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Vianoce - sviatky pokoja, lásky a porozumenia
Vážení spoluobčania,
podmaňujúce čaro Vianoc okúzlilo sve t ,
podmanilo si raz
a navždy ľudské
srdcia a stalo
sa impulzom
čistej radosti, lásky, pokoja, dobroty, ako čosi
v ýn i mo č né ,
ako čosi, čo
nás robí lepšími, čo nám našepkáva, že treba
rozdať radosť, pokoj
a pohodu. Veď práve na
Vianoce sme si navzájom
bližší ako inokedy.
Vianoce sú ako krásny
sen, ktorý nás napĺňa radosťou. Vôňa tohto času do
nás vnáša príjemné pocity,
s ktorými sa chceme podeliť
so svojimi blízkymi a drahými. Preto si tento sen vychutnajme plnými dúškami
a pokúsme sa ho uchovať
v našich srdciach. Vianoč-

né sviatky sú príležitosťou znovu si uvedomiť,
ako sa navzájom veľmi
potrebujeme, a že
ľudské dobro je
tou najväčšou
hodnotou života.
Želám
celému
mestu, aby
tieto Vianoce boli nezabudnuteľné
a čarovné
pre každého
z vás. Veď aj
napriek dospelosti v každom z nás drieme
kúsok malého dieťaťa, ktoré
netrpezlivo čaká na nádherne
pripravený štedrovečerný stôl,
voňavú kapustnicu, či žiarivý
stromček a darčeky, ktoré nás
pod ním čakajú.
Prajem vám všetkým šťastné dni sviatočné, nech vám
prinesú radosť duše, nech je
pre vás posolstvo nebeského
pokoja naplnením všetkých
vašich prianí.

Na Vianoce schádzame sa zase
pri stromčeku jase,
kde nás láska spája.
Pripájame sa
so želaním krátkym,
aby krásne sviatky
priniesli vám chvíle
radostné a milé.
Nech vás dary božej milosti
po celý rok chránia.
Nech vám dá Boh šťastia,
radosti a hojnosť požehnania.
S veľkou úctou vám všetkým, milí spoluobčania, ďakujem za prácu pre mesto so želaním slov vychádzajúcich zo
srdca s prianím krásy, skromnosti a dobra i so želaním toho
najkrajšieho i splnenia všetkých vašich túžob.
Želajme si aby mal človek
blízko k človeku, aby bolo
dostatok úcty i vzájomného
pochopenia. Nech sú šťastné
a veselé tieto Vianoce v každej
rodine v celom našom meste.

Zvlášť chcem pozdraviť
našich chorých spoluobčanov i tých, ktorí 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 vaše priania, očakávania a predsavzatia. Nech budúci rok je
lepší ako odchádzajúci, aby
sme si navzájom dávali veľa
podpory, povzbudenia a vďaky, lebo každý nový deň je
príležitosťou urobiť niečo
pozitívne pre svoje okolie
slovami aj činmi.
Želám vám veľa psychických aj fyzických síl zvládať
všetky situácie a aby ste si
napĺňali sny svojho života. Všetkým vám želám vo
svojom mene i v mene pracovníkov mestského úradu
a poslancov mestského zastupiteľstva radostné a pokojné
Vianoce a úspešný nový rok
2020.
Váš primátor
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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

Deti s nadšením vítali Mikuláša
Napriek nepriaznivému,
chladnému a sychravému počasiu sa i tento rok zaplnilo
Trojičné námestie, aby v Tvrdošíne 6. decembra privítali
Mikuláša.
Pekné a ucelené predvianočné pásmo pripravilo
Centrum voľného času. Za
sprievodu dvoch „snehuliakov“, deti z materských a základných umeleckých škôl
i centra voľného času spievali,
recitovali a tancovali pre radosť všetkých zúčastnených.
Najväčším zážitkom pre
tých najmenších bol príchod

a malým snehuliačikom vianočný stromček a súčasne
výzdobu v celom meste. V
tom istom momente sa rozžiarilo tisíce svetielok, ktoré boli inštalované v každej
mestskej časti. Obdivovať ju
môžu nielen naši obyvatelia,
ale tiež návštevníci, ktorí naším mestom prechádzajú po
hlavných cestných ťahoch.
Blikotajúce svetielka, či svietiace cencúle na stromoch tak
dotvárajú čarovnú atmosféru Vianoc, ktorá sa každým
dňom čoraz viac približuje. Potom už prišla chvíľka,

Mikuláša. A tak s kúzlom
mrazivej zimy naozaj prišiel
ten, ktorého deti tak dlho
čakali a s nadšením vítali.
Počuť bolo nadšené detské
výskanie, keď námestím prichádzala mikulášska družina
anjelov a čertov. Aby mohli
Vianoce skutočne prísť so
všetkou krásou a naplniť
naše srdcia láskou, bolo potrebné urobiť ešte jednu dôležitú vec. A tou bolo rozsvietenie vianočného stromčeka. Primátor I. Šaško sa
ku všetkým prihovoril a tradične rozsvietil s Mikulášom

kedy sa rozdávali darčeky a
všetky deti si odniesli sladkú odmenu. Vedenie mesta
nezabudlo ani na dospelých.
Vianočný punč a sladké koláčiky občerstvili dospelých,
ktorí, rovnako ako deti, aj
napriek zlému počasiu strávili príjemné chvíle v rozhovoroch so svojimi známymi.
Príjemnú atmosféru dopĺňali vianočné piesne a koledy.
Trojičné námestie bude počas
vianočných sviatkov zdobiť
betlehem z dielne ľudového
umelca J. Medveckého –
Beňu.

Stretnutie s nádychom Vianoc
Už 29-krát pripravilo mesto pre seniorov a invalidných dôchodcov 7. decembra kultúrno-spoločenské
podujatie Sviatok príbuznosti, ktoré je venované a
pripravované pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov.
Cieľom bolo, aby všetci
účastníci spoločne strávili
príjemné chvíle a rozsvietený
vianočný stromček a vianočné melódie rozochveli struny
lásky vo všetkých jej podobách. Navodiť pocit spolupatričnosti, pretože, keď sa
prebudí, potom ho všetci
precítime v tej najkrajšej
podobe. Za tým všetkým sa
skrýva poďakovanie vedenia
mesta za všetko, čo seniori
robia pre svoje rodiny, pre
naše mesto, pre celú našu
spoločnosť.
Iniciátorom zorganizovania prvého takéhoto stretnu-

tia bol primátor Ivan
Šaško, ktorého pričinením sa pripravuje každoročne a z
mestského rozpočtu
sa zabezpečujú nielen darčeky, ale aj
finančná pomoc. Na
tohtoročnom stretnutí primátor privítal
všetkých účastníkov
a pripomenul hlavnú
myšlienku podujatia,
ktorým je pocit spolupatričnosti podporený
predvianočnou atmosférou a pohodou.
„Vítam vás a som

rád, že sa môžeme po roku
znova stretnúť v takom hojnom
počte práve dnes a práve tu,
kde chceme napĺňať myšlienku
vzájomnej spolupatričnosti,
ktorú už roky organizujeme

v tomto období a ktorú sme si
pred rokmi spoločne nazvali
Sviatkom príbuznosti,“ povedal vo svojom príhovore
primátor I. Šaško.
(Pokračovanie na 2. str.)

NDS vybrala zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná
Stavebné práce by mali začať na jar 2020.

Národná diaľničná spoločnosť informovala, že v pon-

delok 2. decembra 2019 oficiálne ukončila vyhodnocovanie

ponúk v súťaži na výstavbu
rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín
- Nižná. Verejnej súťaže sa zúčastnilo celkovo 8 uchádzačov.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na sumu
74.979.572 eur bez DPH, pričom
víťazom súťaže sa stalo združenie, ktoré predložilo najnižšiu
ponuku v sume 59.398.252 eur
bez DPH. Výstavba by mala
podľa očakávaní Národnej diaľničnej spoločnosti začať na jar
2020. Lehota výstavby je 2 roky
a 3 mesiace.
Víťazné združenie tvoria
spoločnosti: Todiny Costruzioni Generali S.P.A., Via Dei Due
Macelli 66, 00187 Rím, Taliansko, Cesty SK s.r.o., Mojmíro-

va 8, 040 01 Košice a Cedis
s.r.o., Vajnorská 100/A, 831
04 Bratislava.
„Verejné obstarávanie tohto úseku výrazne spomalili
viaceré námietky uplatnené
v jeho priebehu. NDS verí,
že nedôjde k podaniu ďalších
námietok a bude môcť podpísať Zmluvu o dielo s víťazom
súťaže ihneď po právoplatnosti rozhodnutia o prijatí
ponuky tak, aby sa stavebné práce mohli začať na jar
roku 2020,“ uvádza sa v stanovisku.
R3 z Tvrdošína do Nižnej
má odľahčiť dopravu v meste
Tvrdošín.
(Pokračovanie na 3. str.)
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Privítali sme medzi nami
Vítanie detí do života je
významnou udalosťou nielen pre samotných rodičov,
rodinných príslušníkov, ale
aj pre tých, ktorí sa stali
svedkami takejto radostnej
udalosti.
Dňa 26. novembra prišli

síl a trpezlivosti pri výchove
svojich ratolestí, aby deťom
vytvorili šťastný domov, kde
sa dieťatká budú cítiť bezpečne, kam sa budú vždy
radi vracať.
Rodičia novonarodených
detí boli po zapísaní sa do

pozvaní rodičia so svojimi deťmi do Obradnej siene mestského úradu, aby
boli ako noví občania mesta
slávnostne privítaní do života. Privítala ich zástupkyňa
primátora Vlasta Jančeková. Rodičom zaželala veľa

pamätnej knihy mesta obdarovaní finančným a vecným
darčekom. Spomienkou na
tento deň im budú aj pekné
fotografie pri kolíske. Medzi
nových občanov nášho mesta
sme privítali 38 detí, z toho
13 chlapcov a 25 dievčat.

Ob čia n ske zd r u že n ie
Pro Senium et Cultura prostredníctvom projektu pod
názvom „Otvorené mestá
a obce – mapa transparentnosti ŽSK“ v rokoch 2018

obraz o tom, ako jednotlivé
mestá/obce zverejňujú dáta
o svojom fungovaní, svojej
činnosti, v akom rozsahu, či
sú pre verejnosť ľahko/ťažko
dostupné. Výstupom je inte-

Certifikát transparentnosti

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Ústrednou témou
decembrového zastupiteľstva
bol rozpočet mesta. Z priebežnej
správy o jeho čerpaní vyplýva, že
mesto hospodárilo s prebytkom.
Roz po čet na rok 2020 je
zost avený a ko v y rov na ný
s príjmami a výdavkami vo
výške 8 666 tisíc eur. Medzi
najvyššie kapitálové výdavky
patria rekultivácia skládky Jurčov Laz I. etapa, výstavba a rekonštrukcia mestských komunikácií, zdravotného strediska
a vybudovanie cyklochodníkov.
Poslanci jednohlasne schválili rozpočet na budúci rok,
a taktiež orientačný rozpočet
na roky 2021-2022. Na zasadaní
bolo prijaté VZN o komunálnom odpade, z ktorého vyplýva, že platba za osobu sa zvýši
z pôvodných 11 eur na 14 eur,
pričom mesto na každú osobu

dopláca 11,51 eura podľa skutočných nákladov. Strop pre päť
a viacčlennú rodinu je 70 eur.
Tento stav si vyžadujú zvýšené
náklady do Enviromentálneho
fondu. O odpustení poplatkov
a ďalších úľavách vás budeme
informovať v budúcom čísle
novín. V zmysle novelizácií zákona o mestských daniach bolo
potrebné zvýšiť ich sadzbu aj
v našom meste. Opäť je to najnižšie možné zvýšenie, jedná sa
o niekoľko centov.
Pri porovnaní výšky daní
a poplatkov s okolitými a ďalšími mestami na Slovensku
jednoznačne vyplýva, že i tento
rok sa umiestnime na Slovensku medzi mestá s najnižšími
poplatkami.
Poslanci si vypočuli správy
o kontrolnej činnosti s hodnotiacimi výsledkami, dodržia-

vaní právnych predpisov pri
realizácii investičných zámerov mesta v procese verejného
obstarávania, o sociálnej pomoci so zameraním na opatrovateľskú službu, o plnení
rozpočtu na úseku školstva
podľa jednotlivých školských
zariadení. Odzneli tiež správy
o zhodnotení činnosti technických služieb, o činnosti a
hospodárení obchodnej spoločnosti Termalšport TS, s.r.o.
so 100 percentnou účasťou
mesta i správa o čin nosti
dozornej rady tejto spoločnosti.
Veľký priestor bol venovaný
prevádzke mestskej plavárne.
I keď sme nadšení, že v našom
meste plaváreň, ešte stále sa
plávanie nestalo súčasťou nášho
života. Predbežné výsledky
návštevnosti ukazujú, že keby
nepr ichád zali návštev níci

z nášho a námestovského
okresu, výsledok hospodárenia
by bol mizivý aj napriek tomu,
že mesto svojim občanom
ponúka minimálne vstupné.
Z disk usie v y ply nulo, že
mesto, poslanci a všetci, ktorí
prefer ujú zd rav ý život ný
štýl budú hľadať riešenia,
podnikať aktivity, aby stúpla
návštevnosť, a teda aj finančné
zhodnotenie.
Do funkcie hlavnej kontrolórky bola jednohlasne zvolená
Ing. Emília Záborská.
Zasadnutia sa zúčastnili aj
členovia rady starších p. Jozef
Belopotočan, p. Magdaléna
Lucká, MUDr. Adriana Rašková, p. Milan Kováč a p. Mária
Gallasová, ktorí aktívne pracujú počas celého roka a vyjadrujú svoj názor a postrehy k životu
nášho mesta.

Nová ľadová plocha v našom meste
V hoteli Altis na Oravskej Priehrade sa primátori a starostovia
hornej Oravy stretli 12. novembra
s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslavom
Šatanom, riaditeľkou oddelenia
projektov a rozvoja Dianou Kosovou a generálnym manažérom
HK Altis Orava.
O deň neskôr privítalo vedenie
mesta Miroslava Šatana na radnici. Témou ich rozhovoru boli
podmienky a možnosti výstavby
multifunkčnej ľadovej plochy,
ktorá by v zimných mesiacoch
slúžila ako klzisko a ďalšiu časť
roka ako multifunkčné ihrisko na
futbal, hokejbal, nohejbal a iné
druhy športov. „Ak bude projekt
úspešný, určite prídem do Tvrdošína a otvorím ľadovú plochu,“
povedal na stretnutí Miroslav Šatan. Takéto slová z úst hokejovej
legendy vedia potešiť a dať nádej,
že takýto športový stánok môže

byť v našom meste a dať šancu
mladým hokejovým nádejam.
Na stretnutí bolo dohodnuté, že
už v súčasnosti podporí mesto
mládež, ktorá má záujem o hokej.
Poskytne finančné prostriedky na
výcvik mládeže v HK Altis pod
vedením skúsených trénerov.
Na výsledok hodnotenia projektu sme nemuseli dlho čakať.
Slovenský zväz ľadového hokeja na svojom zasadnutí 25. novembra rozhodol, že v Tvrdošíne
sa postaví nová ľadová plocha,
ktorá bude slúžiť na výchovu
mladých korčuliarov, resp. hokejistov, ale aj pre širokú verejnosť.
Cesta k získaniu tejto plochy nebola však jednoduchá. Náročné
a zdĺhavé rokovania viedlo vedenie mesta so SZĽH v zastúpení
priamo prezidentom Miroslavom
Šatanom. Sám prezident SZĽH na
pozvanie primátora mesta I. Šašku
navštívil mestský úrad, na ktorom

prebehli zdĺhavé pracovné rokovania. Výsledkom je nová ľadová
plocha, ktorá bude situovaná Pod
Velingom, kde nahradí starú plochu. Okrem novej plochy bude namontované aj nové chladenie, získame novú rolbu a mnoho ďalších
vecí a doplnkov. Mesto Tvrdošín

taktiež chystá projekt na prestrešenie tejto novej ľadovej plochy,
aby sa na nej mohlo fungovať za
každého počasia. Keďže tam bude
položený moderný syntetický ľad
bude možné sa korčuľovať aj počas teplých mesiacov. Takže určite
sa máme na čo tešiť.

Stretnutie s nádychom Vianoc
(Dokončenie z 1. str.)
„Neúprosne plynúci čas nás
opäť posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka. Vianoc! Pre každého známy pocit
- 2019 mapovali webové sídla obcí a miest v Žilinskom
samosprávnom kraji z hľadiska otvorenosti miestnej
samosprávy smerom k svojim občanom, miery transparentnosti výkonu verejnej
politiky na úrovni samosprávy. Zmapovaním ich webových stránok v regióne vytvorili ucelený a prehľadný

raktívna mapa transparentnosti miest a obcí ŽSK, ktorá
zosumarizovala a porovnala
mieru otvorenosti samospráv.
Tvrdošín obstál výborne. Získal Certifikát „Najtransparentnejšia a najotvorenejšia
samospráva okresu Tvrdošín
(2018 - 2019). Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho
sociálneho fondu.

Celý proces verejného
obstarávania na dodávateľa stavby projektu Aktívna
turistika – kľúč k rozvoju
pohraničia Gminy Kościelisko a Mesta Tvrdošín z
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A- Slovensko-Poľsko 2014-2020
sa už ťahá skoro rok. Potešiteľné je, že prvá časť je už
v závere. Po ukončení elektronickej aukcie boli Cestné
stavby Liptovský Mikuláš
vyhodnotené ako najlepší
uchádzač, podali najvýhod-

nejšiu ponuku na realizáciu
výstavby cykloturistických
chodníkov.
Druhá časť projektu – výstavba Infocentra v Oraviciach sa nachádza ešte v štádiu kontroly. Začiatkom decembra Spoločný technický
sekretariát v Krakowe schválil nový harmonogram prác,
ktoré by mali byť dokončené
do konca budúceho roku.

V zdravotnom stredisku
v Tvrdošíne bolo potrebné
vymeniť kotol, ale aj celý
technologický systém nasýpania paliva do kotla, a zároveň
riešiť haváriu na potrubí, uloženom v zemi. Aby sa mohlo
kúriť v zdravotnom stredisku
a detských jasliach, práce pre-

biehali aj počas nočných hodín. Súbežne prebiehali opravy aj v Spoločenskom centre
na Farskej ulici, ale aj v materskej škole v Tvrdošíne bola
tiež potrebná výmena kotla.
Kúrenie v troch objektoch
bolo zabezpečené v priebehu
niekoľkých dní.

nebýva veľa a nemáme až toľko
príležitostí, aby sme sa v takom
počte stretli na jednom mieste.
Je to vzácne a musíme byť vďační za to, že máme tú možnosť

Cykloturistický chodník už má svojho dodávateľa

Promptne vyriešili opravy

Dôchodcom príšli spríjemníť tento deň vystúpením ich vnúčatá.
a jasná predstava krásnych
chvíľ strávených v kruhu rodiny. Veď byť obklopený svojimi
blízkymi v čase Vianoc je krásny dar, ktorý si želáme všetci.
To, že nás čas Vianoc vracia do
minulosti a do krásnych rokov
mladosti, nás napĺňa pocitom
šťastia, lásky a pokoja. Veď počas celého uponáhľaného roka,
plného každodenných starostí,
je pocit bezpečia, pokoja, šťastia a lásky zaslúženým darom.
A preto sa pokúsme vytvoriť
podobnú atmosféru už aj dnes,
tu na tomto stretnutí a potom
v našich domovoch a v našich
rodinách. Zachovajme si všetci posvätnú úctu k sviatkom,
sviatkom pokoja, lásky a porozumenia. Každoročne, keď
prichádzajú Vianoce sa teším
na tento deň, na toto stretnutie
s vami. Počas roka tých stretnutí

sa aspoň vidieť a navzájom sa
pozdraviť či pohľadom si prikývnuť a zaželať dobré zdravie,
ktoré všetci potrebujeme a ktoré
vám všetkým aj touto cestou želám. Idú Vianoce a čo nevidieť
tu máme aj koniec roka 2019.
Dnes ste dostali malý darček
a v ňom aj pekný kalendár. Je
v ňom naše mesto a dnes znova trochu ináč ako po iné roky.
Súčasťou dnešného stretnutia
je tiež znova trocha spomienok,
ale myslím si, že aj pekný kultúrny program od detí nášho
mesta, či vám všetkým známeho
speváka, ktor ý nám prišiel
spríjemniť dnešný sviatočný
deň. Myslím si, že aj ďalšia
časť nášho stretnutia bude mať
svoju hodnotu, ale najmä svoje
predvianočné čaro, z ktorého si
odneste domov iba dobrú náladu
a peknú spomienku.“

V mene všetkých dôchodcov
poďakovala vedeniu mesta Mária Galasová, predsedníčka klubu dôchodcov: „Veľmi si vážime
vašu podporu počas celého roka,
či sú to bezplatné vstupy do termálnych kúpalísk, poskytovanie
autobusu na naše podujatia, či
vaša osobná účasť na nich. Naše
dôchodky nie sú vysoké, a preto
veľmi oceňujeme, že v našom
meste sa platia najnižšie dane
a poplatky v rámci celého Slovenska. My, dôchodcovia máme
navyše mnohé úľavy. Pri tomto hodnotení nemyslíme len na
seba, ale aj na svojich blízkych
– rodiny našich detí, na vnúčatá.
To, že sa vám v tomto čase podarilo postaviť mestskú plaváreň je
obdivuhodné. Slúži nám všetkým.
Kedysi sme ani nesnili, že budeme môcť plávať so svojimi deťmi
a vnúčatami. To sa týka mnohých
športovísk, detských ihrísk a ostatného vybavenia, ktoré naše
mesto radí k miestam hodným
dôstojného žitia. V mene klubov

dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov, ale aj ostatnej verejnosti sa vám chcem úprimne
poďakovať za vašu pomoc
a ústretovosť. Poďakovať za to,
že nám vytvárate podmienky na
príjemné žitie v našom pokojnom
a krásnom meste, za to, že meníte
naše mesto a vytvárate v ňom vysoké hodnoty vo všetkých oblastiach. Dovoľte, aby som vám za
nás všetkých popriala veľa zdravia, šťastia a pracovného elánu.
Musím pripomenúť, že sme pyšní
a radi sa chválime týmto sviatkom, pretože v iných mestách tieto stretnutia, ako aj finančné, či
materiálne dary naši kolegovia
dôchodcovia vôbec nedostávajú,
čo nám je ľúto, pretože si myslím,
že každého dôchodcu by tento
počin určite potešil.“
Srdcia seniorov potešili tanečné a hudobné vystúpenia i
detí z MŠ, CVČ a ZUŠ a speváka
Petra Stašáka, ktorý účinkoval s
podporou finančných prostriedkov Nadácie SPP.

Radosť z obdarovania
„Na Vianoce by mal byť každý obdarovaný,“ odpovedal
primátor I. Šaško na otázku: Prečo je v mestskom rozpočte
každoročne naplánovaná vysoká suma na finančný darček
pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov.
„Obdarovať – to je filozofia Vianoc. Každý sa poteší aj
malému darčeku a prečo sme vyčlenili peniaze pre túto skupinu občanov nášho mesta to chápe hádam každý.“
„Pamätám si,“ hovorí pani Mária,“ keď sme boli koncom
80-tych rokov pozývaní na posedenie s pohárom vínka a chlebíčkami, ktoré pre nás urobili pracovníčky úradu. Bolo to
niekedy začiatkom 90-tych rokov, keď sme dostali aj koruny.
Boli sme prekvapení a potešení. Dobre si pamätám, že pred
príchodom eura sme dostávali po 500 korún. Veľmi nás tešia eurá, ale najviac náš teší, že na nás niekto myslí a snaží
sa nám pomôcť.“
Naozaj sa nejedná o maličkosť, pri cca 1500 osobách ide
o sumu cca 37 tisíc eur.
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Po vyhliadkovej ceste s nádhernými pohľadmi na oravickú prírodu NDS vybrala zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná
V Oraviciach pod vrchom Krúpová je projekčne pripravená a po splnení ďalších podmienok pre možnú realizáciu vyhliadková veža s názvom „Chodník pokory“.
„V súčasnosti bola na mest- Po splnení všetkých podmienok
ský úrad bola doručená pro- skutočne pôjde o veľmi náročnú

jektová dokumentácia vyhliadkovej veže, ktorá je pripravená
na realizáciu územného rozhodnutia. Podľa stavebného zákona
územné rozhodnutie má dobu
platnosti dva roky. Dúfam, že
do tohto času sa pripraví aj
stavebná dokumentácia a nasledovať bude stavebná realizácia.

stavbu, ktorá musí spĺňať náročné technické, bezpečnostné
a mnohé ďalšie kritéria,“ informoval nás primátor o jedinečnej
stavbe.
Visut ý náučný chod ní k
bude multifunkčný objekt pre
športovcov a turistov, v ktorom
nájdu kardio trasu spojenú

s náučnou cestou a vybavením
pre adrenalínové športy. Spolu s reštauráciou, celým technickým a sociálnym zázemím
bude chodník tvoriť funkčný
komplex vybavenosti pre celoročné
športové, rekreačné
a turistické vyžitie.
Vyh l ia d ková
kruhová terasa sa
bude nachádzať vo
výške necelých 37
metrov nad nástupným bodom. Ústiť
do nej bude visutý
chodník. Zároveň
sa z tejto úrovne
bude dať nastúpiť
do toboganového
tubusu a spustiť sa
nižšie o 29,5 metra
po prudkej trase dlhej 92 metrov.
Dr u há ú roveň
bude riešená ako
adrenalínová nadstavba situovaná v úrovni 11,5 metra nad
základnou plošinou. Bude riešená s bariérovým prístupom
schodiskami a jej terasa bude
prelomená zasklením a sieťovými poľami.
Okrem vstupu po schodisku
bude možné vyliezť na hornú

časť ramena sieťovým rukávom, priestorovo prepájajúcim
obidve horizontálne terasy. Základná vyhliadková terasa bude
prepojená so zemou dvomi bezpečnostnými schodiskami.
Vyhliadková cesta visutým
chodníkom povedie nad okolitým terénom a lesným porastom. Už prvé úrovne terás
budú poskytovať nádherné
pohľady do krajiny, ktoré pre
každého budú iste odmenou
za športový výkon, a najmä
prekonanie samého seba. I preto
bol visutý chodník nazvaný ako
vyhliadková veža „Chodník
p o ko r y “. C el kov á v ý š k a
centrálnej veže bude 73,5 m
nad vstupnou úrovňou. K prístupovej terase bude postavená
nová kabínková lanovka.
Keď sa všetko podarí, stavba bude situovaná vo svahu nad
úpätím koncovej stanice sedačkovej lanovky v blízkosti vrchu
Krúpová (1065 m.n.m.). Odtiaľ
bude prístupná po jestvujúcich
chodníkoch a novej príjazdovej ceste.
Stavba bude súčasťou celkového turistického areálu, do ktorého sa dá počítať už existujúci
aquapark a lyžiarsky areál a vo
výhľade aj wellness hotel.

(Dokončenie z 1. str.)
Plánovaný úsek rýchlostnej
cesty v dĺžke 4,4 kilometra vedie po ľavom brehu rieky Orava
a napája sa na existujúci obchvat
Trstenej. Jeho trasa končí pred obcou Nižná pripojením na súčasnú
cestu I/59 prostredníctvom privádzača Nižná a okružnej križovatky Nižná - sever. V tomto mieste
dôjde k napojeniu na pripravovanú
stavbu rýchlostnej cesty R3 Nižná
nad Oravou - Dlhá nad Oravou.
„Výstavba bude realizovaná
v polovičnom profile s úpravou
šírkových pomerov na začiatku a
konci úseku s ohľadom na predchádzajúci a nasledujúci úsek
rýchlostnej cesty R3. V úseku od

km 3,900 po most 206 (km 4,160)
bude rýchlostná cesta vybudovaná v plnom profile. Za mostom
206 bude vybudovaná len pravá strana rýchlostnej cesty po
km 4,400, kde je koniec úpravy
navrhnutý mimoúrovňovou križovatkou s privádzačom,“ spresňuje NDS.
Rýchlostná cesta Tvrdošín Nižná bude dlhá 4, 400 km a na
nej bude postavených 10 - mostov
v dĺžke 1 567,6 m. Mimo R3 budú
postavené 3 mosty v dĺžke 134,6
m a 42 km dlhý dočasný most
cez rieku Oravu. Protihluková
stena bude dlhá 2 150 m. Lehota výstavby rýchlostnej cesty je
naplánovaná na 822 dní.

Prichádzajúc do starého
Medvedzia náš pohľad padne
na splanírovanú, upravenú
a trávou pokrytú plochu, ktorú pretínajú drevené chodníky a altánok nazvaný Čitáreň. K takému stavu ešte pred
dvomi rokmi prispela Nadácia

projektu prispela táto nadácia.
Obidva projekty sa uskutočnili
vďaka finančnej podpore Nadácie SPP z Programu podpory
partnerstiev.
Ku všetkým aktivitám celomestského charakteru sa
naviac podľa potreby bude

PSS, ale v tomto období hlavne
Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu (SPP).
Spomíname si na septembrové spoločensko-kultúrne
a športové podujatia, ktoré sa
niesli v znamení Žiť ako rodina
– spájame mesto, na možnosť
byť spolu, zabávať sa, spoločne
súťažiť, pomáhať si navzájom,
cítiť sa ako rodina. Taktiež
urobiť niečo pre svoje zdravie
formou aktivity Nauč ma plávať. I k tomu vďaka úspešnému

využívať 50 setov na sedenie,
100 ks skladacích stoličiek, 2
veľkoplošné prístrešky. Tie sú
už zaradené do inventáru mesta
a budú zapožičiavané školským
zariadeniam, neziskovým organizáciám, občianskym združeniam na podujatia neziskového
charakteru a hlavne budú využívané pri spoločenských a
kultúrnych
podujatiach mesta.

Základná škola M. Medveckej získala projektom
Zlepšenie kľúčových kompetencií takmer 160 tisíc eur
na zlepšenie technického vybavenia odbor ných učební a didaktické pomôcky,
čím je vytvorené kvalitnejšie
a motivujúce prostredie pre
vzdelávanie žiakov. Prínosom je tak vhodné prostredie
pre prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania.

Projekt zatiaľ ešte nie je celkom ukončený. Doteraz bolo
dodané interiérové vybavenie
pre učebne biologicko-chemickej, IKT, polytechniky,
jazykovej učebne, učebne fyziky a vnútorného vybavenia
školskej knižnice.
V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania pre
didaktické
vybavenie
učební.

Me st o sa z apojilo do
programu „Podpora rozvoja
športu na rok 2019“, ktorý

klápacej štvorhojdačky a hojdačky. Tieto komponenty boli
hneď po ich dodaní umiestne-

vyhlásil Úrad vlády SR. Vďaka úspešnému projektu sme
získali mobiliár detského ihriska, ktorý pozostáva z kombinovanej zostavy - auta s nerezovou šmýkačkou, lezeckej
steny a siete, pružinovej a pre-

né na ihrisko medzi bytovkami 41, 42 a 45. Pôvodné, poveternostnými podmienkami
poškodené boli demontované
a nahradené novými.

Nadácia SPP podporila verejnoprospešné projekty

Fara a pastoračné centrum boli vysvätené
„Bez Božieho požehnania,
márne naše namáhania“. Tieto slová sú dôležité, lebo poukazujú, že každé ľudské podujatie musí predchádzať prosba
o Božie požehnanie. A tak na
samom začiatku, ale aj počas
celého priebehu, kedy sme stavali novú farskú budovu s pastoračným centrom, to boli modlitby, ktorými sme vyprosovali
zdarný priebeh. Osobitného
požehnania sa nám dostalo od
otca biskupa Mons. Štefana
Sečku, ktorý dal súhlas na začatie stavby. 8. marec 2018 bol
posledným dňom, kedy sme
my kňazi opustili starú farskú
budovu. Na jednej strane istá
nostalgia, na druhej strane nová
perspektíva, nové možnosti,
ktoré má priniesť naplánovaná
novostavba. Prvou úlohou bolo
vysťahovanie sa a následné
zbúranie starej fary. Požehnanie sa ukázalo vo veľmi priaznivom počasí, ale aj v ochote a nasedení mnohých ľudí.
Stavenisko pripomínalo veľké
mravenisko, kde práce rýchlo napredovali. I nasledujúce
mesiace ukázali požehnanie,
lebo práce išli podľa precízne
pripraveného harmonogramu,
a tak kolaudácia naplánovaná
na 12. december 2018 bola dodržaná. V nedeľu 13. januára
2019 bol Deň otvorených dverí,
kedy prišli viacerí veriaci, aby
si prezreli priestory novopostavenej farskej budovy a pastoračného centra. Stavba potrebovala však ešte vyzrieť, aby
bývanie v nej bolo zdraviu prospešné; bolo potrebné ju aj zariadiť a upraviť okolie budovy.
Plán bol pozvať otca biskupa

na jar, aby toto spoločné dielo požehnal. Udiali sa veci,
ktoré to oddialili. Otec biskup prisľúbil, že
až keď pán farár
vyzdravie a vráti sa do pastorácie, vtedy príde. A tak prišiel
čas modliť sa za
uzdravenie kňaza. Boh vypočul modlitby i na
príhovor našej
Nebeskej Matky Panny Márie.
Páni kapláni sa
po Veľkej noci
nasťahovali do
novostavby a neskôr aj pán farár.
Fi nál ne pr áce
pokračovali už
v pokojnejšom
tempe. Napokon
bol stanovený deň požehnania
novostavby na Prvú adventnú
nedeľu 1.12.2019, kedy začína
nový cirkevný rok. K tomuto
dňu sa podarilo nanovo nainštalovať, teraz už na novú budovu,
aj busty dvoch dôležitých osobností neodmysliteľne spojených
s farnosťou Tvrdošín: Božieho
sluhu biskupa Jána Vojtaššáka,
ktorý v rokoch 1906 až 1908
pôsobil v Tvrdošíne ako kaplán a v srdciach ľudí zanechal
hlbokú stopu Dobrého pastiera.
Stalo sa tak, iste nie náhodou,
že práve v tieto dni sa opäť
obnovil proces jeho blahorečenia, o čo pravidelne prosíme
i v modlitbách. Opäť Pán vypočul volanie svojho ľudu. Druhou osobnosťou je kňaz historik
Štefan Šmálik, ktorý vynikal

a zdôrazňoval lásku k Cirkvi.
Z tejto lásky k Cirkvi i viery
sa zrodilo aj toto dielo farskej

našej farnosti za ich finančný
dar, rodinám, ktoré nám poskytli prechodné ubytovanie

Motivačné prostredie pre vzdelávanie

budovy, veď „viera bez skutkov je mŕtva“. Ďakovnú svätú
omšu 1.12.2019, pri ktorej bola
požehnaná nová farská budova
s pastoračným centrom, slúžil
otec biskup Mons. Štefan Sečka
spolu s ďalšími kňazmi, za čo
mu patrí vďaka. Osobitne patrí
poďakovanie Ing. Slavomírovi
Kollárovi, ktorý spolu so svojím
tímom pripravil projekt; Ing.
Róbertovi Kakačkovi, ktorý
bol vedúcim stavby; Pavlovi
Kuloštiakovi a Marekovi Habovštiakovi, ktorí boli viedli
jednotlivé práce, ale aj ďalším, ktorí odviedli kus práce, a
ktorých mená sú dobre známe
Tomu, ktorý mnohonásobne
odmeňuje. Osobitne patrí poďakovanie vedeniu mesta Tvrdošín, družstvu Žiarec, urbárom

a skladové priestory. Pán Boh
zaplať všetkým dobrodincom
a darcom.
V modlitbe požehnania sú
i tieto slová: „Požehnaj túto
faru a pastoračné centrum, ktoré budú slúžiť farnosti Tvrdošín, a daj, aby sa stali miestom
stretnutia medzi blízkymi i ďalekými, centrom podpory každého ušľachtilého rozvoja medzi ľuďmi.“ Nech sa slová tejto
modlitby naplnia vo vrchovatej
miere, no nad ne nech sú vypočuté slová žalmu, ktoré sme
uviedli na pozvánke: „ O jedno
prosím Pána a za tým túžim,
aby som mohol bývať v dome
Pánovom po všetky dni svojho
života ...“ (Ž 27, 4)
O.A.M.D.G.
Vdp. František Reguly

Ihrisko už slúži

Zdravotné stredisko
Po projekčnej stránke je
objekt úplne pripravený. Boli
schválené finančné prostriedky na realizáciu, ktoré budú
financované z prostriedkov
eurofondov. Mesto spolufinancuje iba 5 percent. Projekt
rieši vytvorenie nových ambulancií, špeciálnych ambulancií,
ale zároveň aj úroveň materiálovo-technického zariadenia tak, aby napĺňalo súčasný
štandard z hľadiska zdravotnej
starostlivosti.
Mesto už má projektovú
dokumentáciu po verejnom

obstarávaní (VO). Do VO ako
dodávateľ stavby sa zapojilo
viacero subjektov. „Kritérium
najnižšej ceny, ktorá je podľa
súčasnej legislatívy hlavná
požiadavka, splnila jedna firma z Oravy, čomu sme sa potešili, lebo vždy máme záruku,
že odvedú kvalitnú prácu, na
ktorú môžeme dohliadnúť“
hovorí primátor. „Musíme
však splniť požiadavky Európskej únie a ministerstva zdravotníctva. Pred podpísaním
zmluvy o dielo, musí prejsť
projekt tromi hodnotiacimi ko-

lami verejného obstarávania.
Prvá kontrola je už za nami.
V súčasnosti prebieha druhá
kontrola na riadiacom orgáne – na ministerstve zdravotníctva. Čakáme na výsledok
tejto kontroly, či podmienky
zo strany dodávateľa boli splnené. To bude výsledok druhej
ex ante kontroly. Boli by sme
radi, keby bola dokončená čo
najskôr, pretože potrebujeme
ešte tretiu ex post kontrolu,
aby zmluva čo najrýchlejšie
bola podpísaná a aby sa mohlo
začať so stavebnými prácami.

S tými by sme chceli začať už
začiatkom roka.
Druhá časť projektu sa týka
materiálneho vybavenia odborných zariadení a pomôcok
pre novovzniknuté ambulancie. Už sme podpísali zmluvu
s externým dodávateľom a prípravou súťažných podmienok.
Pôjde o veľmi náročný proces,
ale verím, že ho čo v najkratšom čase zvládneme,“ dopĺňa
primátor.
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Originál bol reštaurovaný muzeálnym spôsobom
Krajský pamiatkový úrad Žilina (KPÚ) schválil vykonané reštaurátorské práce na Súsoší na stĺpe/ Korunovanie Panny Márie.
Len málokto z obyvateľov
mesta vedel, že kamenná plastika,
umiestnená pri medzinárodnej
ceste v Krásnej Hôrke je národ-

nou kultúrnou pamiatkou. Vďaka
projektu Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Kościelisko
a mesta Tvrdošín z Programu cezhraničnej spolupráce Interrreg
V-A Poľsko –Slovensko 2014
-2020 bola zrekonštruovaná.

V stanovisku KPÚ sa uvádza: „Z hľadiska prezentácie
pamiatky tu došlo k výnimočnej situácii, a to, že súsošie
môžeme vidieť v jeho dvoch
historických výrazových fázach – s pôvodnou farebnosťou
z obdobia jeho vzniku na kópii
(biely vápenný náter, zlátenie
a ružové inkarnáty postáv) a s
čiastočne zachovanou farebnou
úpravou z jeho druhej fázy na
originálnom diele. Originálne
súsošie bolo reštaurované tzv.
muzeálnym spôsobom, teda
bolo očistené od nevhodných
sekundárnych úprav, fragmenty pôvodnej polychrómie boli
upevnené, ale nedopĺňané.
Originál je umiestnený v dome
smútku v Tvrdošíne – Krásnej
Hôrke, kde je na dôstojnom a
chránenom mieste, avšak prístupné záujemcom, divákom
ako exponát. V rámci jedného
diela môžeme vidieť jeho historický vývoj podriadený dobo-

vým trendom. Obidve výrazové
vrstvy pokladáme za hodnotné
a zvolený prístup je prínosný
aj z hľadiska skúmania vývoja
oravskej kamennej plastky. Pôvodnú farebnosť týchto plastk
v regióne vzhľadom na stav
ich zachovania väčšinou nie je
možné zistť, nieto ešte prezentovať. Pomerne značná zachovanosť druhej farebnej vrstvy
na súsoší Korunovania Panny
Márie z Krásnej Hôrky je teda
výnimočným javom.
Vzhľadom na havarijný stav
súsošia Korunovania Panny
Márie a z dôvodu ďalšieho
zachovania originálu bol zvolený postup vytvorenia kópie
súsošia.
Kópia súsošia s rekonštrukciou pôvodnej polychrómie,
ktorú potvrdil reštaurátorský
výskum, bola inštalovaná v exteriéri na zreštaurovaný pilier
osadený na nové kamenné plató
z minerálneho kompozitu.“

Ako ďalej s odpadom
Keď počujeme slovo odpad,
môžeme sa začínať báť. V televízií, ale aj v iných komunikačných prostriedkoch sa stretávame
s touto problematikou a vidíme,
že s ňou už začína bojovať celý
svet. Zisťujeme, že táto komodita nás postupne ničí. Jednoducho
príroda odpad už nevie prijať
v takom množstve, ako ho človek
produkuje. Ide vlastne o ten druh
odpadu, ktorý nie je biologicky
rozložiteľný, resp. odpad, ktorý
do zeme uvoľňuje škodlivé látky
ohrozujúce život na zemi.
Ako naše mesto bojuje s odpadom?
Máme vlastnú skládku, ktorú prevádzkujeme a staráme sa
o ňu. Výstavba skládky na Jurčovom laze bola začatá ešte v roku
1987. V tom čase sa hľadalo
miesto, ktoré by bolo vhodné na
likvidáciu odpadu. Lokalita Jurčov laz bola ďalej za mestom,
ale tiež z kopca tu bola veľká
jama, ktorá bola vhodná na zásyp. A začalo sa s výstavbou.
Keď sa skládka zaplnila v roku
2009 sa začalo s jej zakrytím.
Ukončenie skládkovania však
znamenalo riešiť výstavbu novej
skládky. Projektová dokumentácia riešila možnosť výstavby
skládky v kazetách ukladania v
troch rôznych etapách. Financovanie skládky bolo náročné. Na
zakrytie prvej skládky boli získané financie z eurofondov, ešte
v slovenských peniazoch to bolo
cez 29 mil. Sk. Financovanie
novej kazety v 1.,2.,3. etapy sa
začalo v rokoch 2009-2017. Bolo
to veľmi náročné obdobie, pretože mesto z vlastných prostriedkov
za jej realizáciu zaplatilo takmer
400 tis. eur. Podmienky integrovaného stavebného povolenia
boli nekompromisné. Tieto naše
mesto muselo splniť do posledného bodu, pretože odpad by sme
museli odvážať až do Ružomberka a v súčasnosti až do Žiaru nad
Hronom tak, ako okolité obce
a mestá. Takýto spôsob likvidácie odpadu by našich obyvateľov
stálo niekoľko násobne viac , ako
platíme teraz. Toto je ľahko porovnateľné napr. s Trstenou, ale aj
s inými obcami , ktorí zvyšovanie
za odpad riešia každý rok.
V súčasnosti sa ukončilo zakrytie a rekultivácia skládky 2.
kazety. Stavebné práce, ktoré ešte
nie sú celkom ukončené, už stáli
naše mesto 200 tis. eur. Aby bolo
vydané kolaudačné rozhodnutie,

musia byť dopracované merné
šachty a iné príslušenstvo. Okrem
týchto skutočností náklady skládkovania predstavujú aj prevádzkové náklady. Zo zákona musíme
prevádzať monitoring spodnej
a povrchovej vody, monitoring
plynov, tesnosti izolačných fólii,
merania a pod.
Len v stručnosti sme vás
chceli previesť problematikou
odpadov nášho mesta. Preto hovoríme o problematike, pretože
aj naše mesto sa musí s veľkou
vážnosťou zaoberať myšlienkou,
dokedy naša skládka vydrží nielen objemovo, ale aj legislatívne.
Ak sa vrátime do roku 1987, teda
do času, keď sa naša skládka budovala, v tom čase sme si mysleli, že objemovo naša skládka
vydrží minimálne 30 rokov, a to
už v roku 2008 nebola pravda,
pretože odpad z našich rodín sa
neúmerne dvíhal niekoľko násobne viac, ako sa predpokladalo.
A dnes jeho stále viac a viac, preto
aj náklady na jeho likvidáciu sa aj
v našom meste zvyšujú. Aj keď
máme vlastnú skládku pri vývoze
1x týždenne, náklady na veľkoobjemové kontajnery, triedenie
dopadu, povinné odvody do Environmentálneho fondu, ktoré štát
každoročne zvyšuje a iné záťaže,
v rozpočte mesta predstavujú náklad vo výške takmer 300 tis. eur.
Toto sú náklady, ktoré musíme vyčleniť v rozpočte nášho
mesta, aby likvidácia odpadu
bola zabezpečovaná po celý rok.
Ak by sme túto finančnú záťaž
rozpočítali na obyvateľa, tak
to predstavuje platbu dane za
odpad takmer 26 eur na každého
obyvateľa .
Z uvedeného vidíme, že ak za
uplynulé obdobie likvidácia odpadu za rok stála nášho občana iba
11 eur, tak vieme, že zvyšnú časť

už niekoľko rokov dotuje mesto
zo svojho rozpočtu. V súčasnosti
s poukázaním na už uvedené skutočnosti, t. j. hlavne navyšovanie
množstva odpadu, ale hlavne
nová zákonná povinnosť odvodu
do Environmentálneho fondu pre
rok 2020 nás núti upraviť sadzbu
poplatku s miernym zvýšením na
14 eur/rok za obyvateľa. Aj z tohto výpočtu je zrejmé, že rozdiel
vo výške takmer 12 eur na obyvateľa bude finančne vykrytý z rozpočtu mesta, čo spolu predstavuje
dotáciu až 130 tisíc eur/rok.
Tieto skutočnosti platia iba
v prípade splnenia zákonného
kritéria, ktoré je dané množstvom vyseparovaného odpadu
30-40 percent, čo musí naše
mesto každoročne preukázať
na ministerstvo životného prostredia. Je preto iba na nás, ako
sa k tejto problematike postavíme. Je preto v našich rukách,
ako dlho nám vydrží kapacita
vlastnej skládky, a tiež ako sme
schopní sa podieľať na separovaní odpadu. Týchto možností
je naozaj veľa, ale tu je potrebná
spoločná sebadisciplína, ktorá
nám dopomôže všetky podmienky zníženia odvodov do envi fondu zvládnuť.
Smutná skutočnosť však je, že
veľa z nás sa nezapája do separovania odpadu. Aj keď tak urobia,
je to povrchné a ľudia, ktorí pracujú na triedení z vytriedeného
odpadu ešte polovicu odpadu dávajú do nevytriedeného. Je nám
naozaj ľúto aj týchto ľudí, ktorí
pracujú v ťažkých podmienkach,
ktorú nevieme oceniť. Stretávame sa aj s rodinami, ktoré na
úkor seba dovoľujú voziť odpad
do nášho mesta aj so susedných
obcí, čo je naozaj na úkor nás
všetkých. A potom sa nečudujme, že všetky benefity, ktoré naše
mesto v tejto oblasti ponúka našim občanom, v ďalšom období
už nemusia byť.

Vzdali hold padlým vojakom
V mestskom parku sa nachádza národná kultúrna pa-

svetovej vojne“ z polovice 20.
storočia. Pomník tvorí kamen-

miatka, uvedená v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu
SR ako „Pomník padlým v I.

ný štvorhranný podstavec s
betónovým štíhlym pylónom,
ktorý je vo vrchole ukončený

Gymnázium Tvrdošín úspešné v medzinárodných projektoch
...a hneď v niekoľkých.
„Z i m n é š p o r t y a a k t í v ny životný štýl“ je prvým
z medzinárodných projektov
Gymnázia Tvrdošín, ktorý
bude škola spolu s partnerskými školami v Českej republike, Litve a Fínsku realizovať
v priebehu 30 mesiacov. Vďa-

študenti sa už teraz vzájomne
poznajú a pracujú na zadaných úlohách. Toto prepojenie
je veľmi ocenené aj Národnou
agentúrou pre Erasmus + projekty.
„Euroscola 2020“ – tretí
medzinárodný projekt, ktorý
študenti a ich pedagógovia

ka grantu Erasmus+ si študenti vyskúšajú klu-ski, bigfoot,
zimný rybolov v Litve, kiting
na snehu, snežnice, fat bike,
snowscoot, arktické plávanie
vo Fínsku, kick sled, korčuľovanie na zamrznutom mori...
„Národnosť a identita ako
úloha pre budúcnosť Európy
na základe spoločnej histórie
a zodpovednosti“ – ďalší, tentokrát 2-ročný medzinárodný
projekt Gymnázia Tvrdošín a
participujúcich škôl v Česku,
Nemecku, Maďarsku. Jeho
úlohou je spoznať smerovanie
takých krajín EÚ, s ktorými
sme v minulosti mali veľa spoločného. Projekt je prepojený
s projektom eTwinning, takže

práve v tomto predvianočnom
čase ukončili. Víťazná škola sa
zúčastní Európskeho podujatia
pre mladých v Štrasburgu za
účasti poslancov Európskeho
parlamentu a iných osobností
európskej integrácie, prípadne
sa podľa umiestnenia vybraná škola zúčastní pracovného
dňa v Európskom parlamente
v Štrasburgu.
AFS – medzinárodná organizácia, s ktorou má Gymnázium dlhoročnú skvelú spoluprácu opäť rokovala na pôde
našej školy o možnostiach
študovať v zahraničí, hosťovať
zahraničného študenta, stať sa
dobrovoľníkom, cestovať po
svete, zúčastňovať sa stretnutí

právnych, pracovnoprávnych,
obchodnoprávnych veciach, v
konaní pred súdom v správnom súdnictve, v konaní pred
Ústavným súdom Slovenskej
republiky.
Na konzultáciu sa môžete
aj telefonicky objednať.
Kancelária Centra právnej pomoci sídli v Tvrdošíne
- Medvedzí v budove Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny
na 5. poschodí.

dobrovoľníkov za Slovensko.
Dof E – medzinárodný program, ktorý je ďalším z mimoriadne úspešných.
M á m e 21 ú s p e š n ýc h
a medzinárodným certifikátom
ocenených absolventov bronzovej úrovne, 2 absolventov plniacich si zlatú úroveň programu, 2 na striebornej úrovni
a veľkú skupinu začínajúcich
účastníkov.
Aj tento školský rok máme
študentku, ktorá už začala študovať na strednej škole v USA,
dve ďalšie študentky osemročného programu Gymnázia Tvrdošín žiadajú o ročný štipendijný pobyt na strednej škole
v zahraničí v rámci ponuky
organizácie Leaf.
Vzdelávame sa, súťažíme –
v medzinárodnej súťaži v písaní poviedok v anglickom
jazyku, v medzinárodnej prekladateľskej súťaži, v predmetových olympiádach. Hosťujeme – medzinárodnú študentku
Sofiu z Talianska, zároveň sme
pozvaní na pôdu Jagelovskej
univerzity v Krakove, kde
máme tiež niekoľko úspešných
študentov.
No predovšetkým zostávame školou pyšnou na svojich
študentov, na výbornú spoluprácu s mestom Tvrdošín, s p.
primátorom a najnovšie aj na
spoluprácu s rodičmi, pretože
prvý ročník florbalového turnaja medzi študentami, rodičmi a učiteľmi bol fakt božský.
Ďakujeme.
Gymnázium Tvrdošín

Za skúsenosťami na zdokonalenie vedomostí a zručností
Žiaci Strednej priemyselnej
školy informačných technológií
Ignáca Gessaya pri Spojenej

projektu bolo rozšírenie vedomostí a praktických zručností
z odborných predmetov s vy-

škole Tvrdošín sa od 29. októbra do 11. novembra zúčastnili mobility Erasmus+ s
názvom „Teória verzus Prax“
na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a
Vyšší odborné škole (SPŠSE
a VOŠ) v Liberci. Projektu sa
zúčastnilo 20 žiakov tretieho
a štvrtého ročníka z odborov
elektrotechnika, mechatronika,
informačné a sieťové technológie a technické lýceum. Cieľom

užitím bohatého technického
vybavenia školy. Žiaci počas
dvoch týždňov chodili na vyučovanie podľa rozvrhu daných
učebných odborov. Rozvrh hodín, bol upravený tak, aby žiaci
mohli navštevovať hlavne vyučovanie odborných predmetov a
mohli aj pracovať na hodinách
v dielňach a v odborných učebniach spolu so žiakmi libereckej
školy. Na konci absolvovaného
dvojtýždňového vzdelávania,

Obráťte sa na Centrum právnej pomoci

V prípade akéhokoľvek
právneho problému s výnimkou trestného práva sa neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0650
105 100 alebo príďte na osobnú
konzultáciu počas konzultačných dní každý pondelok od
8.00 do 15.00 a každú stredu od
8.00 do 16.00 kde vám ochotne
poradia právnici Centra.
Poskytujú právnu pomoc
pri osobnom bankrote, občianskoprávnych, rodinno-

pieskovcovou sochou.
Je to pamätné miesto hromadne pochovaných vojakov.
Pri tejto pamiatke sa v Deň
vojnových veteránov a ukončenia I. svetovej vojny uskutočnil tak, ako v mnohých ďalších mestách na svete, pietny
akt. Zúčastnili sa ho predstavitelia mesta, zástupcovia armády a študenti stredných škôl.
Kostolné zvony o 11.11
hod. začali zvoniť na počesť
padlým. Po slovenská hymne
zaznela celosvetovo známa
báseň „V poliach Flámska“
v podaní pedagóga Gymnázia
Jaroslava Broza. Na ňu nadviazali príhovory primátora
Ivana Šašku a Bernarda Adámusa, ktorí pripomenuli dôvod a zmysel tejto spomienky.
Spoločne položili k pamätníku
veniec z červených makov a
zapálenú sviecu.

boli ohodnotení určenými vyučujúcimi odborných predmetov.
Na záver dostali certifikát absolvovania projektu Erazmus+.
Škola je zapojená aj do
projektu „Pripravení pre Európu“, ktorého cieľom je nielen
zvýšiť u žiakov komunikačné
schopnosti v cudzom jazyku,
ale hlavne pripraviť možnosti
pre ich osobný, akademický a
profesionálny rast, uľahčiť im
vstup na európsky pracovný
trh a vysokoškolské štúdium
na európskej pôde. Žiaci a učitelia postupne navštevujú šesť
európskych krajín. Partnermi
sú stredné školy z Talianska,
Slovenska, Grécka, Nórska,
Bulharska a Španielska. V poradí štvrté projektové stretnutie
sa uskutočnilo v novembri 2019
v Tvrdošíne. Pre svojich partnerov z piatich európskych krajín
pripravili zaujímavé pracovné
aktivity a priblížili to najlepšie,
čo naše mesto a oravský región
ponúkajú.
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Kluby dôchodcov sa zabávali Pripravuje sa nový diel Cyklopotuliek
V našom meste máme niekoľko klubov dôchodcov. Počas novembra a decembra sa spoločne
stretávajú na väčších predvianočných podujatiach.

Koncom novembra oslovil
mesto televízny štáb s návrhom
natáčať o našom meste a mestskej časti Oravice reportáž určenú pre turistov a milovníkov
prírody, histórie a umenia. Dátum je určený na polovicu februára 2020 a odvysielaný bude
na troch televíznych staniciach
RTVS 2, ČT 2 a ČT Sport.

„Reportáž vysielaná v centrálnych médiách je najlepšia
propagácia mesta pre rozvoj
turizmu,“ hovorí primátor I.
Šaško, ktorý spolu s členmi
Cyklistického klubu Tvrdošín
– Medvedzie absolvoval natáčanie reportáže z Tvrdošína už
pred rokom - v máji 2018.
Televízni diváci sa v relácii

dozvedeli viac o histórii mesta
aj o jeho okolí. Na bicykloch
navštívili gotický kostolík,
galérie, park, detské ihriská i
Oravice s možnosťami, ktoré
ponúka príroda i všetko, čo sa
tam za posledné roky vybudovalo. Budúca reportáž predstaví v plnej svojej kráse naše
mesto v zimnom období.

Na Orave dobre

V utorok 12. novembra sa stretol KD Nádej, v utorok 19. novembra KD Javor a vo štvrtok 21.
novembra KD Skalka - spolu to je cez 200 seniorov.

„Aj vy máte radi kultúru
a umenie? Tak potom sa vydáme na potulky mestom,“
týmito slovami začína Vlog
Romana Poláčika, ktorý pútavým spôsobom pozýva „na
potulky“ okresnými mestami
Tvrdošín a Dolný Kubín.
V jeho videu nás prevedie
pútavým spôsobom históriou
a súčasnosťou Tvrdošína,
Dreveného gotického kostola
Všetkých svätých a Galériou

M. Medveckej. Vo svojej
reportáži nezabudol uviesť
ani významné ženy, ktoré sa
hrdo hlásili k nášmu mestu –
Máriu Medveckú, Darinku
Laščiakovú a Oľgu Feldekovú. Video si môžete pozrieť
na web-stránke mesta (21.
10. 2019).
R. Poláčik pochádza zo
Štefanova nad Oravou, kde
aj v divadelnej spoločnosti
Vendo s divadlom začínal. Po

absolvovaní štúdia herectva
na VŠMU hosťoval v mnohých divadlách na Slovensku.
Objavoval sa v inscenáciách
v Divadle Aréna, v Štúdiu 12
a v SND. Venuje sa aj práci
s televíziou a filmom. Diváci ho mohli vidieť napríklad
vo filmoch Konfident a Slovensko 2.0 alebo v seriáloch
Mesto tieňov, Kolonáda, Búrlivé víno, Klan, Oteckovia a
iných.

Cezhraničné autobusové linky spájajú poľské Podhale a Oravu

SantaBus v našom meste
SantaBus sa po roku opäť
vrátil na naše cesty a prišiel aj
k nám do Tvrdošína. Mnoho
malých aj veľkých sa nechalo
uniesť čarom Vianoc, snov a
splnených želaní a vychutnali
si skvelú atmosféru SantaBusu
priamo na Trojičnom námesti, a to v stredu 11. decembra.
Aj keď snehu tento rok akosi
nebolo, bus so Santom navodili výbornú náladu. Deti sa
tešili zo stretnutia so Santom
a dospelí si užili predvianočnú
atmosféru.

Vianočné trhy v ZŠ M. Medveckej
Pečenie oblátok, zdobenie medovníčkov, výborný punč, nádherné výrobky detí, pani učiteliek, vychovávateliek, mamičiek, predvianočná nálada
a pohoda - to všetko ste mohli zažiť
13. decembra na vianočných trhoch v
ZŠ M. Medveckej. Hneď ako ste vošli do školy udrela vám do nosa vôňa
vianočných dobrôt, punču, placiek,
zemiakov na paličke. Každý, kto prišiel na trhy neodchádzal s prázdnymi
rukami. Radosť a predvianočná atmosféra sprevádzali celé toto podujatie.

úsek Vitanová - Zakopané sa
zaplatí 1,80 eur, Spálená dolina
- Zakopané alebo Oravský Biely Potok - Zakopané 3,20 eur,
za celú trasu, čiže Dolný Kubín
- Bukowina Tatrzańska 4,60 eur.

Vďaka tomuto autobusu sa otvorila konečne možnosť cestovať
verejnou dopravou na úsekoch,
kde chýbala, napríklad Oravice
- Zuberec (1,20 eur).
„Spolu s poľskou stranou
máme záujem na tom, aby autobus na tomto úseku premával,“
hovorí primátor mesta, ktorý
spolupracuje s Jakubom Łoginowom, koordinátorom spoločenskej iniciatívy „Poľsko-Slovensko-autobusy“, poslancom a
členom vedenia mestskej štvrti
Kraków – Czyżyny.
Ľudia, ktorí boli ubytovaní

v Oraviciach alebo Vitanovej
nemali sa ako dostať na turistický chodník v Roháčoch. „Teší
ma, že sa to konečne podarilo
zmeniť. Takisto vďaka tejto linke je priame spojenie Suchej
Hory a Hladovky s Oraviciami, Zubercom a
Roháčmi. Obyvatelia Suchej
Hory a Hladovky si môžu konečne odskočiť
na bazén alebo
pivko do Oravíc a vrátiť sa o
niekoľko hodín
neskôr, takisto
môžu ísť na výlet
do Kościeliskiej
alebo Chocholowskej doliny,
a to celoročne. Zároveň chcem
poukázať aj na bežecké trate
a online - korčuliarsky turizmus.
Do pozornosti odporúčam
online-mapu trás vhodných na
korčuľovanie, čo je lákadlom
turistov do jednotlivých obcí
(www.utoportal.pl/mapa). Detaily sú na stránke našej spoločenskej iniciatívy na FB: www.
facebook.com/polskaslowacja.
Premávka autobusu je istá do
konca 2020. Od záujmu verejnosti závisí, či premávka bude
predĺžená na ďalšie roky,“ informoval nás Jakub Łoginow.

Zimní hostia prileteli

Fotografická súťaž pozná víťazov
Tohtoročnej celomestskej
fotografickej súťaže „Mesto
očami fotografa“ sa zúčastnilo 11 autorov - Pavol Kotlár,
Lukáš Konkoľ, Dávid Gonda,
Katarína Kožienková, Stanislav Gavula, Eduard Vasek,
Ľudmila Verzálová, Tibor Verzál, Eva Grísová, Jozef Gonda
a Lucia Tipťorová.
Spolu zaslali 72 snímok
s témami: K rásy pr írody
a život ľudí v našom meste.
Do 17. novembra hlasovala
verejnosť.
Najv ia c h la s ov ve r ejnosti získali fotografie na
web-stránke mesta uvedené
pod. č. 50 od Pavla Kotlára a
č. 41, 48 od Lukáša Konkoľa.

Autobus už premáva od 9
novembra. Sú dva páry spojov
denne, cez leto pribudne tretí.
Cestovný poriadok a cenník je
prístupný na stránke www.eurolinka.sk.
Aut obu s je
zatiaľ 100 percentami financovaný samosprávou Malopoľského vojvodstva a
poľského štátu.
Premáva na trase: Bu kow i na
Tatrzańska - Poronin - Zakopane - Kościelisko
centrum - Kiry
(Dolina Kościeliska) - Dolina
Chochołowska Witów - Termy
Chochołowskie - Chochołów
- Suchá Hora - Hladovka - Vitanová - Oravice - Zuberec - Brestová skanzen - Spálená (Roháče)
- Zuberec - Habovka - Oravský
Biely Potok - Podbiel - Oravský
Podzámok - Dolný Kubín.
Hoci je na propagačných
materiáloch uvedený len zjednodušený cestovný poriadok a
len niektoré zastávky, autobus
zastavuje na každej zastávke vo
všetkých obciach, funguje to ako
zastávka na znamenie. Ceny sú
primerané, podobné ako v bežných miestnych autobusoch. Za

Každoročne prilietavajú labute na Oravu. Pravidelné stanovisko majú už niekoľko desiatok rokov v Tvrdošíne. Tento
rok sme prvé spozorovali 5.
novembra na rieke Orava pri
vyrovnávajúcej nádrži a pod
mostom smerom na Nižnú. Podľa dlhodobých pozorovaní odlietajú v marci alebo apríli. Hovorí

sa, že na Oravu zavíta zima dva
týždne po ich príchode. Tento rok
sa tento výrok nenaplnil. Labute
sa živia rastlinnou potravou, ale
nepohrdnú ani suchým rožkom,
ktoré im prinášajú najmä deti.
Byť v ich bezprostrednej blízkosti je vždy pre deti zážitkom,
a nielen pre nich. Všetkých fascinuje dokonalá krása, jej ladnosť

a vznešenosť. I preto sa stala
symbolom harmónie a lásky.
Keď sa dotknú zobákmi, vytvoria obraz srdca. Nebyť ukrátení
o takúto krásu nás vedie k tomu,
aby sme okolitú prírodu v oveľa
viac ako doteraz chránili, pretože príroda okolo nás sa naším
pričinením pomaly mení a mnohé zmeny sú nezvratné.

Príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zárobok

Vernisáž sa konala 18. novembra, výstava bude pre ve-

rejnosť sprístupnená vo vestibule MsKS do 2. marca 2020.

Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici, v snahe napomôcť
rozvoju cestovného ruchu na
Slovensku, najmä v oblasti hotelierstva a pohostinstva, organizuje dvakrát do roka v spolupráci so švajčiarskym partnerom
Swiss Hospitality Academy
(Švajčiarska akadémia hotelierstva a pohostinstva) v Maienfelde odborné praxe v zariadeniach
cestovného ruchu vo Švajčiarsku. Cieľom týchto odborných
praxí je pripraviť mladých ľudí

na prácu v hotelierstve a pohostinstve v zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku, umožniť im spoznávať spôsob života
a prácu v cestovnom ruchu vo
Švajčiarsku a v neposlednom
rade zarobiť si prostredníctvom
praxe vo Švajčiarsku prostriedky na svoje ďalšie sebavzdelávanie prostredníctvom ďalšieho
vzdelávania, cestovania doma
i do zahraničia a pod. Prax je
určená pre mladých ľudí vo veku
od 18 do 26 rokov, ktorí ovládajú
bežnú hovorovú nemčinu a majú

chuť a odvahu byť 4 mesiace
mimo domova, pracovať v kolektíve ľudí, ktorí hovoria inou
rečou a byť ochotní poskytovať
služby domácim a zahraničným
návštevníkom vo Švajčiarsku.
Podmienkou účasti na praxi je
absolvovanie výberového konania na letnú sezónu 2020 vo Zvolene na Strednej odbornej škole
hotelových služieb a obchodu
dňa 11 februára 2020. Viac info
na web-stránke mesta.
Prof. Ing. Peter Patúš, PhD.
riaditeľ združenia
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Najkrajšie Vianoce sú v kruhu rodiny
Vianoce v tradíciách
Štedrá večera

V uponáhľanom čase akoby sme zabudli, že posolstvo Vianoc máme zakódované v generáciách našich predkov. Radostný rozmer narodenia Božieho dieťaťa
je posolstvom Vianoc, prinášajúci ľudstvu nádej. Naši predkovia boli úzko spojení s prírodou, poznali mnohé vesmírne a prírodné tajomstvá a pochopili, že pre
svoje dobro ich musia rešpektovať. Nie je náhodou, že na Vianoce sa schádza celá rodina k jednému stolu. Puto, ktoré všetkých členov rodiny spája, nie nie
možné lepšie vyjadriť.
Čaro Vianoc práve spočíva v ich mágii, ktorá sa nedá ani uchopiť, ani zaplatiť. Štedrá večera má hlboký náboženský, mravný a emocionálny obsah. Je
veľkou udalosťou, pretože akoby sa na chvíľu zastavil čas.
Na celom území Slovenska nesmeli na stole chýbať oblátky (alebo krajec chleba), med, cesnak. Doplnkom večere bolo ovocie, či už čerstvé, alebo v sušené,
najmä slivky, hrušky, jabĺčka.
Sviatočný stôl našich predkov pôsobí dnes na nás možno skromne, ale skladbou potravín bol skutočne plný hojnosti a bol tiež pestrý. Strukoviny, obilniny, hríby, ryby,
cesnak, med, orech a ovocie. Všetko z vlastnej úrody alebo aspoň z blízkeho okolia. Na Štedrý deň sa konzumuje mäso beznohé (ryba), na 1. sviatok vianočný dvojnohé ( hydina – kačka, hus, morka, sliepka), na Štefana štvornohé (divina, bravčovina).

Zmysel pôstu

„Zmyslom pôstu je obnovenie duchovnej jednoty s Bohom a príprava k dôstojnému sláveniu narodenia nášho Božského Spasiteľa. Je naša žertva, naše poďakovanie Bohu za zozbieranú úrodu, za plody zeme, ktorými nás požehnal. Tak, ako nám Hospodin dal hojnosť plodov zeme, tak aj my, počas tohoto pôstu
máme byť štedrí k núdznym,“ vysvetľoval sv. Lev Veľký. „Práve preto bol ustanovený tento pôst, aby sme sa v pokání, pôstom a modlitbou očistili a s čistým
srdcom sme mohli výjsť v ústrety Božiemu Synovi, ktorý sa zjavil svetu a priniesol mu večný život. Zrieknutie sa jedla nie je cieľom pôstu, ale prostriedkom,
ktorý nás má priučiť pokore.“
Pôst ako spôsob sebavýchovy má viesť k sebakontrole v rôznych životných situáciách, v zvládnutí emocionálne vypätých situáciách. Deti vždy sledujú
správanie svojich rodičov. Kedysi dodržiavaním pôstu počas Štedrého dňa dokázali svojim deťom, že Vianoce sú niečo mimoriadne. Veľa a štedro sa dá
najesť hociktorý deň v roku.

V očakávaní Vianoc

Od nepamäti patrí med na štedrovečerný stôl
Vianoce považujeme za najkrajšie a najradostnejšie kresťanské sviatky v roku. Ako vravia seniori, aj počasie bolo voľakedy skutočne poriadnejšie a svätý Martin
pravidelne prichádzal na bielom koni. Med sa už tradične radí k symbolom Vianoc. Jedol a dodnes sa jedáva ako prvý chod na Štedrý večer spolu s oblátkou.
Azda takmer všetci majú spoločné začínať večer modlitbou, ktorá je symbolom požehnania pre celú rodinu, a tiež neodmysliteľnou súčasťou je i dnes značenie
medovým krížikom na čelo každého člena rodiny. Otec alebo mama namočili prst do medu a urobili každému okolo stola na čelo krížik.
Potom máme azda všetci zaužívané konzumovanie vianočných oblátok s medom, ktoré sú symbolom zdravia, radosti, duševnej čistoty a pokoja v rodine. Sladký
med má zas zabezpečiť, aby všetci členovia rodiny boli k sebe dobrí a milí. Okrem kresťanského významu sa oblátkam s medom pripisovali aj magické účinky, používali sa napríklad pri liečení chorôb.

100 rokov od založenia krajinského spolku
Podľa písomných záznamov bol zakladateľom včelárstva richtár Medvedzia Juraj
Medvecký Ollo (20.2. 1847
-8.11.1910), ktorý vlastnil 40
včelích rodín. Ďalšími bol
Gelčinský 14 rodín, Anton
Bugaj 12 rodín, Jozef Medvecký Adača 10 rodín, Štefan
Medvecký Hura 6 rodín, Ignác Medvecký Rapák 8 rodín, Štefan Medvecký Beňo
3 rodiny a ďalší. V obci bolo
v tom čase 60 domov a včelári
chovali asi 100 rodín. Včelárilo sa v úľoch, robených podľa
vzoru poľského farára Dzierzona, 14 rámikov v plodisku aj
medníku s rozmerom rámikov
28x18 cm.
V okresnom meste Tvrdošín
bol založený Včelársky spolok
po vzniku Československej
republiky v roku 1919. Po 5
rokoch sa presťahoval spolu
so sídlom okresu do Trstenej.
V Tvrdošíne sa prvým predsedom krajinského spolku stal
v roku 1919 Jozef Medvecký
Ollo (2. 3. 1870 -25.10. 1937).
Túto funkciu zastával 17 ro-

kov. Bol synom zakladateľa
včelárstva na Medvedzí, richtára Medvedzia, Juraja Medveckého
Ollu. Jeho
úle a ďalšie vče lárske artefakty sa
dostali do
SlovenJozef Medvecký ského poľOllo.
nohospod á r skeho
múzea v Nitre.
V roku 1919 bolo na Slovensku založených 44 miestnych spolkov, ktoré patrili
pod Zemské ústred ie vč e lá r sk ych
spol kov
na Slo vensk u.
Tvrdošín- Juraj Medvecký
sky spo- Ollo.

lok bol jedným z nich. Dr.
Koloman Novacký sa stal
2. miestopredsedom, knihovníkom a redaktorom. Do
12-členného výboru bol zvolený ako náhradník Tvrdošínčan
Jozef Medvecký. V Medvedzí
bola vytvorená aj „pozorovacia stanica“ O jej existencii
vieme z dokumentov z roku
1925.
V roku 1959 mala organizácia už iný názov – Okresné včelárskej združenie so
sídlom v Trstenej. Organizovanosť mala v tomto období
klesajúcu tendenciu, napr.
v Medvedzí v r. 1962 nebol
evidovaný ani jeden včelár,
hoci sa včelárstvom zaoberali
viacerí. V roku 1978 bol za
predsedu spolku zvolený Jozef
Letrich, ktorý od roku 1964
na svojej včelnici organizoval
kurzy „chovu matiek“. V roku
1990 vznikla nová včelárska
organizácia – Slovenský spolok včelárov, ktorého miestna organizácia už mala sídlo
v Tvrdošíne. Predsedom sa
stal Jozef Kršák.

Patrí ku priekopníkom slovenského včelárstva
Meno Kolomana Novackého je zapísané v histórii,
významom svojej práce je zaradený na 3. miesto v
histórii slovenského včelárstva po Jurajovi Fándlym,
priekopníkovi slovenskej poľnohospodárskej literatúry a JUDr. Gašperíkovi, zakladateľovi Zemského
ústredia včelárskych spolkov pre Slovensko a jeho
prvom predsedovi.
JUDr. K. Novácky, včelársky odborník sa narodil 24.
5. 1897 Tvrdošíne a zomrel
22. 11. 1969 v Bojniciach.
Bol organizátorom slovenského včelárstva. Zaslúžil sa
o výstavbu včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci, po
roku 1938 zorganizoval jej
presťahovanie a vybudovanie
novej paseky na Púšti pri Prievidzi. Bol zakladateľom družstva na výrobu včelárskych
potrieb a predajne družstva v
Prievidzi. Od roku 1929 sa usiloval o založenie výskumného
ústavu včelárskeho na Slovensku, podporoval výskumnú
stanicu v Liptovskom Hrádku.
Pričinil sa o založenie a
rozvoj plemenného chovu
včiel na Slovensku, viedol
kurzy chovu včelích matiek,

odchoval kmeň Elena.
Propagoval progresívne
smery vo včelárstve, organizoval
o d b o rné školenie na
vč el á rskej výstave vo
Viedni,
1927 na
vše slo v a n skom zjazde v Prahe, neskôr
na zjazdoch v Poznani a v Belehrade, 1938 predseda medzinárodnej konferencie o tlmení
chorôb včiel v Prahe. Od roku
1930 bol zodpovedným redaktorom, v rokoch 1936 - 59
hlavným redaktorom časopisu
Slovenský včelár, neskôr Vče-

lár. V rokoch 1930 - 1959 bol
zostavovateľom slovenských
včelárskych kalendárov, v
roku 1960 Zápisníka včelára.
Bol autorom početných
článkov, v ktorých propagoval
uplatňovanie nových vedeckých poznatkov vo včelárstve.
Roku 1926 bol zakladateľom a
tajomníkom Včelárskeho ľudového družstva v Prievidzi.
Samostatne vydal: Slovenský včelár (Bratislava
1931), spoluautor J. Zemaník;
Normalizovaný slovenský
úľ (Trnava 1939); Plemenný chov včiel (Trnava 1940);
Včelárstvo (Bratislava 1953).
Od roku 1926 bol funkcionár
Krajinského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku,
od 1935 vedúci odboru pre
plemenný chov, v rokoch
1936 - 1938 predseda celoštátneho Zväzu zemských
ústredí včelárskych spolkov
v ČSR. Od 1938 roku prvý
podpredseda, 1939 - 1957
predseda Ústredia slovenských včelárskych spolkov v
Prievidzi.
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Daruj krv, zachrániš život

			

Narodili sa
OKTÓBER
Margaréta Medvecká
Zara Feilhauerová
Dávid Bukový
Liliana Žofajová
Tania Jana Hutirová
Klára Gašperová
Ester Sivá
Veronika Mrázová
Daniela Mačňáková
Dušan Škumát

Miestny spolok Slovens k é h o Č e r ve n é h o k r í ž a
v spolupráci so ZŠ Márie
M e d ve c k e j a N á r o d n o u

Medveckej. Tentokrát prišlo
na odber krvi 58 ľudí, 8 z nich
však nemohlo darovať krv, takže sa uskutočnilo 50 odberov.

transfúznou službou v Martine
zorganizovali 19. novembra
Študentskú kvapku krvi.
Odber sa usk utočnil v
priestoroch klubovne ZŠ M.

Potešiteľné je, že prišlo 21 prvodarcov. Krásny výsledok!
Poďakovanie si zaslúžia všetci,
ktorí prišli a darovali najvzácnejšiu tekutinu.

Eliška Heretíková
NOVEMBER
Thomas Majerčík
Nina Gamová
Timon Štrbík
Denis Dopater

Sobáše
31. 8. Andrea Ondrejáková – Gabriel Konkuš
28. 9. Michaela Žuffová – Maroš Garabáš
5. 10. Dominika Ferenčíková – Filip Zembjak
5. 10. Marta Tomagová – Roman Kubáni
5. 10. Katarína Galčáková – Roman Porubský
5. 10. Mgr. Katarína Šefčíková – Anton Matušík
12. 10. Martina Gogoláková – Roman Mojš
19. 10. Barbora Števaňáková – Tomáš Gorek
19. 10. Tatiana Hanuliaková – Peter Šuhaj
19. 10. Mgr. Ivana Dedinská – Danilo Delĺ Agnese
26. 10. Beáta Paľová – Matúš Jantošík
9. 11. Kristína Manolová – Jozef Benický

Mestská plaváreň ponúka

					

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
OKTÓBER
95 rokov
Ľudmila Ciekerová
80 rokov
František Belvončík
Jolana Grobarčíková

Otváracie hodiny sú na web stránke mesta- www.tvrdosin.sk

Pozvanie na fašiangové podujatia a plesy

Medvedzie
Medvedzie
Medvedzie

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

Odišli z našich radov
20. 10. Rudolf Gandi
72-ročný
26. 10. Etela Pajunková
91-ročná
27. 10. Vendelín Vasek
72-ročný
28. 10. Anton Bandošťák
71-ročný
29. 10. Ján Pápež
89-ročný
31. 10. Ján Šlapák
71-ročný
4. 11. Magdaléna Šimánková 74-ročná
7. 11. Júlia Pňačková
78-ročná
9. 11. Vladimír Jelenčík
80-ročný
10. 11. Antónia Bakošová
84-ročná
11. 11. Dušan Heretík
62-ročný
22. 11. Pavol Tmák
78-ročný
22. 11. Petrana Žilincová
25-ročná
2. 12. Jozef Kurajda
68-ročný

Spomienka

,,Čas s večnosťou sa neochvejne snúbi. Smrť
skosila mu život, ktorý ľúbil, zostala láska, nádej,
pevná viera. Spomienka živú bolesť duše zviera,
kto v našich srdciach žije, neumiera.“
Dňa 18.11.2019 uplynul rok, ako nás navždy
opustil náš milovaný ocko a starký Jozef Precner
z Tvrdošína. S láskou spomínajú dcéry a synovia
s rodinami.

Spomienka

„Kto v srdci žije, neumiera“
Dňa 22. decembra uplynie 10 rokov ako
nás náhle bez rozlúčky opustila naša drahá
manželka, mama, stará mama a sestra Mária
Macáková vo veku 55 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Spomienka

Dňa 27. decembra si pripomenieme prvé
výročie smrti, čo nás opustila milovaná mama
a babka Mária Kováčiková z Tvrdošína.
S láskou spomínajú deti, vnúčatá a ostatná
blízka rodina. Venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.

Spomienka

„Už len kytičku z lásky Ti na hrob môžeme
dať, zapáliť sviecu a modlitby ticha odriekať.“
Dňa 2. januára uplynie 5 rokov, ako nás
navždy opustila naša drahá Antónia Geššayová z Tvrdošína. Odišla navždy, ostáva
však v našich srdciach ako milujúca mama,
starká, prastarká.
S láskou a vďakou na ňu spomínajú dcéry, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

Knihy pre čitateľov mestskej knižnice

Fi n a n č n é p r o s t r i e d k y
v sume 1500 eur, ktoré Mestská knižnica v Tvrdošíne získala z Fondu na podporu umenia
v roku 2019, boli použité na
nákup nových kníh pre všetky
vekové kategórie čitateľov a používateľov knižnice a jej pobočky na sídlisku v Medvedzí.
Na spolufinancovaní projektu:
„Akvizícia knižničného fondu –
skvalitnenie služieb“ sa podieľalo aj mesto Tvrdošín. Kúpili sme
spolu viac ako 170 kníh pre deti,
mládež, dospelých od slovenských i zahraničných autorov.
Zámerom a cieľom bola náučná
a krásna literatúra z rôznych tematických skupín. Chceme tým

podporiť čítanie, čitateľskú gramotnosť u detí, aktívne trávenie
voľného času s knihou. Podarilo
sa nám čiastočne zaktualizovať,
zmodernizovať knižničný fond,
nahradiť neaktuálnu literatúru
novými titulmi. Splnili sme požiadavky čitateľov a veríme, že
sa tým zvýši aj návštevnosť, veď
nové poznatky z kníh sú dôležité
pre všetky úrovne vzdelávania.
Prínosom projektu bude nielen
doplnený knižničný fond, ale
aj skvalitnenie služieb. Všetky
knihy sú už spracované a môžete
si ich vypožičať priamo v mestskej knižnici
v Tvrdošíne
i v Medvedzí.

Výborne reprezentoval školu
O významný úspech Strednej priemyselnej školy infor-

mačných technológií Ignáca
Gessaya pri Spojenej škole
Tvrdošín sa pričinil Tobias Hrubjak, žiak 2. ročníka
študijného odboru
elektrotechnika na
celoslovenskej súťaži „Mladý elektronik“ v rámci
výstavy „Mladý
tvorca 2019“ na celoštátnom podujatí
„Skills Slovakia“
na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
Hodnotiacu komisiu presvedčil zhotovením funkčného elektronického
výrobku, ale aj teoretickými vedomosťami.

Oznam

Kozmetický salón Janka Salusová je presťahovaný zo
zdravotného strediska na Medvedzí do nových priestorov v hoteli Limba. V salóne môžete využiť rôzne služby.
Informácie a objednávky: 0903 517 005. Ste srdečne vítaní.

Spomienka

„Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád nemôže zabudnúť.“
Dňa 31. 12. si pripomenieme 20. výročie, ako nás navždy
opustil pán Štefan Medvecký z Tvrdošína.
S láskou na neho spomína celá rodina.

31. 12.
SILVESTROVSKÝ PLES
Organizuje: Hotel Limba, Spoločenská sála v Tvrdošíne,
vstupné: 45 €
11. 1.
FARSKÝ PLES
Organizuje: J. Habovštiaková, Spoločenská sála v Tvrdošíne,
vstupné: 7 €
18. 1.
PLES RODIČOV A PRIATEĽOV ZŠ Š. ŠMÁLIKA
Organizuje: Rada rodičov pri ZŠ Š. Šmálika, Spoločenská sála
v Tvrdošíne, vstupné: 18 €
25. 1.
ORAVSKÝ BÁL
Organizuje: Hotel Limba,
vstupné: 45 €
25. 1.
FAŠIANGOVÁ
ZÁBAVA V MASKÁCH
Organizuje: CVČ a Mesto
Tvrdošín, Spoločenská
sála, vstupné: 6 €

Valentínsk y
PLES
14. 2.

1. 2.
PLES RODIČOV A PRIATEĽOV ZŠ M. MEDVEDZIE
Organizuje: Rada rodičov pri ŽŠ M. Medveckej, Spoločenská
sála, vstupné: 18 €
14. 2.
VALENTÍNSKY PLES
Organizuje: Mesto Tvrdošín a ŠK Tvrdošín, Spoločenská
sála, vstupné : 25 €

Pozvanie na koncert Lenky Filipovej
Dňa 21. marca o 1800 v Kine Javor
v Tvrdošíne. Vstupenka: 20 €, VIP vstupenka: 40 € (VIP vstupenka zahŕňa after party s Lenkou Filipovou v hoteli
Limba). Vstupenky si môžete zakúpiť na
recepcii hotela Limba alebo rezervovať:
Tel.č.: 0903 529 736, email: recepcia@
hotellimbactt.sk

2. MÁJ
2020
v meste

Tvrdošín
V sobotu 2. mája 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.
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ŠK Tvrdošín zhodnotil futbalovú jeseň
Futbalová jeseň je na konci. Futbalisti Tvrdošína už
pomaly, ale isto presedlávajú do haly a chystajú sa na
mnoho turnajov v zime. O jeseni v podaní ŠK Tvrdošín,
ako aj ukončení jesene sme sa porozprávali s prezidentom ŠK Tvrdošín Petrom Machunkom.

stup, a hlavne životosprávu pred
zápasom.
Na záver chcem poďakovať
všetkým trénerom – Sirotovi,
Betuštiakovi, Ferenčíkovi, Bednárovi, Gregorcovi a Chomistekovi, ktorý bol vyhlásený za
trénera roka v Tvrdošíne. Taktiež
ďakujem všetkým vedúcim, usporiadateľom, rodičom, technickým službám, pánovi Ondrašákovi, manažérovi Gregorcovi,

Ako hodnotíte jeseň v poda- hodnocujeme najlepších hráčov
ní ŠK Tvrdošín?
a strelcov za rok a aspoň trochu
Jeseň hodnotím ako veľmi ich oceníme, čo si určite zaslúžia.
dobrú. Prípravka dokázala uro- Vizitkou je veľký počet rodičov
biť krásne výsledky s úplne vyno- na tejto akcii, čo si hlboko váveným kádrom. Mladší žiaci, to žim, že majú záujem o svoje deti,
bola naša topka,
klobúk dole pred
týmito chlapcami, čo dosiahli
v súťaži a aj na
tréningu. Starší
žiaci mali striedavé výsledky,
k toré záležali
aj od doplnenia
kádra mladšími
žiakmi. V zime
musíme doplniť káder, aby
sme mohli kľud- Starší, mladší žiaci a prípravka ukončili jeseň spoločným posedením.
ne fungovať. Dorastencov máme až dve mužstvá, nielen v škole, ale aj pri futbale. proste všetkým, čo sa podieľajú
áčko nám hrá 4. ligu a béčko, to
Peknú vizitku majú doras- na futbale v Tvrdošíne, hlavne
sú všetci chlapci, čo prišli od žia- tenecké mužstvá, ale aj Áčko, mestu a primátorovi I. Šaškovi,
kov a hrajú okresnú súťaž a zbie- ktoré je po jeseni na 4. mieste. bez ktorého by to nefungovalo.
rajú skúsenosti. Zámerom bolo, Ukončenie jesene mali aj oni. Ďakujem.
Na záver ešte pridávame, ako
aby sme chlapcov udržali u nás Ako to prebehlo, čo sa hodnov Tvrdošíne. Dorastencom patrí tilo a čo naopak skritizovalo? stoja mužstvá ŠK Tvrdošín po
veľká pochvala. Naši muži sú po
Bál som sa spojiť tieto ak- jeseni v tabuľkách. Muži sú po
jeseni na veľmi peknom 4. mies- cie dokopy, ale možno o rok sa jeseni v 4. lige na 4. mieste s 24
te so stratou 5 bodov na lídra zo stretneme všetci spolu ako veľ- bodmi, dorast A je v 4. lige na 2.
Staškova. Škoda bodov, ktoré ká športová rodina. Tiež sme si mieste s 27 bodmi, dorast B je v
sme stratili, hlavne na domácej zhodnotili niektoré veci a ohod- 1. triede - sk. A na 4. mieste so
pôde, ale asi to tak malo byť.
notili najlepších hráčov za rok. 7 bodmi, starší žiaci sú v 3. lige
Aké sú plány pre jarnú V doraste to bol Filip Marec a u na 6. mieste so 17 bodmi, mladší
časť?
mužov kapitán Milan Sirota ml. žiaci sú na 1. mieste v 3. lige, keď
Plány a ciele budú vždy naj- Trochu som skritizoval áčkarov, na jeseň získali 33 bodov a najvyššie, ináč by sme to nerobili. lebo si musia uvedomiť, že futbal menší futbalisti Tvrdošína - príOd prípravky až po naše áčko.
v Tvrdošíne niečo stojí, a tak aj pravky obsadili vo svojej skupine
Tradíciou sa stalo po va- my chceme od nich seriózny prí- po jeseni 1. miesto s 31 bodmi.
šom nástupe do funkcie, že sa
robí posedenie pre prípravku,
mladších a starších žiakov po
jeseni, kde sú pozvaní aj rodi4. 1. - Nohejbalový turnaj O pohár primátora mesta
čia všetkých detí, ktoré hrávajú
5. 1. - Futsalový turnaj pre neregistrovaných hráčov
za ŠK Tvrdošín. Takéto posede19. 1. - Futsalový turnaj U11 - prípravka
nie sa uskutočnilo aj koncom
25. 1. - Futsalový turnaj U19 - dorast
októbra. Čo sa na ňom hodno1. 2. - Futsalový turnaj - muži
tilo a ako to prebiehalo?
2. 2. - Futsalový turnaj U15 - starší žiaci
Je to krásne stretnutie a po9. 2. - Futsalový turnaj U13 - mladší žiaci
sedenie aj s rodičmi, kde si vy-

Pozvánka na halové turnaje v Tvrdošíne v roku 2020

Volejbalisti zabodovali na medzinárodnom turnaji
Poľská Zlotoryja bola 6. a 7.
decembra 2019
orga n i zátorom
Medzinárodného volejbalového
turnaja integrácie. Hendikepovaní špor tovci
súťažili vo volejbale sediacich na
ihriskách v tesnej blízkosti klasických volejbalistov. V úžasnej
atmosfére predviedli dobrý výkon aj naši volejbalisti z Tvrdoší- Tvrdošín skončil na 2. mieste v Zlotoryjii.
na. Výhry s družZlotoryja (PL) dovolila našim
stvami Wittelsheim (FR), Renzabojovať o 1. miesto. Turnaj
But (PL) a prehra s Powiatom
bol však veľmi vyrovnaný –

po prvom dni mali prvé štyri
družstvá po jednej prehre, čo
znamenalo, že ktokoľvek z nich
môže vyhrať alebo byť na nepopulárnom štvrtom mieste. Druhý
deň turnaja sa bojovalo o každý
bod a zápasy boli napínavé až
do posledného momentu. Záverečný zápas so Zywcom (PL) sa
skončil víťazstvom Tvrdošína
2:1 s najtesnejším rozdielom
bodov 15:13. Konečné poradie
sa teda určovalo pomerom bodov, ktorý našim určil konečné
2. miesto.
Medzinárodný pohár priateľstva štyroch miest po tomto
turnaji presúva do Tvrdošína. Tu
sa družstvá opäť stretnú na Veľkonočnom mix volejbale a Tvrdošínčania budú obhajovať turnajové víťazstvo z minulého roka.

Bežci z MK Tvrdošín zbierali úspechy
Koncom októbra sa uskutočnilo v Breze vyhodnotenie
Oravskej bežeckej ligy. Po
symbolickom zabehaní si nasledovalo vyhodnotenie pri
muzike a guľáši. Nechýbali na
ňom ani bežci z Maratonského
klubu v Tvrdošíne. V kategórii
nad 50 r. skončil na 1. mieste
V. Pánik a na 3. mieste Jozef
Jagelka z MK Tvrdošín.
Poslednú októbrovú sobotu

sa MK Tvrdošín zúčastnil na
Behu vinicami Bojničiek a Hlohovca. Za nádherného počasia
sa bežalo na krásnej trati cez
vinice s cieľom v Bojničkách.
V kategórii nad 50 r. obsadil
výborné 2. miesto R. Petrikovič a 3. miesto získal V. Pánik.
V kategórii nad 60 rokov sa 2.
miestom blysol Š. Verníček. Na
tomto behu sa zúčastnili aj J.
Balún, P. Balún, V. Fonfer, M.

Bubliaková a J. Jurítková.
November prial bežeckým
podujatiam. U našich severných susedov z Poľska sa konal v Zakopanom Bieg nepodlegloszci, na ktorom sa
zúčastnil aj MK Tvrdošín.
S chladným počasím sa z Tvrdošínčanov najlepšie popasoval
R. Petrikovič, ktorý v kategórii
nad 50 rokov skončil na peknom 4. mieste.

Šachisti začali novú sezónu
MŠK Tvrdošín A postúpil
do 3. ligy sk. C1 po trojročnej
prestávke, v ktorej hral predtým
10 rokov v rade. Táto súťaž sa
hrá v rámci Žilinského kraja.
V úvodných dvoch kolách sa
stretli na domácej pôde najprv
1. kole s Rajeckými Teplicami
B. Ako nováčik remizoval 4:4
s družstvom, ktoré uplynulej
sezóne skončilo na 2. mieste, len
bod za postupujúcim CVČ Mladosť Žilina D do 2. ligy. Mohli
však aj vyhrať, keď L. Vasek
prehral partiu s 9-ročným dievčaťom, ktoré malo menšie ELO
o 350 bodov. Okrem neho bodovali: Ján Péter a Alojz Mordel.
Remizovali: Pavol Palider, František Medvecký, Pavol Chmelár a Václav Bobek. V 2. kole
v nedeľu (20.10.) tesne prehrali
doma s TZOB Čadca A 3,5:4,5.
Ďalší smoliarsky zápas, v ktorom sa šťastena priklonila na
stranu hostí. Tento zápas mohli
aj vyhrať, keď v predposlednej
partii za stavu 3:3, najprv F.

Medvecký prehral čisto remízovú partiu hrubou chybou.
A v poslednej partii Václav Bobek stál na výhru, mal pešiaka
vo vežovke, ale súper udržal
remízu, a tak tento zápas prehrali. V 3. kole (2.11.) privítali
na domácej pôde ŠK Liptovská
Štiavnica a prehrali 1:7. Tento
zápas sa im totálne nevydaril.
Nastúpili vo veľmi oslabenej
zostave. Z prvých piatich šachovníc štyria nenastúpili, a to
hlavne z dôvodu choroby. Súper
pricestoval v najsilnejšej zostave. Partie remizovali: Václav Bobek a Michal Majerík. V 4. kole
(3.11.) doma opäť prehrali s ŠK
DMS Žilina A 3:5. Aj na tento
zápas nastúpili oslabení. Škoda
tohto zápasu, ktorého výsledok
mohol skončiť aj opačne. Svoju
partiu vyhral iba Alojz Mordel,
remizovali: Pavol Palider, Pavol Chmelár, Michal Majerík
a Ľubomír Vasek. Ostatní nezvládli partie časovo a v koncovkách prehrali. A tak po 4.

kolách sú so ziskom iba jedného
bodu na predposlednom mieste.
Áčko svoje partie hrá na MsKS
Medvedzie ako aj B družstvo.
MŠK Tvrdošínu B, ktorý hrá
5. ligu sk. C12, kde im darí lepšie. V 1. kole privítal doma LŠŠ
L. Mikuláš jun. D, s ktorou vyhrali 3:2. Partie vyhrali: Roman
Tomovčik a Martin Pavlík, remizovali: Šebesta Ján a Marián
Dzúrik. Mohlo to byť aj lepšie,
ale Zdenko Remiaz hrubou chybou prehral partiu, ktorú mal vyhratú. V 2. kole s ŠKM Hrádok
C v Hrádku remizovali 2,5:2,5.
Partiu vyhral Rastislav Kordiak,
remizovali: Ján Šebesta, Jaroslav
Broz a Roman Tomovčík. V 3.
kole vyhrali doma nad Mr. Dvorský L. Sliače 3:2. Partie vyhrali:
Ľubomír Vasek, Jaroslav Broz
a Zdenko Remiaz. Po troch kolách sa B-čko zo ziskom 7 bodov
delí o prvú priečku s ŠK Fischer
Ružomberok. Zhodou okolností
k nim cestujú v 4. kole, čo bude
zápas o čelo tabuľky.

FBK Tvrdošín pripravil prvú prehru lídrovi súťaže
V poslednom kole prvej polovice základnej časti cestoval FBK
Tvrdošín na horúcu pôdu do Pruského. Aktuálny vicemajster Slovenska doposiaľ nepocítil prehru
v tomto ročníku. Do zápasu FBK
Tvrdošín nastupoval s pokorou a
myšlienkou, že nemajú čo stratiť,

len slečny Dobrodejové z Pruského, a to hneď trikrát. Do šatní
FBK Tvrdošín tak odchádzali za
stavu 3:1.
Do druhého dejstva opäť nenastúpili najšťastnejšie. V samotnom úvode inkasovali gól a
o minútu na to ďalší. Po ďalších

FBK Tvrdošín jednoznačná. Michaela Dulková, ktorá v tejto tretine vsietila až tri góly, dokázala
naštartovať prvú prehru Pruského. Najskôr znížila na rozdiel
dvoch gólov pekným zakončením.
Súperky sa ale nenechali strhnúť
tlakom, aký na nich FBK Tvrdošín
postupne vyvíjal a podarilo sa
im odpovedať. Naše dievčatá to
ešte viac naštartovalo a do konca zápasu dokázali vyrovnať a
zápas poslať do predĺženia.
Pokyny do predĺženia boli
jasné. Vyčkávať na chybu súpera. Tá na seba nedala dlho čakať
a skvele postavená Michaela
Dulková premenila skvelú prihrávku Frederiky Kovalikovej na
zlatý gól.
,,Tento zápas hodnotím
dvojako. Hoci sme neboli slabším súperom, dostali sme dosť
lacné góly. Samozrejme, opäť
po vlastných chybách, a hlavne
individuálnych. Nechcel som
Michaela Krivulčíková patrí medzi skúsené hráčky FBK Tvrdošín. na dievčatá vytvárať tlak, že
musia. Snažil som sa ich nano skôr získať. To sa im aj nako- dvoch minútach inkasovali opäť kopnúť a ukázať im to, čo nám
niec podarilo.
gól. Pomaly sa schyľovalo na de- chýba v zápasoch. Nakoniec sa
Hoci sa dostali do vedenia, bakel, no našťastie sa to nestalo. v nich asi niečo ozvalo, a to ich
v úvode zápasu nedokázali sa
Od polovice druhej tretiny naštartovalo na neuveriteľný obkoncentrovať na pokyny, ktoré ženy konečne začali hrať a dodr- rat. Chladnokrvnosť a odhodlanie
im stanovili tréneri. Skóre zápa- žiavať pokyny. Nepriaznivé skóre ich tlačilo k jedinému cieľu, a to
su otvorila skvelou a pohotovou upravila mladá Veronika Dúbrav- zápas vyhrať. Cítili sme, že je to
strelou zo štandardnej situácie ská a o minútku na to kanonierka možné. Dievčatá splnili do bodky,
Viktória Ďuríková. Vedenie ale Veronika Paňková. Bolo vidno, že čo som od nich chcel a nakoniec
dlho neudržali.
sa vracajú do zápasu a dostávajú pridali aj niečo naviac v podobe
Po zaváhaní v obrannej čin- chuť bojovať.
zlatého gólu,“ povedal tréner Minosti sa do konca tretiny presadili
Záverečná tretina bola pre lan Burdeľ.

Žiacké mužstvá ŠK Tvrdošín získali na turnajoch striebro a bronz
Starší žiaci Tvrdošína sa 23.
novembra zúčastnili na futsalovom turnaji v Rabči. V skupine
narazili postupne na Or. Lesnú,
Veľkú Polom z Česka a Dlhú nad
Oravou. S Or. Lesnou prehrali
smolne 2:0, ale potom vyhrali 2:0
s českým Veľkým Polom a 3:2
s Dlhou nad Oravou. V semifinále si poradili s Rabčou 1:0. Vo
finále narazili na Dolný Kubín.
Zápas skončil 4:2 pre Dolný Kubín, ale chlapcov z Tvrdošína treba pochváliť, skončili na peknom
2. mieste, a taktiež za prístup na
turnaji, bojovnosť v každom súboji, ako aj dostupovaním hráčov.
Najlepším brankárom turnaja bol
Mário Žmuráň z Tvrdošína.
Mladší žiaci sa zúčastnili
druhú adventnú nedeľu na Junior
Cupe v športovej hale v Mútnom.
V konkurencii desiatich tímov
skončili na peknom 3. mieste.

V sem if i nálovom súboji
prehrali po dramatickom súboji
s Dolným Kubínom tesne 2:1.
V súboji o tretie miesto porazili
Oravské Veselé jednoznačne
4:0. Chalanov treba pochváliť,
ž e s a s n a ž i l i h r ať p ek ný

kombinačný futbal. V dobrom
svetle sa ukázali všetci hráči,
príjemneprekvapili prípravkári,
ktorí boli preradení ku mladším
žiakom. Nezľakli sa súbojov ani
s o dva roky staršími chalanmi
a vynikali bojovnosťou.

Sára Ferenčíková obsadila 3. miesto
Na Deň študentstva prebehol
spoločný bodovací turnaj mládeže Žilinského a Banskobystrického kraja v Ružomberku.
Najviac sa darilo Sáre Ferenčíkovej, ktorá v dvojhre starších žiačok obsadila 3. miesto,
no hneď za ňou skončila Karin Drbiaková, keď v boji o 3.
miesto prehrala práve so Sárou.
Na peknom 7. mieste skončila
Sabína Ferenčíková. V kategó-

rii najmladších žiačok skončila
Šárka Teplanská na 7. mieste a
v kategórii starších žiakov Kevin Drbiak obsadil 9.-16.miesto.
V súťažiach družstiev sa do
Vianoc ukončí prvá polovica súťaží a všetky družstvá Tvrdošína
budú mať čo robiť, aby zachránili príslušné súťažné triedy v 1.
lige, 2. lige a 5. lige. Iba vo 4.
lige sa javí, že céčko by nemalo
mať problémy.
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