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Trojjediný Bože, Ty vidíš v túto chvíľu moju úprimnosť. Zo všetkej
sily človeka, stojaceho pred tebou, Ti vyslovujem svoje úprimné, ľudské: ďakujem Ti, Bože, za tvoj vianočný dar. Viem, že moje sebectvo
ho znehodnocuje. Aj sebectvo druhých znehodnocuje moje poďakovanie. Ale v túto chvíľu Ťa prosím, aby Duch Boží vo mne spôsoboval
odstraňovanie sebectva, aby moja vďačnosť bola hlboká a pekná.
Ďakujem Ti, Pane, za vianočný dar sprostredkovaný Tvojím synom
Ježišom Kristom v láske Ducha Svätého!
Július Chalupa

Do poslaneckých kresiel zasadnú Ján Gonda, Mgr. Vlasta Jančeková, Ing. Ján Jelenčík, Ing. Jozef
Pafčo, MUDr. Stanislav Fukas, Jozef Belopotočan, MUDr. Ján Jelenčík, JUDr. Veronika Leppová,
Ing. Martin Záborsky, Mgr. Erik Gandi, MUDr. Anna Medvecká, Milan Kováč a Daniel Kacír.
Blahoželáme im k zvoleniu a prajeme, nech sa im v náročnej a zodpovednej práci darí.

Zástupcovia mesta v parlamente

Prišli takmer všetci

pozvala na pódium primátora mesta,
ktorý pozdravil a privítal prítomných
občanov. Vo svojom príhovore v kocke
zhodnotil prácu, ktorá bola vykonaná
za uplynulé volebné obdobie a nebolo
jej málo. Osobne poďakoval dôchodcom za všetko dobré, čo vykonali v
prospech mesta, svojich rodín, ale aj
v prospech nás všetkých. Poďakoval
za prejavenú dôveru v komunálnych

Silvestrovské pozvanie
Vážení spoluobčania, opäť prichádza posledný deň starého roka, niektorí
z vás sa pôjdu zabaviť, zatancovať, iní na návštevu k priateľom, do prírody,
ale aj za hranice Slovenska. Prichádza však večer, kde má rok aj zima svoje
čaro, večer v znamení petárd, prskaviek, perlivého šampanského. Niektorí
volia vítanie Nového roka doma v papučiach pri televízií, ale sú medzi
nami takí, ktorých touto cestou pozývame na Trojičné námestie privítať
Nový rok 2007 pri poháriku hriateho od primátora. Nebude chýbať tradičný ohňostroj a dobrá zábava. Príďte sa zabaviť, potešiť, medzi priateľov a
známych na Trojičné námestie, príďte privítať spoločne Nový rok.
Ďalšia možnosť privítať Nový rok je v prírodnom prostredí na Skalke
v Medvedzí, kde nebude chýbať vatra, ohňostroj, petardy a samozrejme
tiež kalíštek od primátora. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Nový rok
na Bratislavskom hrade
Tradične víta primátor Ivan Šaško príchod Nového roka spolu s
občanmi mesta na Trojičnom námestí a nebude tomu inak ani tento
rok. Okrem pozdravov na rozhraní rokov, prihovorí sa občanom
prostredníctvom mestského rozhlasu 1. januára o 12.30.
Podvečer čakajú na primátora stretnutia s najvyššími štátnymi a
ústavnými činiteľmi v Bratislave. Na základe pozvania prezidenta SR
pri príležitosti sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky sa zúčastní
slávnostného zasadnutia ústavných činiteľov, spojeného s odovzdávaním štátnych vyznamenaní SR na Bratislavskom hrade.

Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
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 potulujú.

Posila v slove

Absolútna väčšina občanov rozhodla, že primátorom mesta
v najbližších štyroch rokoch bude opäť Ing. Ivan Šaško.

a tešili sa aj na avizovaný kultúrny
program.
V úvode prítomných dôchodcov rozohriali tóny ľudovej hudby Skorušina
a svojím pekným vystúpením potešili
deti a dievčatá z CVČ.
Po úvodnom slove moderátorka
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Zvíťazil s prevahou

V sobotňajšie popoludnie 9. decembra mnohí seniori prijali pozvanie
a zaplnili športovú halu a tribúnu do
posledného miestečka. Naši starší spoluobčania sa tu už tradične stretávajú
v závere roka na „Sviatku príbuznosti“. Stretli sa tu aj preto, aby sa spoločne zabavili
pri prestretých
stoloch a bohatom kultúrnom programe, ktorý pre
nich pripravilo vedenie
mesta. Už
pri vstupe do
športovej haly
dostal každý
z pozvaných
dôchodcov
a zdravotne
postihnutých
občanov hodnotný darček
a pre zdravie
kalíštek koňaku.
V tomto predvianočnom čase sa
aspoň na chvíľku opäť zišli známi,
priatelia, susedia aby si v spoločnosti
svojich rovesníkov porozprávali čo
majú nové. Usmievavé tváre, oči s iskrou hovorili za všetko. Boli radi, že
sú opäť pospolu, že si môžu spoločne
pripiť na zdravíčko, pochváliť sa novým vnukom, či len tak sa porozprávať
o svojich starostiach alebo radostiach
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Výsledky
komunálnych
volieb

voľbách a hlasy, ktorými ho voliči
opätovne posadili do primátorského
kresla.
„Človek sám všetko nezmôže, ale
spoločnými silami môžeme toto mesto
posunúť dopredu, aby sa naďalej rozvíjalo, napredovalo a aby sme sa tu všetci
cítili ako jedná veľká rodina,“ povedal
okrem iného
primátor.
V následnom pozdravnom príhovore
predsedníčka
dôchodcovskej organizácie M. Bakošová v mene
všetkých dôchodcov z
celého srdca
zablahopriala I. Šaškovi
ku opätovnému zvoleniu
za primátora
mesta. Poďakovala za všetko, čo
robí pre túto skupinu občanov mesta,
za nesmierny ľudský cit, ktorý má
(Pokračovanie na 3. str.)

Dostať sa do parlamentu počas rokovania nie je pre našinca bežnou záležitosťou. Túto možnosť poskytol primátor

o rokovaniach parlamentu a jeho chode z
úst predsedu výboru Tibora Cabaja, ako aj
podpredsedu tohto výboru I. Šašku.

Ivan Šaško svojim kolegom, pracovníkom mestského úradu, ktorých privítal
14. decembra na parlamentnej pôde a
pripravil exkurziu v priestoroch NR SR.
Na úvod boli oboznámení s históriou parlamentu, symbolmi Slovenskej štátnosti,
pozreli si naživo rokovanie parlamentu.
V priestoroch, kde sa schádza Výbor
NR SR pre verejnú správu a regionálny
rozvoj sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí

Výbor sa zameriava najmä na rozšírenie
a skvalitnenie činnosti územnej samosprávy (obce, vyššie územné celky), štátnej
správy na všetkých úrovniach riadenia
štátu i verejnoprávnych ustanovení a na regionálny rozvoj. Táto zaujímavá exkurzia
na pôde parlamentu priblížila pracovníkom
mestského úradu nielen priestory, kde
poslanci rokujú a schvaľujú zákony, ale aj
ich náročnú a zodpovednú prácu.

PF 2007
Na jedličke sviečky svietia,
v jasliach leží Božie dieťa.
Nech Vás jeho láska hreje,
žiari i v tmách beznádeje.
Do sŕdc, duší Vašich uloží
radosť, šťastie, pokoj Boží.

Pomodlíme sa Otčenáš,
šťastie a zdravie si poželajme
v deň vianočný, keď Božie dieťa sa rodí.
Na prahu nového roku zdravie, aby človek človekom sa stal,
aby láskavou rukou, lásku okolo seba rozdával.
Nech naďalej dobre žije sa v našom meste všetkým nám.

Želám Vám, aby prichádzajúce vianočné sviatky
boli pre Vás symbolom lásky, pokoja a šťastia,
aby každý okamih v nastávajúcom roku bol naplnený
rodinnou pohodou a vzájomným porozumením.
Váš primátor
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Darček v predstihu
Členovia volebnej komisie, ktorí prišli 2. decembra počas
komunálnych volieb s prenosnou urnou do Domova dôchodcov
zostali prekvapení, keď im obyvateľka domova Zdena Káčeriková podala kyticu kvetov a čokoládového Mikuláša so slovami,
že jej darček majú odovzdať primátorovi.
„Vo volebnej atmosfére bol tento darček úžasným prekvapením a povzbudením i pre mňa. Znovu som si potvrdil, že moja
práca má zmysel a je veľa ľudí v našom meste, ktorí ju vedia
oceniť,“ povedal primátor.
O pár dní sa situácia zmenila, obdaro- stva,“ zaspomínali si obyvatelia Domova
vaní boli obyvatelia Domova dôchodcov. dôchodcov.
Prišiel medzi nich Mikuláš so svojim
Seniori sa jeho príchodu veľmi potešili,
sprievodom a darčekmi, ktoré pre nich mnohým sa zaleskla slza v oku, potešilo
pripravilo mesto.
srdiečko a spoločne si zaspievali pesničky,

„Pretieklo veľa vody odvtedy, keď sme
boli deťmi a netrpezlivo čakali na Mikuláša, na tvári nám pribudli vrásky, ošediveli
vlasy a len spomienky ostali na chvíle det-

ktoré navodili príjemnú atmosféru. Boli
veľmi radi, že si primátor na nich spomenul
symbolickým darčekom i jeho slovám, ktoré
im tlmočili pracovníci mestského úradu.

„Ja som volila svojho kandidáta,
je to človek ktorý rozumie všetkému.
On musí zostať, pokým ja tu budem,
ja som ho preto povýšila, že nechcem nikoho iného voliť, len jeho. A
posielam mu aj obrázok,“ vyznala Z.
Káčeriková.

„Pánu primátorovi veľmi pekne
ďakujem, nech mu len ďalej slúži to
zdravie a nech máme radosť z neho,“
pridala sa pani Orčová.
Priania doplnila Emília Knapová: „Máme veľkú radosť, že nám to
vyšlo, že ho máme, priali sme si to.
Som Tvrdošanka a on bol ku nám
vždy veľmi dobrý, mám na neho len
dobré spomienky. Keď sme čítali
útoky proti nemu, nahnevalo nás to.
Pani Lukáčiková, tá pekne napísala,
tá nám všetkým vravela zo srdca,
vravela za nás všetkých. Nech mu
Pán Boh pomáha, má ťažkú úlohu a
zodpovednú. Požehnávam ho.“

Cudzí nás hodnotia lepšie, ako niektorí domáci

Naše noviny sú predovšetkým na to, aby informovali čitateľov,
čo sa v našom meste deje.
Plnia si úlohu v tom, že informujú svojich čitateľov o tom,
čo sa odohráva priamo v ich dejisku, teda doma. Samozrejme,
tam kde sa niečo robí, tak tam je o čom informovať. Dovolím
si povedať, že mnohé mestá a obce by privítali, keby mali svoje
noviny, aby mohli svojim občanom poskytovať informácie, čo sa
deje v ich okolí. Sú však aj také obce a mestá, kde sa veľmi málo
robí a teda v takýchto mestách nie je potreba informovanosti.
Aj vedenie nášho mesta a primátora spokojnosti. A nebude tomu inak ani v
obviňovali, že robí akcie len v predvo- budúcnosti. Vždy bude istá skupinka,
lebnom období. Ak si však niekto po- ktorá bude prejavovať nespokojnosť
zorne prečíta naše noviny za posledné a frflať na všetko vôkol seba. Ale ak
štyri roky, tak zistí, že sa v tomto meste bude spokojná väčšina občanov nášho
každý rok niečo nové postavilo, alebo mesta tak to bude dobré.
niečo urobilo a nielen pre občanov
Voľby sa skončili tak, ako rozhodli
nášho mesta.
voliči, ktorí do volebnej miestnosti
A tak si dávam otázku, prečo by sa prišli a svoj hlas vhodili do volebo tomto dianí v meste nemali informo- nej urny. Na voľbách nechýbali ani
vať občania, ktože už im môže podať pozorovatelia, ktorí dohliadali až do
presnejšiu informáciu ako ten, ktorý samého záveru na ich korektnosť. Nik
riadi mesto, ale aj zodpovedá za jeho však nepodával žiaden protest, pretože
chod. Ak niečo potrebuje občan vyrie- nemal na to dôvod.
šiť (napríklad nepozdáva sa mu cesta
Je po voľbách, mesto pokračuje vo
na jeho ulici, alebo ho trápi nedostatok svojom živote, ľudia sa už zaoberajú
športovísk, alebo niečo iné) na miest- úplne inými vecami ako povolebnou
nej úrovni so svojím zástupcom, tak rétorikou, pretože je to pre nich monechodí s bubnom na zajace po Bra- mentálne dôležitejšie. Ak hovoríme o
tislave. V prvom rade to rieši s tými, volebných výsledkoch, tak tam je to
ktorých osobne pozná a je prirodzené, isté, že ďalšie štyri roky bude mestže sa o tom píše v našich novinách.
Na druhej strane mi pripadá nenormálne, aby tí, ktorí sa rozhodnú kandidovať, potrebovali mestské noviny
Ešte aj teraz sa ma zmocňuje pocit
len v predvolebnom boji. Ak chcú v
niečom pomôcť tým, ktorí pracujú v hlbokej spokojnosti pri pomyslení, že
komunálnej politike, tak by sa viacej „komunálky“ sú konečne za nami. O
mali zaujímať o serióznu prácu týchto výsledku sa ešte zmienim, ale teraz
predstaviteľov a nie o lacné „trháky“, mám na mysli predvolebný zápach,
pretože život väčšiny ľudí je v inej ktorým skupina „tiežobčanov“ zamoripolohe, nie v tej, ako sa nám to snažia la ovzdušie Tvrdošína pred voľbami, a
prezentovať niektoré bulvárne média. ktorý ešte načisto nevyprchal. Scenár bol
Tvrdošín-inak sa však vo svojom taký ako vždy: tri roky hlbokého ticha,
predvolebnom boji zameral na oso- v štvrtom pomalé precitanie nasledované
čovanie, ohováranie a kampaň, kde to bezohľadnými útokmi tých, ktorí doteraz
skôr sršalo nenávisťou ako konkrétny- driemali, ale zrazu si uvedomili, že voľby
sú jedinečnou príležitosťou na uchopenie
mi faktami.
Na celej veci je však zaujímavé, že moci. S každými voľbami prichádzajú k
skôr cudzí a našinci, ktorí už nebývajú slovu účinnejšie zbrane, no tie, ktoré sa
roky v našom meste, dokážu objektív- tentoraz uplatnili v Tvrdošíne, predčili
ne zhodnotiť, čo sa v Tvrdošíne uro- všetky očakávania. Nereálne predvolebné
bilo. Ak vám niekto zo Žiliny alebo z sľuby už nikoho neprekvapia, účelová
Bratislavy povie, že za štyri roky sa zábudlivosť je trestne nepostihnuteľná,
urobil v meste kus práce a že Tvrdošín no keď autori článkov v „jednoúčelových
sa podstatne zmenil, tak to človeka novinách“ (alebo len jeden s viacerými
musí potešiť. Žiaľ, v našom meste sú aj iniciálkovými podpismi?) v svojich
ľudia, ktorí nechcú vidieť a ani vedieť, obvineniach tvrdia, že sú dokázateľné a
že sa tu niečo robí. Skôr sa prejavujú pritom nemajú dosť odvahy sa pod svoje
tým opačným smerom. A to veru neteší výtvory podpísať plným menom – to už
človeka, ak ten, čo je doma, nedokáže zaváňa klamstvom. Najhrubšej chyby sa
objektívne zhodnotiť uvedenú situáciu, však dopustili, keď klesli tak hlboko,
ba skôr naopak, ešte potiera prácu tých, že sa neštítili zneužiť na svoju kampaň
deti staronového primátora tým, že
ktorí sa o niečo snažia.
Na druhej strane vieme, že nie všet- nepravdivo spochybnili ich odbornú
kým občanom sa dá vyhovieť k plnej kvalifikáciu. Vtedy sa od nich odvrátili

ské zastupiteľstvo pracovať takmer v
rovnakom zložení ako v uplynulom.
Nezmenil sa ani primátor. Už tento
výsledok je čohosi dôkazom, asi títo
zástupcovia pracovali k spokojnosti
väčšej časti občanov nášho mesta a tí,
ktorí si mysleli, že je tomu naopak musia tento výsledok vnímať ako fakt.
Na uvedenej volebnej kampani sa
viacerým nepáčilo ani to, že sa do nej
umelo zaťahovali rodinní príslušníci.
Nebolo a nie je tu kóšer, aj keď sa to
často s obľubou používa ako psychický
nátlak vo veľkej politike.
Čoskoro budú Vianoce, najkrajšie
sviatky roka, kedy si máme jeden druhému odpúšťať, obdarovávať svojich
najbližších, ale aj úplne neznámych
ľudí. Pokoj a mier by mali vládnuť
našim dušiam. Denne, nielen na štedrovečernom stole, by sme mali mať
pripravený pomyselný tanier pre tých,
čo to najviac potrebujú. Je toľko vecí,
ktoré človeka trápia a ktoré mu dokážu
strpčovať život. Pozrime sa vôkol seba
a zamyslíme sa nad tým, kde môžeme
pomôcť a nie kde uškodiť. Mali by sme
vedieť, že všetko dobré sa vraj človeku
v živote vráti na dvakrát.
Juraj Horňák

Psy štekajú, karavána ide ďalej

aj dovtedy nerozhodnutí voliči.
Výsledky sú známe. Nikoho neprekvapilo, že Ivan Šaško opätovne zvíťazil
s výraznou prevahou, no zaujímavý je
výsledok volieb do mestského zastupiteľstva. S výnimkou jediného staršieho poslanca, ktorý sa vzdal kandidatúry, bude
v ďalšom volebnom období pracovať v
rovnakom zložení ako doteraz.
Ak v titulku spomínam štekajúcich
psov, mám na mysli pamflet, ktorý sa
mi dostal do rúk až po voľbách. Nebol
už vytlačený na kriedovom papieri ako
„noviny“ (financované z peňazí daňových poplatníkov) s životnosťou dvoch
či troch vydaní, ktoré mali jediný cieľ
- zdiskreditovať staronového primátora,
ale ich obsah sa vyznačoval rovnakou
žlčovitosťou. Autor či autori, ktorí sa
skryli za podpis „Občania Tvrdošína s
iným názorom“, opäť potvrdili, že ich
hlavnými zbraňami sú anonymita a
zbabelosť.
To však nie je dôvod, aby vám pri podobnej spomienke zhorklo pri slávnostne
prestretom stole čo len jediné sústo v
ústach. Úplne postačí pripomenúť si, že
tých, ktorí nenaleteli a potvrdili to svojím
rozhodnutím v slobodných voľbách, je
mnohonásobne viac.
Pavel Abraham

Výsledky komunálnych volieb zohľadnili poctivú prácu
Predvolebná kampaň komunálnych volieb je dnes už len históriou - občania v našom meste si zvolili primátora a poslancov
na ďalšie štvorročné obdobie. I napriek masívnej a najmä nekorektnej kampani jedného kandidáta za primátora - s prevahou
opäť komunálne voľby vyhral doterajší primátor Ivan Šaško.
Volebná mašinéria v komunálnych voľ- oceňujú aj naši rodáci z iných miest Slovenbách pracovala na plné obrátky aj v našom ska. Vedenie mesta aj zastupiteľstvo chce
meste. Kampaň jedného kandidáta za primá- v nastúpenom trende pokračovať aj počas
tora bola s blížiacim dňom volieb vyostrovaná nastávajúceho volebného obdobia.
Za primátora mesta bol opäť
do polohy, ktorá v doterajšej histórii nemala
v Tvrdošíne obdoby. Obyvatelia mesta mali zvolený Ing. Ivan Šaško.
Zvolení poslanci
plné poštové schránky pamfletov, ktoré odVolebný obvod 1
halili pravú tvár kandidáta a skupinu, stojacu
1. Ján Gonda, 2. Mgr. Vlasta Jančeková,
za ním. Ak sa tento občan nádejal na úspešný
výsledok, tak pravdepodobne zostal sklama- 3. Ing. Ján Jelenčík,
Volebný obvod 2
ný a možno aj zaskočený. Občania rozhodli
1. MUDr. Ján Jelenčík, 2. Ing. Jozef
tak, ako rozhodli. Svoj hlas dali dvanástim z
trinástich poslancov predchádzajúceho mest- Pafčo
Volebný obvod 3
ského zastupiteľstva. Ak by bol kandidoval aj
1. MUDr. Stanislav Fukas, 2. Jozef
bývalý poslanec za Medvedzie - dedinu, tak
veríme, že mestské zastupiteľstvo by zostalo Belopotočan
Volebný obvod 4
v pôvodnom zložení.
1. JUDr. Veronika Leppová, 2. Ing.
Volebné výsledky vypovedajú o tom, že
mestu sa pod vedením primátora I. Šašku počas Martin Záborský
Volebný obvod 5
minulých štyroch rokov darilo. Svedčia o tom
1. Mgr. Erik Gandi, 2. MUDr. Anna
nové stavby, mnohé rekonštrukcie i nové pracovné príležitosti. Výsledky komunálnych vo- Medvecká
Volebný obvod 6
lieb sú odrazom poctivej práce vedenia mesta,
1. Milan Kováč
ale aj poslancov mestského zastupiteľstva.
Volebný obvod 7
Naše mesto za uplynulé štvorročné ob1. Daniel Kacír
dobie dostalo úplne iný rozmer, čo pozitívne

Vlak je rozbehnutý, pokračuje
Pod týmto titulkom uverejnil týždenník My Naša Orava rozhovor s primátorom nášho mesta.
Ktorý bod z volebného programu ste si
vytýčili ako najvyššiu prioritu?
O najvyššej priorite sa nedá hovoriť,
pretože je viac takých, ktoré treba riešiť a zabezpečovať priebežne. „Vlak je rozbehnutý“,
to znamená, že pre pracovníkov mesta nejde
o nový začiatok. Naopak, budeme pokračovať
v začatých aktivitách vo všetkých oblastiach
života mesta. Vo svojom volebnom programe
som občanov mesta oboznámil s plánmi do
budúcnosti, ktoré si získali ich dôveru a túto
prejavili i svojím hlasovaním v komunálnych
voľbách. Pri tejto príležitosti sa im chcem aj
touto cestou poďakovať. Z nových vecí, na
ktoré by sme sa chceli zamerať, je využitie
fondov Európskej únie v oblasti životného
prostredia, cestovného ruchu, kúpeľníctva,
priemyslu služieb a v ďalších oblastiach.
Čo hovoríte na novozvolené mestské
zastupiteľstvo?
Na záverečnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva som poďakoval poslancom
za ich prácu. Musím zdôrazniť, že sa mi s
nimi naozaj dobre pracovalo. Ako sa hovorí
„ťahali sme za jeden povraz“, a to sa odzrkadlilo aj na činnosti a konečných výsledkoch
v meste. O tom, že si ich prácu občania mesta
vážia, svedčí i fakt, že opäť získali ich dôveru
a dvanásť z trinástich poslancov minulého
zastupiteľstva bolo opäť zvolených v nedávnych komunálnych voľbách. Verím, že sa nám
bude dariť i v tomto volebnom období a že
nadviažeme na rozbehnuté aktivity.
Ako si trúfate zladiť povinnosti poslanca NR SR s povinnosťami primátora?

Tak ako doteraz od 4. júla. Pri správnej
koordinácii sa to dá. Na Slovensku je niekoľko primátorov či starostov, ktorí sú zároveň
aj poslancami NR SR. Ich výsledky ukazujú,
že pokiaľ si primátor vie zladiť povinnosti, vie
narábať s časom a má okolo seba schopných
ľudí, vie si zastať tieto funkcie a naše mesto
a náš región tým môže iba získať.
Akým spôsobom chcete zabezpečiť prvotný osobný styk primátora s občanmi?
Mnohí občania majú pocit, že nemajú
žiadnu šancu sa s vami stretnúť.
Prvý kontakt bol okamžite po volebných
výsledkoch. Či už formou telefonátov, mobilných správ, alebo na ulici, na úrade hneď
v prvé pracovné dni. Už dnes sa teším na
spoločenské stretnutie s viac ako tisíckou
dôchodcov v športovej hale v sobotu na Deň
príbuznosti. Hneď na to bude nasledovať
stretnutie mládeže pri otvorení tenisovej
haly. Začiatkom nového roka bude pre mňa
potešením stretnúť sa so športovcami a
podnikateľmi mesta a podobné spoločenské
stretnutia s občanmi pokračujú počas celého
nasledujúceho roka.
Uvedomujem si, že so svojím časom
musím narábať hospodárne a preto platí,
ale aj platilo pravidlo, tak ako v každej
civilizovanej spoločnosti, že občan si môže
dohodnúť osobné stretnutie na sekretariáte. Nikdy som neodmietol stretnutie s
ľuďmi, ktorí prišli v akejkoľvek záležitosti,
či už s konštruktívnymi návrhmi, alebo s
vlastnými problémami, keď potrebovali
pomoc.
(nk)

Vyjadrenie uznania
Vážený pán primátor, dovoľte mi, aby som
Vám v mene Združenia miest a obcí Slovenska,
ako aj vo vlastnom mene úprimne zablahoželal k opätovnému zvoleniu na post primátora
mesta. Verím, že v novom volebnom období
budete naďalej zúročovať doterajšie skúsenosti z riadenia takéhoto zložitého organizmu,
akým mesto nepochybne je. Verím, že aj naďalej budete spolu s poslancami Vášho mesta
podporovať činnosť ZMOS a spolupatričnosť
miest a obcí.
Nadchádzajúce 4-ročné volebné obdobie
by nemalo mestám a obciam priniesť také veľké
zmeny, ako predchádzajúca etapa, rámcovaná

presunom kompetencií a majetku a neskôr
fiškálnou decentralizáciou. Mestá a obce majú
so stabilným rozsahom kompetencií a v zásade
zabezpečeným financovaním možnosť venovať sa
skvalitňovaniu svojich politík, rozvoju a novým
podnetom v ich činnosti. Napriek tomu nemožno
vylúčiť, že nás čaká spoločná obhajoba súčasného systému financovania miest a obcí.
Želám Vám korektnú spoluprácu s poslaneckým zborom, s pracovníkmi Vášho úradu, s
občanmi i návštevníkmi Vášho mesta a teším sa
aj na naše vzájomné vzťahy a spoluprácu.
Michal Sýkora, predseda Združenia
miest a obcí Slovenska

Ocenenie záujmu a ústretovosti
Vážený pán primátor, pri príležitosti ukončenia stavby a uvedenia do prevádzky
nášho nového supermarketu vo vašom meste považujem za potrebné vyjadriť naše
poďakovanie za spoluprácu vedenia mesta pri príprave a realizácií tohto diela.
Oceňujeme Vašu osobnú angažovanosť, ako aj ústretovosť úradu a najmä
Vašej zástupkyne Mgr. Vlasty Jančekovej pri majetko-právnej príprave územia i
v ďalších etapách prípravy a realizácie stavby.
Veríme, že náš supermarket bude dobre slúžiť občanom Tvrdošína a najmä
sídliska Medvedzie.
Vo Vašej náročnej práci v prospech občanov Vášho mesta Vám prajem veľa
ďalších úspechov.
Miroslav Friml
Property Services Director
Tesco Stores SR a.s.
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Prišli takmer všetci
(Dokončenie z 1. str.)
vo svojom srdci a popriala mu ešte
veľa zdravia a síl pri ďalšom vedení
mesta.
Kytice kvetov s poďakovaním za
všetkých dôchodcov na pódiu primátorovi osobne odovzdali predsedníčky
našich troch klubov dôchodcov Marta
Bakošová, Mária Štureková a Anna
Šablatúrová, ku ktorým sa s darčekom
pridala aj obyvateľka z Domova dôchodcov Zdena Káčeriková.
Potom už nasledoval zlatý klinec
sobotňajšieho popoludnia, na ktorý sa
tešili hlavne nežnejšie polovičky. Otto
Weiter so svojou speváčkou Andreou
Uhríkovou navodili tú správnu predvianočnú atmosféru. Otto je známy
tým, že vie spraviť veľmi dobrú náladu
a tak tomu bolo aj v športovej hale.
Potešili sa nielen Eleny, ale aj ostatné,
ktoré si spolu s O. Weiterom zaspievali jeho známe hity. Veselo bolo aj v
pri pesničke „Otvárajte kasíno“, veď
ktože by túto melódiu nepoznal a ku
spievajúcej športovej hale sa pridal aj
samotný primátor.
Hala spievala, hala sa bavila a výborná nálada sa priam „roztekala“, keď
sa na javisku so spevákom predstavili
dievčatá a slečny z CVČ, ktoré ku tejto

krásnej atmosfére „vyčarili“ plamienok
sviečky, aby ho symbolicky preniesli
do sŕdc všetkých prítomných.
„Výborná, vynikajúca nálada vládla
v tejto športovej hale. Pozdravujem z
celého srdca všetkých Tvrdošínčanov,
prajem im nech sú ich vianočné sviatky plné pokoja, lásky a v novom roku
veľa zdravia a šťastia, nech sa každému
splnia jeho sny. Som rád, že som tu
mohol pobudnúť v toto sobotné odpoludnie a teším sa na ďalšie stretnutie
s mojimi fanúšikmi. Chodievam na
mnohé podujatia tohto druhu po celom
Slovensku, ale u vás ma prekvapila
jeho masovosť, nestretol som sa s ňou
v iných mestách,“ povedal na rozlúčku
za svoju skupinu obľúbený spevák.
Po skončení kultúrneho programu
neodišli všetci seniori domov, poniektorí ostali ešte v rozhovore a spomínaní. Mnohí sa zase osobne chceli stretnúť s primátorom, zablahopriať mu
k zvoleniu za primátora, poďakovať,
potriasť rukou alebo len tak prehodiť
pár úprimných slov.
Sviatok príbuznosti sa skončil,
pohasli svetlá, ľudia sa porozchádzali
do svojich domovov, no príjemné spomienky im ostali v srdciach. Aj keď
všetkým pribudli roky, zredli vlasy, či

Zvolili si nový výbor
Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru sa uskutočnila v sobotu 18. novembra vo veľkej
spoločenskej sále. Po úvodných uvítacích slovách Ing. Jána Jelenčíka sa
slova ujal predseda Anton Bandoštiak,
ktorý v stručnosti zhodnotil činnosť
tejto organizácie a zároveň predniesol
plán hlavných úloh na rok 2007.
Spolupodieľali sa na poriadateľskej
službe na Folklórnych Oraviciach,
Michalskom jarmoku a ďalších. Každoročne v čase Veľkej noci nechýbajú
v kostole, ako čestná stráž pri hrobe.
Členovia DHZ majú dobrú spoluprácu
aj dobrovoľníkmi s okolitých obcí a zúčastnili sa aj na oslavách sv. Floriána,
patróna hasičov v Liesku a Brezovici.
V rámci zdokonalenia operatívnotechnickej a taktickej pripravenosti
na zdolávanie požiarov sa zúčastnili
cvičenia v priestoroch Jelešne. Spolu
s ôsmymi dobrovoľnými hasičskými
zbormi si precvičili rozmiestnenie
vozov a zásobovanie vodou v prípade
požiaru.
V súčasnosti má DHS v Tvrdoší-

ne 34 členov. V tomto roku do ich
radov pribudli traja noví členovia
Miloš Kopta, Ján Dopater a Anton
Kováč mladší. Veľmi dobrú spoluprácu majú s profesionálnym hasičským zborom, ktorý sídli v meste
a v radoch dobrovoľníkov sú práve
aj títo hasiči. Správu o hospodárení
predniesol preventivár Albert Gross.
Potrebné je pripomenúť, že celú
činnosť dobrovoľníkov financuje
zo svojho rozpočtu mesto, ktoré im
zverilo hasičské vozidlo, o ktoré sa
vzorne starajú.
Po diskusii si členovia DHS zvolili
nový výbor, predsedom sa stal Anton
Bandoštiak, veliteľom jednotky a
podpredsedom Pavol Pajunk, tajomníkom Anton Kováč, preventívarom
Albert Gross, strojníkom Ján Gonda,
revízorom Vladimír Rýdzik, členom
výboru Jozef Kováč mladší. Ako delegát ich na okresnej konferencii DPO
bude zastupovať Viktor Kováč.
Po oficiálnej časti si dobrovoľníci
ešte posedeli v príjemnej spoločenskej
atmosfére.
(jh)

Jeseň nikdy nebola vhodným časom
na besedy s poľnohospodármi, i keď
práce ako triedenie, ošetrovanie, uskladňovanie a expedícia zemiakov sú aj
pre Roľnícke družstvo Pod Skalkou v
Tvrdošíne - Krásnej Hôrke už iba nostalgickou spomienkou. „Krásničanov“,
ako ich zvyknú v okolí nazývať, však
zamestnávali iné významné úlohy, ku
ktorým sa čoskoro dostaneme. Dôležité je, že poslednú z neodkladných
- presun dobytka z pastvín do maštalí
- zvládli ešte pred prvou snehovou nádielkou a nám už nič nebráni nerušene
sa porozprávať s predsedom družstva
Eduardom Ondrejákom a ekonómkou
Alžbetou Hutirovou.
Prvé slovo v diskusii na večne aktuálnu tému dostáva dáma: „Rozhodli
sme sa pre ekologické hospodárenie a
na jeho základe budeme vyrábať kvalitné, zdravotne nezávadné produkty,“
zdôrazňuje A. Hutirová a uvádza jeden z príkladov: „Vlani sme začali s
prípravou na rekonštrukciu maštale s
dojárňou pre 100 kráv dodávateľským
spôsobom. Dokončili sme ju 31. júla a
od 1. septembra je v plnej prevádzke.
Pätnásť a polmiliónová investícia je pre
družstvo nepochybne značnou záťažou.
Preto sme využili štrukturálne fondy,
ktoré umožňujú päťdesiatpercentnú
návratnosť vložených prostriedkov.
V zmysle tejto investície, ktorá je jednou z požadovaných podmienok, sme
opätovne požiadali Pôdohospodársku
platobnú agentúru o zaradenie medzi
ekologické farmy. Uspeli sme. Aj preto, že už druhý rok je naše družstvo v
pásme konverzie. Dôkazom je výzva,
aby sme sa pripravili na podpísanie
zmluvy o ekológii. To by nám mohlo
priniesť zisk ďalších prostriedkov, ale

aj ďalšie záväzky garantujúce stopercentné uplatňovanie farmárskej praxe.
Potom nás čaká ďalšia úloha – zabezpečiť rentabilný odbyt ekologicky vyrábaných produktov, kravského mlieka,
ovčieho mlieka a syra. V okolí je viacero ekologických fariem a preto verím,
že ich predsedovia si po jeseni nájdu
čas na stretnutie, dajú hlavy dokopy a
vymyslia spoločný postup.“
Nová vláda vo svojom programovom vyhlásení naznačila žičlivejší
prístup k poľnohospodárstvu.
Sú už nejaké signály, že družstevníkom svitá na lepšie časy?
E. Ondreják: „Výrazné zmeny ani
nemožno od vedenia rezortu v takom
krátkom čase očakávať, ale myslím si,
že táto vláda má záujem o poľnohospodárstvo. Je najvyšší čas, veď situácia
v posledných rokoch už bola neudržateľná, mnohé poľnohospodárske podniky prežívali zo dňa na deň. Teraz sa
situácia vyvíja trošičku ináč. Myslím
si, že sľubovaný doplatok k dotáciám
až do výšky 70 % nás posmelí k ďalším rozumným investíciám, ale hlavne
- umožní nám zvýšiť mzdy, ktoré boli
vždy výrazne nižšie ako v priemysle.
Takáto situácia predsa nemôže trvať
do nekonečna. V okolí Tvrdošína budú
postupne vyrastať menšie fabriky a
ak nedáme našim ľuďom primerané
mzdy, budú ich hľadať inde.“
A. Hutirová dodáva: „Súhlasím,
že dotácie pomôžu zvýšiť mzdy, ale
nielen ony. Nám sa aj v minulosti pri
53 percentných dotáciách darilo udržať
mzdy na hranici priemeru. Preto som
presvedčená, že výška miezd a pohotové reagovanie na nové trendy úzko
súvisia s kvalitou manažmentu.“
Pavel Abraham

Dotácie sú iba jednou z podmienok

v rukách sa objavila palička na podopieranie, všetci sa usmievali, poniektorí si ešte v duchu pospevovali vianočné
melódie, ktoré zazneli na stretnutí. No
všetci sa už istotne tešili na spoločné
stretnutie v ďalšom roku.
Náš Sviatok príbuznosti je sviatkom
ľudí dobrej vôle, kde nikdy nechýba
pravá predvianočná pohoda, pohoda
na oslavu ľudskej spolupa-tričnosti, je
však aj prejavom vedenia mesta, akousi
solidaritou ku tejto skupine občanov.
„Tichá noc, svätá noc...“, ktorú si
mnohí z prítomných zaspievali spolu
s O. Weiterom bola asi tou najkrajšou
bodkou za sobotňajším popoludním v
športovej hale. Poďakovanie si však
zaslúžia aj všetci tí, ktorí sa podieľali
na výzdobe, príprave a organizácii uvedeného sviatku.
Juraj Horňák

Plány sa stali realitou

Firma Hydac Electronic, s. r. o. , o ktorej sme vás informovali v predchádzajúcich číslach našich novín, zaháji začiatkom
januára výrobu v nových priestoroch.Vedúcemu prevádzky
Ing. Rudolfovi Fukasovi sme položili otázky, ktoré zaujímajú
občanov Tvrdošína.
V akom štádiu rozostavanosti je pracovné príležitosti pre Tvrdošín a
fabrika, postupujete podľa plánu?
jeho okolie.
„Stavba novej výrobnej haly HYSpoluprácu s mestom Tvrdošín
DAC Electronic s. r. o. v Krásnej si vysoko ceníme. Spoločne sa nám
Hôrke - Tvrdošíne je v záverečnej podarilo to, čomu na začiatku málofáze, kolaudácia prebehla 14. decem- kto veril. Chcem týmto vysloviť veľkú
bra. Vonkajšie dokončenie fasády vďaku za spoluprácu primátorovi
a sadové úpravy okolia sme presu- Ing. I. Šaškovi a Mgr. V. Jančekovej
nuli na budúci rok z objektívnych a jej kolektívu z odboru výstavby za
príčin.“
ústretovosť pri riešení problémov pri
Kedy bude zahájená výroba?
výkupe pozemkov a podkladov pri
„Od 11. decembra sme začali s stavebných konaniach. Samozrejme
presunom technológie. Ak nenastanú aj všetkým občanom - vlastníkom pokomplikácie, začiatok výroby je naplá- zemkov, ktorí poskytli pozemky pod
novaný od 3. januára, postupujeme nový závod HYDAC.“
podľa určeného harmonogramu.“
Ako vnímate aktivity firmy NC
V čom vidíte prínos fabriky Line - výstavbu novej fabriky v tej
pre mesto a aká bola spolupráca s istej lokalite?
mestom ?
„ Firme NC Line prajem veľa
„Zamestnanosť je dôležitým fakto- úspechov pri realizácii jej zámeru.
rom rozvoja regiónu. HYDAC Elect- Dúfam, že spoločnými silami sa nám
ronic s. r.o. je neustále rozvíjajúcou podarí vyriešiť aj dochádzku našich
sa firmou, poskytujúcou dobré pra- zamestnancov do práce tak, aby sme
covné a sociálne podmienky svojim zabezpečili ich bezpečnosť.
zamestnancom. Preto ďalším budoNa to všetko budeme opäť potrebovaním závodu sa budú otvárať nové vať koordináciu s mestským úradom.

Dúfam, že keď zámer NC Line nadobudne konkrétnejšie rysy, budeme
prizvaní na konzultácie k dopravnému
riešeniu tohto problému.“
Kedy začne druhá etapa výstavby
závodu? Budete prijímať nových zamestnancov po presťahovaní do novej
fabriky? S koľkými zamestnancami
rátate v prvej a ďalších etapách?
Ďalšie etapy výstavby budú realizované aj v závislosti od vývoja trhu s
našimi produktami. No už teraz možno
povedať, že ďalšia výrobná hala nebude na seba dlho čakať - my sme na to
pripravení. Rozhodné slovo však majú
majitelia firmy HYDAC.
Ďalšie rozširovanie výroby je
naplánované v roku 2007, zatiaľ nie
sú známe konkrétne čísla a zatiaľ by
som nechcel zverejňovať moje dohady. Stále otvorenou ostáva profesia
„Vývojový konštruktér - strojár“, pre
ktorú hľadáme ambicióznych ľudí so
znalosťou SW Solid Works a aktívnou
znalosťou nemeckého jazyka. Tieto
podmienky musia naši uchádzači splniť. Aj iných záujemcov so znalosťou
nemeckého jazyka radi zaradíme do
našej databázy. Prajem všetkým príjemné prežitie Vianoc a šťastný nový
rok 2007.“

Nielen chlebom je človek živý
Úlohou mesta, popri všetkých
iných aktivitách, je starať sa aj o kultúrne vyžitie obyvateľstva, od tých
najmenších až po tých najstarších,
ponúknuť im relax a oddych. Ak by
sme chceli spomenúť všetky kultúrne
akcie, ktoré mesto pre svojich obyvateľov pripravilo počas posledných
štyroch rokov, potrebovali by sme
veľa priestoru, preto spomenieme
aspoň tie najdôležitejšie. Každoročne
sa na začiatku nového roka stretávajú
podnikatelia mesta s primátorom pri
Novoročnej čaši, ktorá je spojená s
vyhodnotením najúspešnejších športovcov a trénerov za uplynulý rok. Pre
deti sa v kine Javor konajú divadelné
a bábkové predstavenia rôznych žánrov. Z množstva odohraných predstavení môžeme spomenúť: Jožko a
líška, O modrej čiapočke, Aladinova
lampa, Vynález, V komore je myš a
veľa ďalších. Pre staršie deti sú organizované výchovné koncerty a protidrogové programy. Hudobné koncerty,
venované ku Dňu študentstva sa
konajú každoročne a to pre všetkých
žiakov a študentov zadarmo. Za posledné štyri roky mali možnosť vidieť
vystúpenia hudobných skupín ako
Desmod, Mango Molas, Hoven´s
Shore a U.K.N.D. Širokej verejnosti
je ponúkané profesionálne divadlo z
Martina, ktoré sa každoročne predstaví novou veselohrou alebo komédiou.
Na Deň matiek mesto organizuje kultúrny program, v ktorom sa predstavili známi umelci (Peter Vašek, Otto
Weiter, Mandolínový súbor z Nesluše
a skupina Eminent), mamičky si od-

nášali okrem kultúrneho zážitku aj
darček. Vedenie mesta nezabúda ani
na prváčikov, každý z nich dostáva
od mesta knihu na pamiatku. Najúspešnejších žiakov mesto oceňuje na
podujatí nazvanom „Naj...“ Tradíciou
sa stala aj spevácka súťaž Tvrdošínska studnička, bežecká súťaž Cestný
beh okolo O. Priehrady, Stavanie
mája na Trojičnom námestí, Deň detí,
Mikulášske oslavy a mnoho ďalších.
Medzi najväčšie akcie, ktoré mesto
Tvrdošín každoročne organizuje
patria Folklórne Oravice, Michalský
jarmok a Sviatok príbuznosti.
Folklórne Oravice, folklórny festival bol tento rok rozšírený na dva
dni a naši spoluobčania aj zahraniční
návštevníci mali možnosť vnímať
krásu folklóru v príjemnom prostredí
Oravíc, stretnutia s priateľmi a tradičným pohostením. Medzi mnohými
účinkujúcimi, ktorí sa v Oraviciach
prezentovali, môžeme spomenúť vystúpenia FS Likava, Skorušiná, Kriváň, Šarišan, Važec, SĽUK a mnoho
ďalších z Poľska, Chorvátska, Litvy
či Lotyšska.
Michalský jarmok si svoju tradíciu
buduje taktiež kultúrnym programom
na vysokej úrovni, kde okrem nákupu
majú občania možnosť zabaviť sa a
oddýchnuť si. Sviatok príbuznosti,
posedenie s dôchodcami, je veľmi
obľúbeným podujatím, venovaným
predovšetkým staršej generácii a
dôchodcom. Za ostatné štyri roky
mali možnosť vidieť speváka Roba
Kazíka, Dušana Grúňa, speváčku
Jadranku a tento rok príde medzi nich

Diamantová plaketa
V Dolnom Kubíne sa uskutočnilo
slávnostné odovzdávanie Janského
plakiet. Slovenský Červený kríž
darcom krvi z celej Oravy odovzdal
3 diamantové, 21 zlatých, 43 strieborných a 67 bronzových Janského pla-

kiet. Teší nás, že medzi diamantovými darcami, ktorí svoju krv darovali
už viac ako osemdesiatkrát bol aj náš
občan Ladislav Gandi, ktorému aj
touto cestou blahoželáme a zároveň
vyslovujeme úprimné uznanie.

spevák Otto Weiter. Pre všetkých
je pripravené príjemné posedenie,
občerstvenie a hodnotné darčeky.
Mestské kultúrne stredisko pripravuje
každoročne veľké množstvo výstav.
Môžeme spomenúť vianočné, veľkonočné, poľovnícke, numizmatické, či
výstavy výtvarného umenia.
Počas letných mesiacov sa v rámci Dní mesta konali na Michalskom
námestí promenádne koncerty, akými boli vystúpenia speváka Petra
Stašáka, hudobnej skupiny Eminnet,
Majstra N a mnohých ďalších. Ku
kultúrnemu vyžitiu slúžia filmové
predstavenia v kine Javor, ktoré taktiež patrí pod správu mesta Tvrdošín.
Filmové predstavenia rôzneho žánru
boli premietané v priemere štyri až
päťkrát za mesiac. Mesto ponúka na
prenájom veľkú spoločenskú sálu,
malú spoločenskú sálu, priestory v
kine Javor i výstavnú miestnosť na
rôzne školenia, semináre, absolventské koncerty, slávnostné akadémie,
castingy, prezentácie, posedenia,
svadby, kary, výstavy, plesy, rodinné
oslavy, schôdze, prednášky, šachové
turnaje, dražby, semináre, imatrikulačné večierky, burzy a iné. Spravuje
tiež drevený gotický kostolík. Počas
letných mesiacov je tento historický
skvost v prevádzke denne okrem
pondelka a počas ďalších mesiacov
roka je možné navštíviť ho na základe
objednávky. Môžeme konštatovať, že
záujem zo strany zahraničných návštevníkov stúpa z roka na rok. Medzi
kultúrne zariadenia mesta patrí aj
mestská knižnica s množstvom rôznej
literatúry, beletrie a časopisov. Pre
deti organizujú pracovníčky knižnice
besedy so spisovateľmi. Mesto prostredníctvom zamestnancov oddelenia
kultúry zabezpečuje internetovú stránku Tvrdošína, mesačník Tvrdošín.
Počas celého roka pracovníci kultúry
pripravujú rozhlasové relácie k rôznym príležitostiam a sviatkom.
Erika Čajková
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Tradíciu betlehemov zaviedol svätý František z Assisi
„Vynálezcom“ betlehemov alebo jasličiek je svätý František z Assisi, zakladateľ
rehole františkánov. Na Vianoce v roku
1223 pripravil v jaskyni v talianskom
Grecciu jasle, do ktorých uložil živé dieťa.
Vedľa stála Mária a Jozef, priviedli aj osla
a vola. Napodobnením situácie, opísanej
v Biblii, chcel František upozorniť spolubratov aj miestnych ľudí na maximálnu
chudobu, v ktorej sa Boh rozhodol prísť na
svet. V nasledujúcich rokoch si obyvatelia
Greccia sami pripravovali živé aj umelé
betlehemy a podľa Františkovho príkladu
si rozdávali darčeky, aby napodobnili
lásku Boha, ktorý sa nám sám dal ako
dar. Tento zvyk sa neskôr rozšíril
do všetkých krajín. Najhonosnejšie
betlehemy sa stavali vo františkánskych a kapucínskych kostoloch a
na ich výzdobe sa podieľali poprední umelci a vladári. Na území
dnešného Slovenska sa jasličky začali
stavať od 13. storočia. V období baroka
sa v kostoloch stavali honosné betlehemy
v životnej veľkosti. S postupným rastom
počtu figuriek sa však ich rozmery zmenšovali. K svätej rodine pribúdali anjeli,
traja králi, pastieri a ďalšie postavy aj
zvieratá. Koncom 18. storočia vydal
Jozef II. nariadenie, ktorým zakázal
stavať v kostoloch betlehemy. Tento
úradný zásah znamenal paradoxne masový rozkvet betlehemov, pretože ľudia
ich v zjednodušenej podobe začali stavať
doma. Keďže autormi domácich betlehemov boli neškolení rezbári, hovoríme o

Oslave Vianoc vtlačilo v našom kultúrnom priestore osobitnú

tvár kresťanstvo. Podľa tradície,
prebratej zo židovstva, slávia kresťania veľké sviatky už večer pred
ich skutočným termínom. Preto
máme Štedrý večer 24. decembra
a polnočnú svätú omšu v noci z
24. na 25. decembra. K slávnostne
prestretému stolu si ľudia sadali

ľudových betlehemoch. Na Slovensku
prevládali drevené vyrezávané betlehemy. Na severnom a východnom Slovensku prevládali jednoduchšie betlehemy.
Často boli prenosné a slúžili pri
typických vianočných obchôdzkových hrách.
Nový rozkvet
zaznamenali bet-

lehemy po roku 1989.
Tvrdošín výrobou betlehemov preslávila rodina Beňovcov – Medvecký Beňo
I., Štefan (1849 - 1924), Medvecký Beňo
nia 25. decembra sa slúžievala svätá omša. Po nej sa ľudia ponáhľali
domov. Zvyšok dňa sa mal niesť v
tzv. tichu. Platil prísny zákaz všetkých prác, na obed sa len prihriali
jedlá od večera a rušiť sviatočný
pokoj návštevami sa považovalo
za spoločenskú netaktnosť. Ľudia
sa mali zamýšľať nad príchodom
Spasiteľa na svet a ďakovať Bohu
za túto milosť. Atmosféra druhého

Od Štedrého večera do Troch kráľov
podľa starého zvyku po objavení
sa prvej hviezdy na oblohe. „Keď
neskoršie zasadneme, budeme v
lete meškať s robotou,“ hovorievalo sa. Po večeri sa deti rozbehli
po susedoch spievať pod oknami
koledy, za čo ich v každej rodine
počastovali vianočnými dobrotami. Slávnostná atmosféra vrcholila
polnočnou svätou omšou. Hneď
zrána na sviatok Božieho narode-

vianočného sviatku, zasväteného
prvému mučeníkovi svätému Štefanovi, bola omnoho voľnejšia a
večer patril veselici. Až touto tanečnou zábavou sa vlastne končilo
pôstne adventné obdobie. Sviatočnú atmosféru čiastočne zopakoval
silvestrovský večer. Vyvrcholením
bol sviatok Troch kráľov alebo
Zjavenia Pána 6. januára a následná nedeľa.

VianoCné pranostiky
24. 12. - Štedrý večer
Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
Keď je na Štedrý večer hmla, bude plané počasie.
Štedrý večer každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí.
25. 12. - Božie narodenie
Na Božie narodenie o blšie prevalenie.
Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné.
Keď na Vianoce pokryté sú polia snehom, môžeš na Veľkú noc sedieť
pod košatým stromom.
Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.
Jak medzi Kračúnom, tak medzi Jánmi.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Aký je čas na Vianočný deň, taký má byť aj budúci január.
Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po vianociach.
Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať.
Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce.
Na Vianoce - po gágorče, na Velikú noc - moc.
Na Ducha - do polbrucha.
Na trojicu - len lyžicu.
Do Vianoc - hoj, od Vianoc joj!
Do Vianoc pravdivo, od Vianoc dojivo.
Jasné Vianoce, tmavé stodole.
Ak sa na Vianoce voda z neba leje, starosť o úrodu, käčku vám ohreje.
Vodný mlyn, ktorý Vianociam melie koláče, nebude Veľkej noci pogáče.
Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec.
Keď je na Štedrý deň mnoho hviezd, je mnoho zemiakov.
Keď je Vianočná noc tmavá (nesvieti mesiac), bude tma v záčine.
Ak sú dažde, teplo v hody, nedobrý rok za tým chodí.
Keď dvadsiateho piateho svieti slnko len toľko, čo gazda koňa oširuje,
bude dobrá úroda zeme.
26. 12. - sv. Štefan
Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, velikie príkopy a záveje
narobia.
Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
Na svätého Štefana nesmie už byť barina.
Na svätého Štefana každý sa má za pána.
Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané.

II, Štefan (1869 – 1941), Medvecký Beňo
III, Štefan (1889 - 1977). Najmladší z ľudových umelcov Jozef Medvecký Beňo
(narodený 1927), bývajúci v miestnej časti
Medvedzie, získal vzťah k drevu najmä
od svojho otca a starého otca. Pod
ich vplyvom, ale tvorivým prístupom vytvoril plastiky zo
všedného života, plastiky svätých, ale
hlavne betlehemy. Jeho 13
betlehe-

mov ( v jednom je okolo 15 postáv) bolo
„roztrúsené“ po Slovensku a zahraničí.
Vyrezával z lipy, jelše a vŕby a používal
i pohybový mechanizmus. Svoje diela
vystavoval v Ružomberku, Námestove,
Liptovskom Hrádku, Dolnom Kubíne,

Levoči, Východnej. Jeho dve variácie
Svätej rodiny sú neodmysliteľnou súčasťou každoročnej vianočnej atmosféry v
Tvrdošíne. Na Michalskom námestí sa
nachádza „malý“ a na Trojičnom námestí
„veľký“ betlehem.

Zachovávali sa obyčaje sviatočných dní

Vianočné dni na prelome končiaceho a
začínajúceho sa roka boli odpradávna plné
magických úkonov a predpovedí. Kresťanstvo postupne tomuto obdobiu vtlačilo
svoju vlastnú tvár. Vo všetkých oblastiach
Slovenska sa zaužívalo predovšetkým vinšovanie. Začínalo sa už po štedrej večeri
spievaním pod oknami. Spievať koledy
pred domy známych a blízkych chodievali
predovšetkým deti.
Vinšovali aj betlehemci. Tento zvyk sa
v miestnych častiach Tvrdošína uchovával
len sporadicky, keď sa našlo niekoľko „zapálených ľudí“, ktorí tento zvyk načas uviedli
do života. Betlehemské spevohry približovali
blahozvesť Svätej noci a prinášali ju do jednotlivých domov.
V Tvrdošíne sa už však 12. rok vo vianočnom období vydávajú skupinky detí ohlasovať
radostnú zvesť o narodení Pána. Stávajú sa tak
poslami nádeje a prinášajú Dobrú novinu.
„Prostredníctvom Dobrej noviny chceme

pomôcť deťom hlbšie prežiť narodenie Pána,
budovať povedomie univerzálnej Cirkvi - to,
že katolícka Cirkev žije vo všetkých svetadieloch, krajinách, národoch a hlavne si chceme
spoločne uvedomiť, že sú krajiny v ktorých
sa majú deti omnoho horšie, ako naše deti,
krajiny, v ktorých musia denne bojovať o prežitie. Deti, sprevádzané staršími a dospelými
kamarátmi, robia počas koledovania zbierku,
z ktorej Dobrá novina podporuje rozvojové
projekty v afrických krajinách. Sú určené
najslabším a najohrozenejším,“ informovala
nás Zuzana Božíková. V Tvrdošíne sa deti
vyberú do ulíc na Štefana, 26. decembra
popoludní. Ak ich chcete prijať do svojho
príbytku a podporiť tak myšlienku Dobrej noviny, môžete sa až do Štedrého dňa prihlásiť
a zapísať do zošitov, ktoré sú umiestnené v
chodbičkách farského kostola a v kostolíku
v Krásnej Hôrke. Koledníci neodmietnu ani
ľudí, ktorí ich budú čakať pri dverách, ak
začujú na ulici ich zvonec, či piesne.

Vianočný stromček pochádza z Nemecka
História vianočného
stromčeka, obľúbeného
na celom svete, sa začala písať v nemeckom protestantskom
prostredí. Prvá písomná zmienka o
stavaní ozdobeného stromčeka
pochádza z roku
1507 od kazateľa
Geislera z Alsaska.
Na naše
územie
prenikol
stromček
až koncom
18. storočia z Nemecka.
Najprv
sa udomácnil v mest-

skom prostredí a až koncom 19. storočia začal
prenikať na vidiek.
Jednoznačnú príčinu,
prečo sa práve ihličnatý
stromček stal symbolom
Vianoc, však nepoznáme.
V ľudových obradoch
symbolizovala zeleň zrod
nového života. Stromy
požívali veľkú úctu. Pripisovala sa im schopnosť zaháňať zlých
duchov, až do stredoveku sa pod stromy pochovávalo,
zelenými vetvičkami
sa hľadali poklady
a zaháňali bosorky.
Vianočná čečina
zaujala významné
miesto medzi predmetmi, ktoré podľa
ľudovej viery nadobudli

účinnosť pri významných výročných sviatkoch, akými sú
aj Vianoce.

Tichá noc má viac
ako 180 rokov
Prvenstvo medzi vianočnými piesňami patrí nielen u
nás Tichej noci. Jej text pochádza z rakúskeho Lungau,
kde ho v roku 1816 zložil
duchovný Mariánskej fary
Joseph Mohr.
Na Vianoce 24. decembra
1818 požiadal miestneho organistu Franza Xavera Grubera, aby k jeho básni skomponoval priliehavú melódiu.
Odvtedy sa stala medzinárodnou a spievajú ju ľudia na
celom svete.

Tradícia štedrovečerných jedál
Štedrovečerný stôl mal v slovanskej tradícii symbolizovať hojnosť.
Pod biely ľanový obrus sa kládli
peniaze alebo hrsť ovsa či jačmeňa,
aby sa v budúcom roku rozhojnili.
Na tento deň sa aj v časoch biedy
odkladala ušetrená múka, cukor, strukoviny, mak, sušené ovocie, lekvár,
med, masť na vyprážanie šišiek aj
sladké víno. Večera mala obsahovať aspoň devätoro jedál. Ak bolo
jediva hojne, rodinu čakal priaznivý
rok. Cez deň sa nejedlo nič alebo
len málo, pretože až do Druhého
vatikánskeho koncilu v roku
1965 platil na Štedrý deň prísny
pôst. Deťom rodičia za sebazaprenie sľubovali,
že večer uvidia zlatú hviezdu, krokvu
alebo prasiatko.
Pôstny obed zvyčajne tvorili zemiaky bez masti s
riedkou nevarenou
kapustnicou.
Aká kapustnica sa varila pred 100 rokmi v
Tvrdošíne nás informovala Mária Gallasová:
Do precedenej kapustnice, čistej bez strapcov pridáme rybu a hríby. V š e t ko vložíme do hrnca a necháme povariť. Do takto povarenej kapustnice
vlejeme omastok z masla, na ktorom
popražíme cibuľu. Pred dokončením
pridáme červenú papriku a trochu
múky do uvarenej kapustnice a
necháme zovrieť. Ku kapustnici sa
uvarili zemiaky, ktoré sa vymiesili na kašovitú hmotu s maslovou
zápražkou na cibuľke. Zemiaky sa
dali zvlášť na stôl na hlinený tanier,

ako aj ryba. Kapustnica s hríbmi sa
naliala do trojdecových hlinených
šalôčok a každý si podľa vôle nabral
zemiaky a rybu. Kapustnica sa jedla
drevenými lyžicami.
Neskôr sa do tradičnej kapustnice
v niektorých domácnostiach pridávali sušené hríby a slivky, nie mäso,
pretože aj večera mala byť napriek
hojnosti

pôstna. Z toho
istého dôvodu sa v katolíckom prostredí rozšírilo podávanie ryby. Na našom území
sa v dnešnej podobe začala konzumovať až v 20. storočí. Dovtedy sa

jedli najmä slané a údené ryby. Ryba
je zároveň symbolom kresťanstva,
odvodeným z doby starovekých
prenasledovaní. Grécke slovo ichthys - ryba znamenalo v tajnej reči
kresťanov Ježiš Kristus Syn Boží
Spasiteľ.
Na Štedrý večer sa mal každý
najesť dosýta. Svedčí o tom aj frazeologické prirovnanie - najedol sa ako
sedliak na Vianoce. Odísť od
stola so žalúdkom nasýteným iba naoko značilo vystaviť rodinu
nebezpečenstvu,
že bude planý
rok. Vianočné
jedlá požívali osobitnú
úctu. Zo
štedrovečerného stola
sa nemohlo
nič vyhodiť,
odkladali sa aj
odrobinky, ktoré
vraj pomáhali, keď
ochorel dobytok. Myslelo
sa aj na statok v maštaliach a chlievoch. V tento deň mu patril lepší krm.
Zvieratá zas na oplátku „rozprávali“
ľudskou rečou. Kto mal trpezlivosť a
ostal okolo polnoci v maštali, mohol
sa vraj všeličo dozvedieť.

Oblátky sú pomerne novým obyčajom, pochádzajúcim z mesta. V
dedinách i mestách ich zvyčajne piekol miestny učiteľ. Deti ich roznášali
do domácností podľa objednávok a zároveň vinšovali. Ponúkame vám
recept na vianočné oblátky od tety Mani z Tvrdošína: Potrebujeme 1 l
mlieka, 1 l vody, 1 kg hladkej múky špeciál, 1 vajce, 1 vanilku, 6 lyžíc
kryš. cukru, 6 lyžíc roztopeného masla, 6 lyžíc oleja, 1 štipku soli, ¼
lyžičky maizény. Všetko zmixujeme a pečieme.
Vianočné trubičky:1 l mlieka, 1 l vody, 1 kg hladkej múky špeciál, 1 vajce, 1
vanilka, 30 dkg kryš. cukru, 4 lyžice oleja, 1 lyžička mletej škorice – zmixovať.
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Vinšujem Vám
Vinšujem, na šťastie, na zdravie, na Božie narodenie, ten starý rok prežiť,
nového hojnejšieho a pokojnejšieho sa dožiť. Od Boha dostávať lásku a ľuďom dávať tiež lásku.
Vinšujem Vám šťastlivé a veselé sviatky, aby boli plné hrnce mlieka, aby
dal Pán Boh dobrého zdravia a po smrti kráľovstvo nebeské.
Želám Vám v roku novom zdravíčko, komory plné žita a srdce naplnené
ľudskou láskou.
V Novom roku dobré priania,
zdravia, šťastia, milovania,
nech vám letia do truhlice
groše ako holubice,
k tomu ešte úspech v práci,
to vám na dnes musí stačiť!

V novom roku veľa lásky,
aby nebol taký ťažký,
taký, ako bol ten starý
nech sa nám v ňom lepšie darí.
Nech ste zdraví, stále šťastní,
nech Nový rok je prekrásny!
Majte lásky veľmi veľa
z úprimného srdca Vám to želá ...
Rieknime slová dnes, čo dávno sme neriekli.
A zobrať skúsme späť tie, čo nám utiekli.
Nech slza šťastia ligoce sa v oku,
tak žime každý deň v Novom roku!
Nech všetko zlé opustí ťa ešte v tomto roku,
nech niekto blízky je vždy po Tvojom boku,
nech v novom roku zdravie je Tvoj kamarát
a rob vždy len to, čo máš rad
PF 2007.

V novom roku pohoda,
nech vás bolesť nehlodá,
nech vás majú veľmi radi
príbuzní, aj kamaráti,
želáme vám veruže,
nech vám Pán Boh pomôže.

Nech nový rok splní Vaše tajné priania,
nech anjeli všetky cesty chránia,
a problémy nech sa ťa stránia.
Šťastlivý nový rok 2007.

Život s piesňou
Kniha známej speváčky ľudových piesní a dlhoročnej rozhlasovej redaktorky Darinky Laščiakovej pod názvom „Život s
piesňou“ je odrazom jej vlastných skúseností. Sú tam spomienky
na rodnú Oravu, rodičov, detstvo...
Z tejto knihy sme pre vás vybrali Darinkine spomienky na
študentské Vianoce.
Vianoce a čas predvianočný. nami. Naše „po spievaní“ sme vždy
Spomienky na toto obdobie sú ako končili na malom námestí, blízko
perličky, biele a veľmi ligotavé. kostola pod vysokým vianočným
Preto ich vieme tak ľahko pozbierať. stromom a tam sme ešte dosť dlho
Nájdem každú, nech by sa zakotúľala spievali až kým nezačali zvoniť na
do najvzdialenejšieho a najtmavšieho polnočnú…
kúta. Vtedy sa musím dobre zohnúť
Nikdy nezabudnem na jeden taký
a keď treba aj kolenačky hľadať. Ale Štedrý večer, keď sme stáli okolo
vďačne to urobím. Potom ju pozorne miestneho stromčeka a pekne, možno
zodvihnem – a pomaly začnem hriať aj štvorhlasne sme spievali. Cez celý
v mojej dlani…
čas husto a tichučko padal drobný
Krásne spomienky mám aj na sniežik. Potom začal padať stále viac
Vianoce našich študentských čias a hustejšie, no my sme ďalej spievali,
stredoškolských a hlavne tých vyso- už sme boli ako snehuliaci, ale ďalej
koškolských, keď sme prichádzali z sme krásne spievali. Ľudia sa pri nás
Bratislavy domov na vianočné práz- zastavovali a pridali sa k nám. Sneh
dniny. Vtedy vždy po štedrej večeri sa sypal, ale mohutneli aj naše hlasy.
prišli k nám naši kamaráti a kamarát- Na záver sme všetci spievali Tichú
ky a po malom pohostení vybrali sme noc. Keď začal posledný hlas zvoniť
sa, obyčajne aj s dvoma gitarami „po na polnočnú, skončili sme, lebo sme
spievaní“. Všade nás milo privítali, sa museli ponáhľať na chór k orgapohostili a potom nadšene spievali s nu. Spievali sme cez celú polnočnú s

Zvyk posielať pohľadnice prišiel z Talianska

nej pomoci Miriam Bugrová, Združenie
zdravotne postihnutých Oravy jeho predseda Martin Gočala a tajomníčka Marta
Bakošová, Mestský úrad v Tvrdošíne vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny
Klementína Šaradínová, Základnú školu
M. Medveckej jej riaditeľka Dagmar
Šašková. Tieto všetky inštitúcie sa spojili v záujme dobrej veci - zorganizovali
výtvarnú súťaž pre hendikepované deti s
názvom Daruj úsmev deťom a v MsKS
sa stretli na jej vyhodnotení.
Základné informácie o súťaži nám
podala riaditeľka školy Dagmar Šašková. „Bola som veľmi rada, keď za
mnou prišla pani Bakošová a požiadala
o spoluprácu pri organizovaní súťaže. Už
aj preto, že v škole máme dve špeciálne
triedy pre žiakov so zdravotným posti-

hnutím a s poruchami učenia. A navyše
- Základná špeciálna škola v Námestove
má u nás jednu elokovanú triedu. Všetkých 37 detí sa zúčastnilo súťaže a dnes
sú tu medzi nami.“

Ďalšie jej informácie už zablokoval
hudobný vstup žiakov ZUŠ, séria príhovorov a zábavný program, po ktorom
nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže. Tie však boli najväčším prekvapením

Prvé želania k Vianociam sa rozhodol priateľom a príbuzným poslať
Nicolo Monte Mellini z talianskej
Perugie. V roku 1709 napísal niekoľko básničiek a myšlienok na kartičky a rozposlal ich svojim drahým.

Jeho myšlienky sa neskôr chopili
dvaja tlačiari v Miláne, ktorí začali
predávať maľované pozdravy. Zvyk
sa postupne rozšíril a stal neodmysliteľnou súčasťou nielen vianočných
sviatkov

Sviatočné dni nás ešte len čakajú, ale jeden,
ktorý ako keby chcel predbehnúť Vianoce, sa predral
do popredia 13. decembra. Patril k nemu i dar, a tým
sa stala ďalšia jazyková učebňa na druhom poschodí

Centrum pre rozvoj európskych jazykov bol úspešný a to nám prinieslo 350 000 korún,“ poznamenáva
Janka Podstrelená a pokračuje: „Podarilo sa nám
kúpiť za ne šesť počítačov s príslušenstvom, no

tvrdošínskeho gymnázia, ktorú jeho riaditeľka Alena
Golboňová slávnostne otvorila úvodným príhovorom. Škola je zameraná na výučba jazykov a preto aj
zábavný program, ktorý študenti predviedli hosťom,
bol malou prehliadkou ich jazykovej zdatnosti.
Prípitok dal bodku za pevným scenárom a otvoril priestor na získanie podrobnejších informácií.
„Výzvu sme zachytili na jar,“ spomína riaditeľka,
„a bola som rada, že na ňu kolegovia zareagovali,
pretože sme potrebovali ešte jednu kvalitne vybavenú jazykovú triedu. Obsahovú stránku si vzala
na starosť Janka Podstrelená a v ekonomickej časti
projektu jej pomohol kolega Michal Masnica. Nakoniec - Janka je tu, spýtajte sa jej, nech sa pochváli
sama.“ Stalo sa, a tu je odpoveď: „Projekt s názvom

50 000 korún bolo určených na nákup kníh, s podmienkou, že to nebudú učebnice. Prednosť teda
dostali slovníky, cvičebnice a CD-nosiče.“
Z ďalších informácií vyplýva, že učebňa nie je
určená iba študentom, ale aj širokej verejnosti, pre
ktorú bude otvorená každý pondelok od 1430 do 17.
hodiny. V tomto čase bude v triede vždy niektorý
z učiteľov - „jazykárov“, pripravený odborne poradiť pri štúdiu angličtiny, španielčiny a nemčiny.
Návštevníci budú môcť využívať knihy, počítače s
internetom a s CD-nosičmi v príslušných jazykoch.
Neskôr, keď sa rozrastie knižnica s beletriou, začne
fungovať aj výpožičná služba. Učebňu budú mať k
dispozícii i účastníci jazykových kurzov.
Pavel Abrahám

Predvianočný dar študentom i verejnosti

dychovou hudbou a pridával sa vždy
celý kostol, až sa múry otriasali: Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa…!
Neraz o týchto krásnych chvíľach
rozprávam svojim deťom Jožkovi
a Marienke. Aj ony rady a pekne
spievali, ale nebola pri tom až taká
pekná a povznesená atmosféra akú
som opisovala z môjho detstva a
dievčenských rokov u nás na Orave,
kde vládla vo všetkom stopercentná
harmónia...

Mikuláš rozdával už predpoludním
Naozaj pestrá spoločnosť sa zišla 5.
decembra predpoludním v sále MsKS v
Medvedzí. Žilinský samosprávny kraj
zastupoval vedúci právneho odboru
Martin Piry a vedúca oddelenia sociál-

Hviezdička na nebi svieti
a deň za dňom rýchlo letí,
prežili sme ďalší plodný rok,
tak želám Vám aj v Novom šťastný krok!

predpoludnia. Miriam Bugrová oboznámila prítomných so stanoviskom spoluorganizátorov, podľa ktorého by nebolo
spravodlivé hodnotiť v jednej kategórii
deti s rozličným stupňom poškodenia
a vyhlásila všetky vystavené práce za
najlepšie a najkrajšie. Preto aj odmeny
v podobe darčekov sa ušli všetkým deťom a hoci bolo stále ešte predpoludnie,
prišiel ich porozdávať svätý Mikuláš so
svojou družinou. Nebol jediný, kto sa s
nádielkou poponáhľal.
Ešte skôr, ako sa mikulášske družiny
rozbehli do domácností, zaznamenali
sme v meste dve ďalšie podujatia: mikulášske posedenie v materskom centre Feminka a v rovnakom čase sa uskutočnili
aj mikulášske oslavy, ktoré usporiadalo
mesto pre všetky vekové skupiny na Michalskom námestí. V hlavnej časti programu sa predstavilo rožňavské divadlo
Aktores s rozprávkovou hrou Mikuláš,
Mikuláš. Jednoduchá dejová osnova
ponúkla divákom víťazstvo dobra v boji
so zlom a účinkujúcim poskytla dostatok
priestoru na ukážky ľudových zvykov
sprevádzaných hudbou a spevom.

Po skončení vystúpenia sa pomocníci Mikuláša rozbehli medzi deti na
Michalskom námestí, aby ich v mene
Mikuláša obdarovali sladkým darčekom.
(pa)

Sviatočné posedenie v závere roka

Ešte spoločná fotografia do kroniky, aby mali po rokoch na
čo spomínať. A potom sa už „mladí“ dôchodcovia zo „Skalky“
rozhostili v priestoroch svojho klubu, aby sa dobre pobavili, ale
aj „poklebetili“ o bežných starostiach života.
Najmladší dôchodcovia, tak si vravia členoPo dobrej kapustnici si spoločne zaspievali,
via klubu dôchodcov Skalka, ktorí majú svoje zhodnotili uplynulý rok, ale aj navrhli to, čo
sídlo na sídlisku Medvedzie. V stredu na Luciu, by chceli v budúcom roku spoločnými silami
nie preto, aby sa postrašili, si naplánovali kon- uskutočniť.
coročné posedenie v priestoroch svojho klubu,
Ako nám povedala predsedníčka klubu
kde sa počas roka pravidelne stretávajú.
dôchodcov Skalka Anna Šablatúrová do klubu
Ako už býva dobrým zvykom aj tu roz- im v tomto roku pribudli piati noví členovia a
voniavala čerstvo uvarená kapustnica a na klub sa postupne rozrastá. Najbližšie stretnutie
stole nechýbali ani koláče a pohárik dobrého sa uskutoční až v novom roku, kedy ich čakajú
vínka.
aj voľby predsedu a nových orgánov.
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Z rozprávania najstaršieho čitateľa mestskej knižnice
Tohto roku oslávil náš občan Jozef Krúpa deväťdesiate druhé
narodeniny. Je to už požehnaný vek, ale ako ho poznáme ešte
žije čulým spoločenským životom. Ten, kto chodieva na volejbal sa tam s ním môže pravidelne stretnúť a vidieť, ako fandí
našim dievčatám, veď niekedy sa aj on aktívne venoval tejto hre.
Zaujímavé je aj to, že v takomto požehnanom veku navštevuje
ešte našu mestskú knižnicu, aby si rozšíril okruh svojich vedomostí. Naše spoločné posedenie u manželov Krúpovcov bolo
veľmi milé a poučné, veď pán J. Krúpa je takpovediac chodiaca
kronika. Ešte aj teraz sa dosť mladých, ale aj tých starších ľudí
často zastaví za ním, keď potrebuje s niečím pomôcť, alebo sa
niečo zaujímavé dozvedieť o našom meste. Z jeho rozprávania
sme vybrali to najpodstatnejšie a najzaujímavejšie, aby sme to
priblížili aj našim čitateľom.
Pán Krúpa, dozvedeli sme sa,
Keď už sme pri parku spája sa
že ešte aj teraz navštevujete našu ešte tento park s niečím zaujímamestskú knižnicu, čo je na tom vým, čo stojí za povšimnutie, či
pravdy?
nebodaj za napísanie do histórie
„Teraz už pravidelne nechodie- nášho mesta?
vam do knižnice, doma mám ešte dosť
„Pravdaže. Vieme, že pôvodný
svojich neprečítaných kníh a už ani park v Tvrdošíne bol pripravovaný
zrak mi tak neslúži. V mojom veku už v roku 1669, keď tu bol veľký
už dlho nevydržím nad knihou, i keď požiar. Vedy vyhorel Tvrdošín a po
by som rád. Skôr sa unavím, ako keď požiari sa začal vymeriavať aj náš
som bol mladší. A hoci si nechcem park. To bolo akési prvé ustálenie
oči presiľovať, občas si knižku poži- dnešného Trojičného námestia. Po
čiam a prečítam“.
vojne sme park volali námestie HrMomentálne máte rozčítanú dinov, lebo tam boli pochovaní ruskí
knihu „Korunu skladám z una- vojaci. Po odchode frontu tu boli rusvenej hlavy“ o súkromnom živote ké vojská a v terajšej cirkevnej škole
cisárovnej Sisi. Kvôli čomu ste sa nemocnica „boľnica“. V telocvični
začali čítať životopis cisárovnej tam vtedy ležali traja dôstojníci, ktorí
Sisi?
boli pochovaní v mestskom parku.
„Viete, nedávno prišla za mnou Všetky mená si presne nepamätám,
jedna študentka z Vavrečky, ktorá len viem, že jeden z nich bol nadpoštuduje v Nitre a dostala na spraco- ručík a jeho sestra bola z Odesy a
vanie tému „Parkovníctvo na Ora- volala sa Dudavris. Pohreb dôstojve“. Žiaľ, na Orave nenašla nejaký níkov v našom parku sa konal v povýznamný park. Zaujal ju ale náš obedňajších hodinách. Išli sme tam
tvrdošínsky a keďže som jej chcel o aj my ako asistenčná jednotka. Keď
ňom niečo viac povedať, tak som sa ich pochovávali, nechýbala čestná
dal do čítania uvedenej knihy“.
salva zo samopalov a na hroby im
Ale, prečo práve Sisi, čo má ona urobili také mohylky, kde boli aj ich
spoločné s našim parkom?
fotografie a mená. Po roku ich začali
„K pôvodnému parku patrí aj tá exhumovať a odvážať do Žiliny na
časť pri kostole. Sú tam pamätné lipy, vojenský cintorín a vtedy mi napadlo,
ktoré boli zasadené v roku 1893 na prečo to niekto neodfotografoval. Z
počesť úmrtia cisárovny Sisy. O nich tohto obdobia sa nič nezachovalo, čo
mi hovoril môj svokor a tak som si je na škodu histórie nášho parku.
chcel trochu priblížiť jej životopis aj
Asi po troch rokoch prišla jedna
ja a zároveň túto zaujímavú vec po- pani na mestský výbor s plačom, že
vedať študentke. Aj preto som začal je z Odesy a že tu ležal jej brat, mačítať túto knihu“.
júci niečo viac ako dvadsať rokov,

jeho stará mama veľmi plakala za
ním. On bol delostrelec. Povedal
som jej, že sa na toho nadporučíka
pamätám a ona celá šťastná mi povedala, aby som jej išiel ukázať, kde
tie hroby boli. Spoločne sme z mojej

Chovatelia holubov sa stretli v našom meste

záhrady odtrhli ružičku a položili na
„hrob“. Ešte dodnes máme styky s
tou rodinou, môj synovec, ktorý žije v
Londýne, občas do Odesy telefonuje.
Ona tu bola trikrát a my so synovcom sme tam boli tiež. Rád by som
sa ešte išiel pozrieť na tie hroby do
Žiliny a odfotografoval to tam, lebo
to by bolo tiež pre históriu Tvrdošína
a parku nezanedbateľné.“
Tak, vy ste boli aj v asistenčnej
jednotke, na akom základe?
„Revolučný výbor ma požiadal
ako záložného dôstojníka, aby som
robil komandanta asistenčnej jednotky, ktorá by pomáhala národnému výboru, čiže tzv. milícia. Tak
som to prijal. Mal som na starosti
takých tridsať chlapcov, ktorí zbierali zbrane po poliach po Rusoch a
Nemcoch. V Tvrdošíne bolo aj NKVD
a pri jednej návšteve veliteľstva som
na fotografii spoznal richtára Hladovky Gaľasa, ktorého považovali
za gardistu. Pred vojnou som učil
v Hladovke, tak som povedal, že on
nebol žiaden gardista. Prišiel ako
mladý človek z Ameriky, ktorého

Poskytujú pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú
V utorok 12. decembra sa v Tvrdošíne konala výročná členská schôdza
Združenia zdravotne postihnutých
Oravy (ZZPO), ktorej sa zúčastnila
aj Ing. Mária Bobáková, riaditeľka Domova sociálnych služieb v
Tvrdošíne.
Po úvodných uvítacích slovách tajomníčky ZZPO Marty Bakošovej sa
ku prítomným prihovorila M. Bobáková, ktorá pomáhala založiť združenie. Následne si predsedovia základných organizácii vypočuli hodnotiacu
správu ich činnosti za tento rok, ktorú
predniesol predseda združenia Mgr.

Martin Gočala: „Činnosť organizácie
v tomto roku bola pomerne bohatá a
pestrá. Okrem poradenskej činností
pre organizácie a jednotlivcov sa
pravidelne uskutočňovali aj výjazdy
do jednotlivých obcí. Potešiteľné je,
že v tomto roku pribudli dve nové
organizácie v Zázrivej a vo Veličnej.
Združenie organizovalo semináre a
rekondičné pobyty v Trenčianskych

Tepliciach a v Oraviciach. Jeden z
nich bol aj pre rodičov s hendikepovanými deťmi.
Úspešná bola súťaž „Daruj úsmev
deťom“, ktorá sa konala pod záštitou
predsedu ŽSK Juraja Blanára. Do druhého súťažného ročníka sa prihlásilo
218 hendikepovaných detí a každé za
svoj obrázok bolo odmenené mikulášskym balíčkom. Ďalšou vydarenou
akciou bol spoločný projekt so SHR a
Tescom, kde sa uskutočnila finančná
zbierka za pomoci študentov Katolíckej univerzity z Ružomberka.
Počas roka bolo vypracovaných

viacero projektov, z ktorých nebol
schválený ten, ktorý sa dotýkal medzinárodnej spolupráce. Projekty na
rekondičné pobyty a nákup prívesného vozíka im podporilo Ministerstvo
práce sociálnych vecí a rodiny. Veľmi
dobrú máme dlhoročnú spoluprácu so
spoločnosťou Philips Moriss.
Poďakovanie patrí aj primátorovi
Tvrdošína za to, že poskytol pre 592

si Hladovčania zvolili za richtára
a dal hneď porobiť veľa dobrých
vecí v škole, ale niektorí z poľských
rodín ho udali, že je gardista. Na
základe môjho odporučenia ho však
pustili“.
Naše rozprávanie by nemalo konca kraja, no blížil sa čas môjho odchodu a tak som sa s pánom Krúpom
rozlúčil s tým, že v rozprávaní o histórií Tvrdošína budeme pokračovať,
veď by bolo na škodu nevyužiť tieto
informácie pre zachovanie ďalším
generáciám.
Najstarší čitateľ v Tvrdošíne,

ktorý chodí do mestskej knižnice je
pán Jozef Krúpa, a pravdepodobne
aj na Orave. Číta literatúru všetkého
druhu, ak však niekto za ním príde
neodmietne pomoc. Ešte aj dnes
chodia študenti na konzultácie za
bývalým učiteľom Krúpom, ktorý
im veľmi rád odovzdáva svoje vedomosti z histórie.
Hovorí sa, že história je našim
zrkadlom, do ktorého sa musíme pozerať, aby sme nezabudli na svoje korene. A história parku a mesta Tvrdošín je tiež veľmi pestrá a zaujímavá a
sme radi, že nám ju trochu priblížil aj
náš pán učiteľ Jozef Krúpa.
Spracoval a za rozhovor poďakoval: Juraj Horňák

členov ZZPO kúpanie v termálnych
bazénoch za symbolické vstupné.
Uplynulý rok môžeme považovať
za úspešný, hlavne preto, že sa pomohlo desiatkam ľudí nielen poradenskou činnosťou, ale aj vybavením
kompenzačných príspevkov. A to je
predsa hlavná náplň našej práce. Nesmieme zabúdať ani na rozširovanie
členskej základne, chceme aby sme v
každej obci nášho regiónu mali niekoho, na koho sa môžu ľudia s hendikepom obrátiť. Žiaľ sú aj takí starostovia, ktorí nemajú záujem o založenie
takejto organizácie v obci.“
V závere poďakoval všetkým za
celoročnú prácu a poprial veľa zdravia a síl v nastávajúcom roku. Poďakoval i predseda ZO Zábiedovo Ján
Števaňák vedeniu za prácu, ale aj za
to, že v obci takmer desiatke rodín
boli vrátené koncesionárske poplatky. Živo sa diskutovalo aj o použití
tohtoročnej finančnej zbierky, ktorá
sa uskutočňuje v Tescu a je určená
výhradne pre hendikepované deti v
základných školách, ktoré majú integrované triedy. Ing. Kianičková z
Oravskej Lesnej pozvala prítomných
na „Ples zdravotne postihnutých“,
ktorý sa rozhodla zorganizovať práve
v ich obci 13. januára.
V závere rokovania prítomní
schválili sociálny program pre rok
2007, v ktorom sa počíta s rekondičnými pobytmi, vzdelávaním dobrovoľníkov, seminármi, ale aj prácou
s mládežou.
Je toho dosť, čo ZZPO v tomto
roku dosiahlo. Všetko sa dá číselne
vyjadriť, no nejde tak ani o čísla ako
skôr o ľudí, ktorí často nutne potrebujú pomoc a nie všetci vedia, kam sa
majú so svojim problémom obrátiť.
A táto organizácia je tu hlavne preto, že dobrovoľníci a členovia tejto
humánnej organizácie bez nároku
na odmenu sú vždy ochotní takúto
pomoc poskytnúť človeku, ktorý ju
najviac potrebuje.
(jh)

V Tvrdošíne sa 10. decembra
uskutočnila sa Oblastná výstava
výkonných poštových holubov.
Výstavu zorganizovala miestna organizácia holubárov z Tvrdošína,
na ktorej sa zúčastnili chovatelia
holubov z celej Oravy – zo siedmich
základných organizácií. Vo výstavnej miestnosti bolo prezentovaných
140 najlepších oravských holubov z
Klina, Tvrdošína, Námestova, Trstenej, Zákamenného, Lokce a Dolného
Kubína. V Tvrdošíne je v súčasnosti
23 chovateľov holubov.
Výstavu navštívili aj hostia zo zahraničia z Poľska a Česka, dokonca
tu nechýbal ani najstarší chovateľ
holubov na Orave Vladimír Vajzer.
Ceny jednotlivým víťazom odovzdával predseda oblastného zväzu
Oravy Milan Lutica, ktorý tiež patrí
k úspešným chovateľom a ani on
neostal bez ceny.
Z tejto súťaže postupovali prvé tri
holuby z jednotlivých kategórii na
celoštátnu výstavu do Žiliny, celoštátni víťazi sa zúčastnia olympiády
v belgickom meste Oostende. Nás
môže tešiť, že olympiády v Belgicku
sa zúčastní aj chovateľ z Tvrdošína
Eduard Buček, ktorý sa holubárčeniu
venuje už takmer tridsať rokov.
E. Buček dosiahol aj v roku
2006 výborné výsledky: Majster
ZO Tvrdošín - staré, mladé holuby,
Majster Pásma staré, mladé holuby,

toho počtu Oblastný zväz Orava
eviduje 150 chovateľov holubov
mimo Zázrivej, tí sú v Ružomberskej oblasti.
Každý holub má svoj rodokmeň.
Ak by ste si chceli kúpiť mláďatko holuba v zahraničí, tak by ste
museli poriadne načrieť do vrecka,
v Belgicku sa ich cena pohybuje
od 2 000 do 2 500 euro. Len pre
zaujímavosť uvádzame, že víťaz
olympiády bol predaný za 3 milióny
korún. Starší a výborní pretekári sa
buď predávajú, alebo ostávajú chovateľovi ako chovné holuby. Holub
sa dožíva okolo dvadsiatky rokov.
Pred závodnou sezónou si každý z
chovateľov sám vyváža a rozlietava
holuby tak, aby boli na sezónu čo
najlepšie pripravené. Futbalistu, keď
nehrá, tréner vymení, ale chovateľ
holubov svojho zverenca, keď dobre
nelieta utratí.
„Najdôležitejšie pri pretekoch sú
poveternostné podmienky. Stáva sa,
že holuby sa domov nevrátia. Za sezónu absolvujeme zhruba dvadsaťpäť
pretekov, na každé preteky dávam
okolo tridsať až štyridsať holubov.
Ak nie je sezóna ťažká, stratím tak
dvoch holubov, naopak, ak sú extrémne podmienky, tak v sezóne sa
mi nevráti asi desať holubov. Špičkový holub potrebuje ku svojmu výkonu aj kvalitnú stravu, tak ako každý
športovec. Chovatelia majú doma už

Hlavnú cenu Putovný pohár Generálneho majstrovstva OZ
Orava získal Eduard Buček, druhú a tretiu priečku obsadili
Námestovčania Milan Surovčík a Vladimír Pajta.
Majster oblasti Orava staré a mladé
holuby, Majster OZ - krátke trate,
Majstrovstvo OZ - stredné trate
2. miesto, Putovný pohár OZ – 1.
miesto. V sezóne 2006 v ZO 15
cien. Majstrovstvá Slovenska mladé
holuby 2. miesto.
Je najúspešnejším chovateľom
OZ - Orava od založenia a najúspešnejší chovateľ generálneho majstrovstva OZ Orava za posledných 5
rokov. Získal trojnásobné víťazstvo
v medzinárodnej súťaži chovateľského časopisu Letu zdar. Za 13
rokov získal 121 cien a 117 pohárov
a trofejí. K nim sa radia jeho ďalšie
úspechy. E. Buček v súčasnosti
chová 118 holubov, z nich je 48
zatvorených, ide o chovné holuby,
ktoré sa potom predávajú u nás, ale
aj do zahraničia.
„Na Slovensku je evidovaných
do 5 000 chovateľov holubov z

elektronické systémy, je to už na báze
počítačovej techniky. Holub, ktorý sa
vráti domov a zasadne na letáč, má na
nohe čip, ktorý je automaticky zosnímaný, zapísaný do počítača a večer
sa vyhodnocujú výsledky.“
Krmivo pre holubov sa dováža
z Nemecka, Holandska a Belgicka,
ktoré je kolískou holubár skeho športu a holuby sa tu chovajú na vysokej
profesionálnej úrovni.
Oslovili sme aj Ing. Jána Ráka
z Liptovského Mikuláša, ktorý má
tiež nejeden úspech za sebou na majstrovstvách Slovenska, ale aj sveta.
Povedal nám, že sa začína nová spolupráca medzi Oravským a Liptovským regiónom. Už na budúci rok
sa budú spoločne usporadúvať rôzne
akcie a preteky, čo istotne bude pre
chovateľov aj ekonomickejšie. Zatiaľ je na Liptove evidovaných okolo
80 chovateľov holubov.
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Prírodné rozprávky pre deti

Narodili sa	
25. 10.
25. 10.
4. 11.
7. 11.
11. 11.
16. 11.
22. 11.
26. 11.

Filip Matej Marcoň
Ivana Krížiková
Tobias Šálka
Jonáš Gočala
Kevin Drbiak
Samuel Frkáň
Emma Vavreková
Samuel Kaša

Sobáše
18. 11.
18. 11.
25. 11.
25. 11.
25. 11.
1. 12.

Petra Žabková – Patrik Belopotočan
Martina Šubjaková – Michal Bahna
Michaela Bačová – Michal Laurinec
Ivona Kolejáková – Martin Nechaj
Eva Surovčíková – Viliam Šutty
Mgr. Michaela Loneková – Ing. Ivan Kovalkovič

Odišli z našich radov
22. 11.
26. 11.
8. 12.
13. 12.

Margita Planietová
Mária Podstrelená
Jozef Ferenčík
Anton Matušík

86-ročná
84-ročná
79-ročný
58-ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši spoluobčania:
85 rokov - Anna Lajmonová, Tvrdošín
Štefan Planieta, Tvrdošín
80 rokov - Jozef Čaprnda, Tvrdošín
Žofia Kudlačáková, Tvrdošín

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

Prichádzajú Vianoce, najkrajšie
sviatky roku, kedy sa tešíme na
spoločne strávené chvíle v našich
domácnostiach. Na tieto dni nezabúda ani naše mesto a pre tých žiačikov, čo prvýkrát prekročili prah
školy, aby sa naučili čítať a písať.
Mesto už tradične pred Vianocami
venuje nejakú peknú knihu rozprávok. Je to preto, aby ich nielen
potešili, ale im aj darovali niečo na
čo budú s láskou spomínať aj vtedy,
keď im na tvári pribudnú vrásky.

Brumík v škôlke
Vo štvrtok dopoludnia 23.11. zavítal do III. MŠ Medvedzie macko
Brumík. Veľky maskot si s deťmi
zašantil, zacvičil a odfotil sa s nimi.
Deti otvárali oči od úžasu, že macko
Brumík je taky veľky kamárat. No
najvačšiu radost‘ mali, ked‘ ich obdaroval peknými obrázkami a sladkými
keksíkmi od firmy Opavia. Deti mu
za odmenu pekne zaspievali a rozlúčili sa s ním.
Kolektív III MŠ Medvedzie

Inšpirácie II 2006
Žilinský samosprávny kraj, Oravské osvetové stredisko v Dolnom
Kubíne a mesto Tvrdošín usporiadalo predajnú výstavu Inšpirácie II
2006, ktorá sa uskutočnila od 21.11
do 10.12. vo výstavných priestoroch
MsKS Medvedzie. Na tejto výstave
sa prezentovali výtvarníci z Oravy a
z Turca. Návštevníci mohli obdivovať krásu farieb a použitie rôznych
výtvarných techník.

Nebude tomu inak ani v tomto
roku a naši prváčikovia dostanú
pod stromček prekrásnu knihu prírodných rozprávok „Deti Tatrany“,
ktorú napísal Milan Igor Chovan s
osobným venovaním primátora. Aj
tento pekný počin, ktorý sa stal tra-

díciou v našom meste je iste hodný
nasledovania aj v iných mestách.
Už len preto, aby sme mohli vidieť rozradostené detské očká, tak
ako je tomu v našich školách, keď
deti do rúk dostávajú tieto knižky.
(jh)

Nenadarmo sa hovorí, že hudba
má zázračnú moc, dokonca aj lieči.
K propagácií hodby prispelo aj Ministerstvo kultúry SR, keď vyhlásilo
rok 2006 aj za Rok slovenskej hudby. Vedenie Základnej umeleckej
školy v našom meste usporiadalo
koncom novembra jeden zo svojich
koncertov.
Na koncerte v sále MsKS odznelo
19 skladieb v podaní mladých klaviristov, akordeonistov a huslistov,

ktorí sa pri výbere repertoáru najviac
sústredili na tvorbu Dezidera Kardoša, Eugena Suchoňa a Svätozára
Stračinu. O takzvanej vážnej hudbe
sa zvykne hovoriť, že je pre bežných poslucháčov príliš ťažká. Keď
sa však uvedie na správnom mieste
a v správnom čase, vie byť naopak
prekvapivo ľahučká a upokojujúca.
Pre návštevníkov koncertu žiakov
ZUŠ bola ozajstným balzamom na
dušu.
(pa)

Hudba má zázračnú moc

Rodičia
a deti sa realizovali
Mesiac plný nápadov, tvorivosti na emocionálnej báze do výtvarnej

a fantázie sme zrealizovali koncom
jesene v MŠ na Oravskom nábreží v
Tvrdošíne. Celý október sme venovali rodičom a deťom rôzne aktivity,
do ktorých sa mohli zapojiť podľa
vlastného záujmu.
Prvý októbrový týždeň sme začali „Týždňom zdravia“. Jedným z
prioritných cieľov bolo naučiť deti
konzumovať rôzne druhy ovocia a
zeleniny v rôznych kombináciách.
Veľkú úlohu zohrali rodičia, ktorí nás

činnosti, naučiť rodičov relaxovať
a dieťi priučiť komunikácii s dospelými.
Pri muzikoterapii, ktorú sme po
prvýkrát skúsili, vznikli zaujímavé
výtvarné dielka. Ďalší týždeň sme
venovali zberu prírodnín a zhromažďovaniu materiálu na záverečnú aktivitu mesiaca - ,,Tekvicovú
slávnosť“ (tvorivé dielne). Triedy sa
zapĺňali farebnými listami, pribúdali
konáriky, šušky, jadierka, kúty zdo-

počas celého týždňa zásobovali ,,vitamínmi“ z vlastných záhrad. Každá
trieda naviac ešte plnila športové
aktivity podľa vlastného uváženia
- ekohry, športové súťaže medzi
triedami. Vyvrcholením týždňa bola
turistická vychádzka s deťmi na Medveckú stráň. Pomohli ju zorganizovať
rodičia. Na kopci sme si zahrali športové hry, nazbierali sme bylinky.
Prekvapením bol druhý októbrový
týždeň, smerujúci svojou aktivitou
„Zahoď svoje starosti a poď medzi
nás“ k zdravému životnému štýlu.
Cieľom bolo zapojiť rodičov a deti

bili tekvice rôznych veľkostí a farieb.
Tie sa pod šikovnými rukami mám za
výdatnej pomoci detí a oteckov zmenili na fantastické postavičky z rozprávok, či strašidielka. Slávnostnú
atmosféru vyčarili zapálené sviečky
vo vytvorených tekvicových dielkach, ktoré sme spoločne vystavili do
hlavnej chodby. Nadviazali sa nové
rodinné priateľstvá, posilnila spolupráca s materskou školou. To, čo sme
očakávali od aktivít sa splnilo, boli
sme všetci spokojní. Cieľ - vytvoriť
otvorenú školu pre aktívnu spoluprácu rodičov v našej MŠ sa napĺňa.

Ministerstvo kultúry SR tento rok
spustilo projekt Poukážkový systém
podpory prístupu žiakov a učiteľov
základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám. Hlavným zámerom bolo podporiť vzťah detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym
hodnotám, podporiť konkurenciu
medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšiť ich kvalitu, získať prehľad
záujmu detí a mládeže o kultúru.
Základné a stredné školy, ktoré sa
zapojili do projektu a zaregistrovali
na MK SR, vydali žiakom, študentom a pedagogickým zamestnancom

kultúrne poukazy, ktoré mohli využiť
v tých kultúrnych inštitúciách, ktoré
sa taktiež zaregistrovali prostredníctvom svojho zriaďovateľa. V Tvrdošíne sa tejto úlohy zhostilo Kino
Javor v Krásnej Hôrke.
Môžeme konštatovať, že návštevnosť našej kultúrnej inštitúcie Kina
Javor sa niekoľkonásobne zvýšila
a deti mali možnosť vidieť filmové
predstavenie na plátne za minimálnu
cenu a kultúrny poukaz. Sme radi, že
deti aj učitelia vo veľkej miere tieto
poukazy využívali. Počas trvania
projektu bolo v kine Javor vyzbierané
4187 kultúrnych poukazov v sume
209 350 Sk. Platnosť kultúrnych poukazov trvala do 12. novembra.
V súčasnosti toto zariadenie ponúka mesačne minimálne štyri až
päť filmových predstavení. Keďže
platnosť kultúrnych poukazov už
skončila, citeľne klesla aj tržba v
kine. Priemerný počet návštevníkov
sa pohybuje v súčasnosti okolo 30.
Veríme, že aj v budúcnosti bude podobný projekt zrealizovaný, aby ponúkol opäť deťom možnosť navštíviť
filmové predstavenia, galérie či múzeá. Týka sa to najmä detí zo sociálne
slabších rodín. Erika Čajková

Pamätná izba Štefana Šmálika
V týchto dňoch bola v ZŠ Štefana Šmálika
zriadená pamätná izba tohto výnimočného
človeka, ktorého meno nesie aj táto škola. Pri
tejto príležitosti sme oslovili riaditeľa školy

Dušana Šoltésa, aby nám niečo bližšie o tomto
počine povedal.
„Pamätnú izbu sme sa rozhodli urobiť preto,
že si pripomíname 15 rokov od smrti profesora
Š. Šmálika. Chceme to pripomenúť žiakom, ale
aj verejnosti, že v našom meste pôsobil tento
významný človek.
Väčšinu vecí do pamätnej izby nám poskytla pani Jelenčíková, ktorá s ním úzko spolupracovala. Oslovili sme aj iných ľudí, ktorí by nám
mohli poskytnúť niečo, čo ostalo po profesorovi Štefanovi Šmálikovi. Pani Jelenčíková nám
darovala „písomný“ stôl a „písomník“, ktorý
za svojho života používal.
Kto si bude chcieť zaspomínať na tohto
vynikajúceho kňaza, človeka a učiteľa môže
prísť do ZŠ Š. Šmálika. Zároveň by sme chceli
požiadať občanov, ktorí majú nejaké fotografie,
kde sú s ním, alebo čokoľvek, čo má spojitosť
s ním, aby nám to zapožičali. V škole máme

aj kazety s jeho hlasom, čo si veľmi ceníme.
Vo štvrtok 21. decembra o 1500 sa uskutoční v
Tvrdošíne spomienková svätá omša za účasti
bývalého farára Mariána Pánika. Pozvali sme

aj jeho bývalého kaplána, teraz pána farára v
Liptovských Matiašovciach Marcela Šiškoviča. Spolu s nimi chceme v kostole urobiť
mini akadémiu o jeho živote a diele, do ktorej
chceme zapojiť aj našich žiakov. Srdečne pozývame občanov na omšu, ale aj návštevu jeho
pamätnej izby.“
Profesor Š. Šmálik sa narodil 17. 1. 1908
v Šuňave, jeho prvý nástup na tvrdošínsku
faru sa datuje 19. 2. 1934, obecné zastupiteľstvo mu 9. februára 1938 udelilo Čestné
občianstvo Tvrdošína. Po dlhých životných
trampotách sa v Tvrdošíne ocitol po 34 rokoch
11. septembra 1971. V roku 1983 ho preložili
do Oravského Bieleho Potoka a 21. 12. 1991
zosmutnelo oravské nebo, lebo v skorých
ranných hodinách odišiel do večnosti vzácny
človek, svedomitý kňaz, historik slovenského
významu, priateľ ľudí, ktorých miloval aj vtedy, keď mu pripravili krížovú cestu. Pochovali
ho 24. 12. na cintoríne v Tvrdošíne. „Zostal“
tak v Tvrdošíne, ktorý tak prenesmierne miloval.
(jh)

Potešili starkých

V „Domove dôchodcov“ bolo 23. 11.
veselšie ako po iné dni. V tento deň ich
totiž navštívili deti zo ZŠ Š. Šmálika.
Divadelnú scénku spojenú s tancovaním
a pesničkami im ako darček predviedli
deti divadelného a dramatického krúžku, väčšinou dievčatá z piatej triedy, pod
vedením učiteľky Beáty Stasovej.
Prišli ich potešiť, pobaviť a ukázať
niečo zo svojho umenia. Program sa
všetkým nesmierne páčil. To však nebolo všetko, pretože starenky a starčekov
potom čakalo prekvapenie, ktoré im
tiež odovzdávali tieto dievčatá. Boli
to vlastnoručne vyrobené ružence, na
ktorých sa podieľali ďalší žiaci, ktorí
počas „Ružencového októbra“ v škole
vyrobili 73 prekrásnych ružencov z

Pozvánka
do kina
V januári 2007 sme pre vás pripravili tieto filmové predstavenia:
CASINO ROYALE - akčný film
12. 1. 2007 (piatok) o 1800
ROZCHOD - romantická komédia
19. 1. 2007 (piatok) o 1800
MIAMI VICE - dráma, thriller, akčný film
26. 1. 2007 (piatok) o 1800

rôznych materiálov, spomenúť by sme
mohli pivové vrchnáčiky, fazuľky, napílené pastelky, umelé gorálky, gaštany,
zlatká z bonboniéry a iného materiálu.
Odmenou pre deti boli sladkosti a
pekné obrázky od starkých, ktoré im
nakreslila jedna z obyvateliek domova
dôchodcov.
Za všetkých dôchodcov a zamestnancov sa deťom poďakovala riaditeľka
Iveta Erhardtová.
„Ružence sme im podarovali preto,
aby sa modlili za deti, za školu, ale
aj za mesto Tvrdošín,“ povedala nám
B. Stasová.
V piatok ich boli zase svojím umením
potešiť žiaci ZUŠ Tvrdošín, ktorí im pripravili malý hudobný koncert.
(jh)

Kultúrne poukazy

Vianočná pohľadnica
Srdečne Vás pozývame na III.
ročník medzinárodnej posúťažnej výstavy s názvom „Vianočná
pohľadnica“, ktorá sa uskutoční
od 18. decembra do 12. januára
vo výstavných priestoroch MsKS
Medvedzie.
Medzinárodná výtvarná súťaž
bola vyhlásená Oravským osvetovým strediskom v Dolnom
Kubíne s cieľom konfrontovať

detskú výtvarnú tvorbu, dávať
jej priestor k prezentácii a objavovaniu výtvarných talentov. Témou detských prác boli Vianoce
a vianočné motívy, zvyklosti i
biblické motívy. Do súťaže bolo
odoslaných 3 429 prác z 236
materských, základných, špeciálnych a umeleckých škôl zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Slovinska a Chorvátska.
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Bez prehry na prvom mieste
Tvrdošín/Nižná - Zvolen 11:7,
body: Belopotočan 4,5; Argaláš 3,5;
Buczacki a Teplanský po 1,5.
„V zápase o prvé miesto tabuľky sa v stolnotenisovej herni stretli
doteraz neporazené družstva súťaže

a po dobrom výkone, ktorému nechýbal ten pravý športový adrenalín
sme zaslúžene zvíťazili. Základ pre
víťazstvo sa zrodil už vo štvorhrách,
po ktorých sme viedli 2:0. V ďalšom
priebehu zápasu sa pred početnou

Plavci pribúdajú ako huby po daždi
Ani v tomto roku nechýbala našim
deťom plaváreň, pretože už ďalšia
generácia detí pokračovala v plaveckom výcviku v Nižnej. Akosi sme si
zvykli, že je to samozrejmosťou, že
všetky náklady spojené s plávaním a
dopravou opäť uhradilo mesto. Túto
už niekoľkoročnú iniciatívu veľmi
uvítali nielen riaditelia základných
škôl, rodičia, ale hlavne deti 3. a 4.
ročníka ZŠ v meste, ktoré sa mohli
zúčastniť plaveckého výcviku. Je to
veľmi pekný počin od vedenia mesta, že takýmto spôsobom pomohlo
hlavne tým rodinám, ktoré by si to
z ekonomických dôvodov nemohli
dovoliť.

Ako sme sa informovali, všetky
deti zvládli základy plávania a všetky
sa naučili plávať. Teraz už len bude
záležať na nich, či túto iniciatívu

budú využívať aj mimo školského
výcviku. Pripomínam, že naši občania platia za návštevu plavárne v
Nižnej polovičné vstupné, čo mnohí
aj využívajú, ako nás o tom informoval aj Jozef Dulík. To je ďalšia
z tých sociálnych konkrétnych vecí,
ktoré robí mesto pre svojich občanov.
Po našom príklade sa tejto iniciatívy
chopili aj v Nižnej.
Pre zaujímavosť uvádzame, že
tohtoročného plaveckého výcviku sa
zo ZŠ M. Medveckej zúčastnilo 221
detí a zo ZŠ Š. Šmálika 92 žiakov.
Ako nás informoval primátor,
mesto bude v tomto trende pokračovať aj v budúcnosti. Verí, že pre túto

činnosť, kde by sa všetky naše deti
naučili plávať, sa nájde vždy pochopenie, aj potrebné finančné prostriedky.
(jh)

Dievčatá porazili majstrov Slovenska
V sobotu 2.12. sa naše florbalistky zúčastnili turnaja v Stupave pod
názvom Christmas cup 2006 pod trénerskou taktovkou Michala Cvancigera a Soni Brnovej za účasti osmich
družstiev.
„V úvode porazili úradujúceho majstra Slovenskej republiky Ružinovský
Dragons. Druhý zápas so Sereďou nevyšiel podľa predstáv a prehrali sme aj
preto, že sme nenastúpili v kompletnej
zostave.
V treťom zápase s Malackami sme si
to vynahradili a s prehľadom sme nad
nimi zvíťazili.
Do semifinále sme dostali znovu
oravský tím z Dolného Kubína. Tento
skúsený tím sme nedokázali zdolať aj
keď sme s ním hrali rovnocennú partiu,
naše jediné zaváhanie rozhodlo o tom,
že sme nepostúpili do finále.
V zápase o tretie miesto so Sereďou
sme sa snažili ešte hráčky vyburcovať,
ale tak, ako v základnej skupine, nás
znovu porazila. Celkovo sme skončili
na nepopulárnom štvrtom mieste s konštatovaním, že sme mali na to, aby sme
si domov doniesli nejaký pohár.

Naše dievčatá však dokázali, že stále
florbalovo rastú a že majú pred sebou
veľké úspechy.
Ďakujeme mestu Tvrdošín a Gymnáziu Tvrdošín za to, že nám umožnili zúčastniť sa takéhoto kvalitného turnaja.“
Výsledky:
Ružinov - Tvrdošín 1 : 2, Tvrdošín Sereď 1 : 4, Malacky - Tvrdošín 1 : 7
Semifinále: Tvrdošín - D. Kubín
0:1
O tretie miesto: Sereď - Tvrdošín
5:4
(mb)

Florbalistky v Targu
V sobotu 2. decembra v Nowom
Targu si naše florbalistky zmerali
sily v odvetnom priateľskom zápase,
v ktorom svojmu súperovi podľahli
9:5. I keď prehrali, výkonom nesklamali, a v blízkej budúcnosti to môže byť
naopak. Vedúci predstavitelia klubov
sa už dohodli na konkrétnej spolupráci
a výsledkom toho je, že po dievčatách
vycestujú do Targu aj muži.

Pozvánka na turnaj

V sobotu a v nedeľu 5. - 6. januára sa uskutoční v športovej hale
už 7. ročník populárneho volejbalového mix turnaja „O pohár
primátora mesta“. Vlani sa z celkového prvenstva tešilo družstvo
Mestského úradu, ktoré počas celého turnaja neokúsilo trpkosť
prehry. Turnaj si už získal svoje renomé medzi oravskými volejbalistami. Pozývame všetkých priaznivcov volejbalu, aby prišli
do športovej haly povzbudiť svojich favoritov. Bližšie informácie
vám poskytne Mgr. Marián Mika na č. t. 0908 903 985.

diváckou kulisou odohrávalo vynikajúce stolnotenisové divadlo a milovníci tenisu si istotne prišli na svoje.
Počas celého zápasu sme viedli, a aj
keď sa Zvolenčania snažili o zvrat
výsledku, naši siahli na dno svojich
síl a tak plný bodový zisk zaslúžene
ostal doma a naši vystriedali na čele
doteraz vedúci Zvolen.“
Tvrdošín/Nižná - Lučenec 11:7,
body: Belopotočan 4, Argaláš a Teplanský po 3,5.
Naďalej svojich súperov valcujú
Višňové - Tvrdošín/Nižná 7:11,
body: R. Belopotočan 4, J. Argaláš
3,5; J. Buczacki 2,5; A. Vidiečan 1.
Rajec - Tvrdošín/Nižná 4:14,
body: J. Argaláš 4,5; R. Belopotočan
4, J. Buczacki 2,5; A. Vidiečan 2.
Našim stolným tenistom sa darilo
na súperových stoloch a zatiaľ ešte v
súťaži neprehrali ani jedno stretnutie a
svojich súperov postupne „valcujú“.

Šach
III. liga: 5. kolo
Tvrdošín „A“ - Dolný Kubín „B“
3 : 5, bodovali: A. Šingliar, J. Španko,
D. Gembala, P. Chmelár, F. Medvecký a Š. Kružliak po 0, 5 b.
Domáci šachisti v tomto derby
prehrali po dramatickom a tuhom boji
na jednotlivých šachovniciach.
6. kolo
Ondrašová - Tvrdošín „A“ 4 : 4
Bodovali: J. Španko, D. Gembala
a P. Surovčík po 1 b., F. Medvecký
a P. Chmelár po 0, 5 b.
Nebyť dvoch nešťastných a zbytočných prehier na prvých dvoch
šachovniciach, mohli naši šachisti
zvíťaziť u lídra III. ligy.
IV. liga
Tvrdošín „B“ - L. Hrádok 8:0
(kontumačne), hostia na zápas nepricestovali. V priebežnej tabuľke sú
naši šachisti na tom pomerne dobre.
A družstvo je zatiaľ na 4. mieste a B
družstvo na 3. mieste.
(jm)

Stolní tenisti v tejto sezóne odvádzajú dobrú prácu. Cieľavedome
kráčajú za postupom do 1. ligy. Na fotografii zľava: Juraj Teplanský,
Ján Argaláš, Alojz Vidiečan, Roman Belopotočan a Ján Buczacki.

Gratulácia zo SFZ
Ku znovuzvoleniu do funkcie zablahoželali primátorovi aj prezident
SFZ František Laurinec a generálny
sekretár Dušan Tittel. Z ich listu sme
vybrali:
„Vážený, pán primátor, dovoľte
nám, aby sme Vám v mene Slovenského
futbalového zväzu čo najsrdečnejšie
zablahoželali k víťazstvu v komunálnych voľbách. Zároveň si dovoľujeme
vysloviť želanie, aby sa v nasledujúcich
rokoch aj naďalej úspešne rozvíjala
naša vzájomná spolupráca smerujúca
k rozvoju futbalu vo vašom meste.
Sme presvedčení, že z titulu svojej
funkcie budete podporovať aktivity
smerujúce k vybudovaniu modernejšej futbalovej infraštruktúry vo vašom
meste a zároveň sa budete spolupodieľať na financovaní aktivít spojených s

Poďakovanie a zdravica
Vedenie florbalového klubu a jeho
členovia ďakujú vedeniu mesta a
primátorovi Ing. Ivanovi Šaškovi za
vytvorenie optimálnych podmienok
pre svoju športovú činnosť a reprezentovanie mesta aj v zahraničí.
V Novom roku prajeme všetkým
našim priaznivcom a sponzorom,
ktorí nám podali pomocnú ruku veľa
zdravia, šťastia a vzájomného pochopenia, aby takáto dobrá spolupráca
pokračovala aj v roku 2007.

Zhodnotenie účinkovania volejbalistov
Zhodnotenie účinkovania volejbalových družstiev za rok 2006 nám podal
Marián Mika, ktorý trénuje mužov, ale
zároveň pôsobí aj ako hráč družstva mužov, ktoré hrá v Oravskej lige.
„Družstvo žien hrá 2. ligu, do ktorej
nastúpilo v omladenej zostave. Dievčatá

Svojimi výkonmi nesklamali
V sobotu 25.11. v Banskej Bystrici
naše volejbalistky odohrali posledné
druholigové stretnutie v tomto roku. Ak
by boli vyhrali, skončili by na prvom
mieste. Hra sa im však nedarila podľa
predstáv a podľahli v obidvoch zápasoch. Ich výkony však nie sú sklamaním, pretože omladený kolektív dievčat
sa veľmi dobre adaptoval v druhej lige a
svojimi výkonmi potvrdili, že patria na
popredné priečky druholigovej súťaže.
Banská Bystrica – Tvrdošín 3:1 (23,
20, -21, 24) a 3:1 (-21, 16, 17, 15)

rozvojom mládežníckeho futbalu.
Veríme, že v našom spoločnom úsilí
nájdeme veľa porozumenia“.

Zostava: Sirotová, Tarajová,
Palková, Klamová, Kurťáková, Bakošová, striedali: Marcoňová, T. Rehmová, Trabalíková, Chudobová.
S odvetnými zápasmi začínajú v
marci, kedy sa 10.3. 2007 stretnú s
Krupinou, 17.3. s Breznom, 24.3.
doma s Martinom, 31.3. s družstvom Mladosť Považská Bystrica, 14.4. doma s ŠŠK P. Bystrica,
21.4. so Zvolenom a súťaž zakončia
doma 28.4. s Mil. Banská Bystrica.
(jh)

v prvých zápasoch sa len zohrávali a ich
hra sa postupne zlepšovala. Najviac ma
potešilo, že mladé hráčky sa v kolektíve
presadili a ich výkony od zápasu k zápasu boli vyrovnanejšie. I ked sme niektoré zápasy podcenili, hlavným cieľom
je vybudovať stabilný káder. Po prvej
časti sme na 4. mieste zo stratou dvoch
bodov na vedúce družstvo, čo je pre nás
potešujúce. V dalšej časti súťaže sa zameriame na odstránenie chýb v hernom
systeme a herných činnostiach jednotlivých hráčok.
Muži hrajú Oravskú ligu a nastupujú
v tejto zostave: M. Mika, M. Masnica,
M. Gejdoš, M. Zimáň, M. Gavlík, M.
Lajmon, J. Gajdošík, P. Břežanský, J.
Kuboš, A. Zimáň, P. Beňušík.
V prvých kolách sa družstvo len zohrávalo a vytváralo si herný systém. V
súťaži sa im darilo nasledovne:
Tvrdošín : D. Dolný Kubín 2:3 a
Tvrdošín : D. Dolný Kubín 3:1, Novoť :
Tvrdošín 2:3 a Novoť : Tvrdošín 3:0.

V priebežnej tabuľke vedie Senátor
Mestská futbalová liga si začala 26.
novembra písať svoju ďalšiu kapitolu. Do
súťaže sa z vlaňajších účastníkov prihlásilo sedem družstiev, ôsmy celok vytvorili
naši dorastenci pod názvom - Fešáci.
Ich výsledky sa však nezapočítavajú do
celkovej súťaže.
Výsledky 1. kolo:
Senátor - Mat & Til 6:1; Pivnica - Uni
Team 10:1; Leiber Nižná - Fešáci 8:8;
Dravci - Devils 9:1.
2. kolo
Uni Team - Devils 5:3; Mat & Til
- Dravci 1:1; Fešáci - Senátor Bar 10:3
Pivnica - Leiber Nižná 5:3.
3. kolo
Dravci - Fešáci 6:7, góly: Š. Palider
2, Mišaga, Šuty a Gonda - T. Palider,
R. Palider po 2, Hutira, M. Sirota ml. a
Zaťko po 1.
Leiber Nižná - Uni Team 12:1, góly:
Paňko, Tomkuliak, Latka, Gabarík a
Kajan po 2, Dedinsky 1 a vlastný - Belopotočan.
Senátor Bar - Pivnica 5:2, góly: Mar.
Sirota 4, Drbiak - Krasuľa, Renner .
Devils - Mat & Til 2:4, góly: J. Balún,

Lukáčik - M. Zaťko 2, Fuček, Hullák.
Najlepší strelec: Martin Sirota (Senátor Bar) - 9.
V priebežnej tabuľke vedie Senátor

Bar, pred Pivnicou obaja po šesť bodov.
V 4. kole 23. 12. sa stretnú: Fešaci
- Devils, Uniteam - Mat-Til, Pivnica
- Dravci, Leiber - Senátor.
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