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Rodina je najväčšie bohatstvo nášho života
Zapálením prvej adventnej sviečky sme všetci
vstúpili do čarovnej atmosféry očakávania Vianoc, najkrajšieho obdobia
roka. Každý z nás sa teší
z blízkosti toho druhého,
z radosti pri obdarovaní aj
maličkosťou.
Vianoce to je úprimná radosť z toho, keď sa
pri štedrovečernom stole
stretne celá rodina v zdraví a v plnom počte. Rodina, ktorá spoločne odrieka modlitbu za každého jej
člena. Za zdravie aj spoločnú blízkosť, za tajomstvá,
smiech aj slzy, za všetko, čo
ich počas roka stretlo, za to
dobré, ale aj za to zlé, čo
rodinu scelí, kde spoločne
prekroja jabĺčko, odložia
kúsok chutnej oblátky pre
dušičky, nachystajú tanier
navyše pre náhodného pocestného. Sú to tradície,
ktoré držia rodinu pevne
pokope. A hoci sme na

mnohé zabudli, naši predkovia nám po sebe predsa niečo
zanechali, v čom chceme pokračovať a čo budeme odovzdávať ďalším generáciám.
Či je to stavanie stromčeka,
čistenie čižiem, keď deti čakajú na Mikuláša, či postenie sa, aby sme videli zlaté prasiatko.
Vianoce sú
tiež časom, kedy
tak akosi prirodzene bilancuje me u p ly nu lý rok . Každý
si v ňom nájde čosi, čo by
rád zmenil, ale
aj čosi, pre čo
bol ten rok výnimočný. Aj v prípade mesta je to
príležitosť pripomenúť
si, čo všetko sa udialo. Pre
naše mesto bol tento rok o to
výnimočnejší, že sme slávili
dve významné jubileá, ktoré
ho v minulosti formovali.

Dovoľte mi, milí spoluobčania, popriať vám, nech
nielen Vianoce sú vo vašom
živote obdobím lásky,
nádeje a porozum e n i a . Ne c h
každý

jeden deň v nasledujúcom
roku máte dôvod na radosť a úsmev. Nech do
nového roka vstúpite s po-

citom spolupatričnosti
a nikdy sa necítite sami
a stratení, pretože rodina,
to nie je len pokrvné puto, rodina to sú aj susedia, učitelia, či
poštári. Všetci,
ktorí sa starajú
o to, aby nám
v na šom me s te nič nechýbalo a tým nám
ve nujú s voju
chvíľku, aj keď
s i to mnoho krát neuvedomujeme. Preto
si skúsme dať
predsavzatie –
podať pomocnú ruku, urobiť dobrý skutok, ktorý nás
nič nestojí a pre
druhého to môže byť chvíľa, na ktorú bude spomínať roky.
Váš primátor

Pravá podstata Vianoc ostáva očiam nevidená
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo
čakáme. Napĺňajú nás pocitom výnimočnosti, šťastia,
pohody a harmónie. Sú plné
spomienok a očakávaní. Aj
napriek tomu, že Vianoce sú
každý rok, ich okúzľujúce
čaro sa nedá ničím nahradiť
ani napodobniť a vždy je jedinečné. V tento čas chceme
byť ku sebe navzájom dobrí
a každému rozdávať len radosť. Takouto príležitosťou
je aj Sviatok príbuznosti.
Už 25 rokov sa na pozvanie primátora mesta v tomto predvianočnom období
stretávajú seniori a zdravotne postihnutí občania. Je
to príležitosť, aby spoločne prežili chvíle v príjemnom prostredí obohatenom
o pestrý kultúrny program
s malým darčekom, ktorým
chce vedenie mesta všetkým
poďakovať za prácu, ktorú
vykonali v prospech mesta.
Aj tento rok sme sa už
tradične 5. decembra stretli
v športovej hale, kde
vianočnú atmosféru
umocnili v yst úpenia detí zo základnej umeleckej školy,
centra voľného času,
a najmä novozaloženej speváckej skupiny
Radosť, ktorá svojim
príchodom a vystúpením rozohrala žilky
všetkým v publiku.
Ku prítomným sa
prihovoril primátor I.
Šaško, ktorý všetkých
srdečne privítal a zaželal krásne sviatky
v kruhu najbližších. Nielen
za kluby dôchodcov, ale aj
ostatných seniorov sa prihovorila M. Galasová: „Je
naozaj peknou tradíciu, že

sa dnes už po 25-krát stretávame v tomto predvianočnom
období my, skôr narodení
i zdravotne hendikepovaní občania, kedy
viac ako inokedy otvárame svoje srdcia,
aby sme rozdávali
radosť, lásku a štedrosť. Tento náš deň
nazývame „Sviatok
príbuznosti“. Veď
akoby aj nie. Stretávame sa tu so svojimi
priateľmi, príbuznými a vo výbornej
atmosfére si zaspomíname na roky našej mladosti. Stretávame sa
pri rozžiarenom vianočnom
stromčeku, ktorý symbolizuje
príchod najkrajších sviatkov
roka – sviatkov vianočných
a narodenie nášho Mesiáša.
Znova si prajeme, aby sme
ich prežili v dobrom zdraví,
šťastí a radosti. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať
primátorovi za každoročné
organizovanie tohto kultúr-

nasadenia v práci ako primátora, ale aj v iných oblastiach,
či je to šport, kultúra, riešenie

neho podujatia spojeného s
pohostením, vecným a finančným darčekom, na ktoré vždy
dokáže zabezpečiť financie,
čo je dôkazom jeho úžasného

pomoc pri organizovaní podujatí pre seniorov, hlavne za
možnosť navštevovať termálne kúpaliská v Oraviciach a
poskytovaní dopravy zdarma,

zamestnanosti, starostlivosti
o zdravie nás všetkých a iné.
Práve pre jeho pracovitosť
a húževnatosť, ktorou mení
naše mesto vo všetkých oblastiach sme mu dali svoju dôveru
ako poslancovi Národnej rady
SR v predchádzajúcom období, ako primátorovi mesta a
poslancovi Žilinského kraja už
niekoľko volebných období.“
M. Galasová poďakovala za

čo je aj niekoľkokrát za rok.
Pripomenula aj rozhodnutia
primátora, ktoré sa odzrkadľujú v každodennom živote.
Týka sa to napr.
výšky miestnych
daní, ktoré patria
k najnižším na
Slovensku, ale aj
rôznych ďalších
úľavách. Ocenila
jeho záujem o riešenie všetkých
otázok týkajúcich
sa seniorov a popriala mu veľa
zdravia, pracovného elánu do ďalších rokov,
aby mohol pokračovať v začatých akciách v meste.
Hlavným hosťom programu bol charizmatický nevidiaci spevák a hudobník
Maroš Bango s manželkou
Saškou, známy tiež ako slovenský Bocelli. Tí prítomným zaspievali vianočné
piesne, ktoré doplnili hovoreným slovom. Vyzdvihli
hlav ný v ýz nam
Vianoc, ktorý „aj
my nevidiaci vnímame presne ako
vy, užívame si to, že
sme spolu. Aj keď tá
pravá podstata Vianoc ostáva očiam
nevidená,“ povedala S. Bangová.
Jeden a pol hodinový program bol
ukončený Piesňou
Tichá noc. Keď sa
pri zhasnutom svetle a blikotajúcich
prskalkách k spevákovi pridali členovia speváckej skupiny Radosť a prítomní v publiku, zavládla na
okamih pravá predvianočná
atmosféra.
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablov ým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste pot ulujú.

Posila v slove

Nepoškvrnená Panna Mária, pros za nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Pomôž nám,
Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pomíňajúcimi pôžitkami. Vypros nám, aby z našich
rodín vychádzali noví robotníci vo vinici Pána. Pomáhaj
nám, aby sme vieru, vzácne dedičstvo otcov, odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Mária, Kráľovná mieru,
vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi i v novom roku sa podobali čím viac Tebe.
Július Chalupa

Rok 2015 je v znamení

750. výročia potvrdenej listiny
o existencii Tvrdošína
50. výročia schválenia Štatútu
novodobého mesta pre Tvrdošín

Ku stromčeku prišiel Mikuláš
Trojič né n á me st ie sa
6. decembra nachvíľu ponorilo do krajiny Ľadového
kráľovstva, keď spolu s Elsou
a Annou tancovali a spievali deti z CVČ, ZUŠ, SZUŠ
a materských škôl. Tie privítali na námestí primátora
I. Šašku, s ktorým spoločne

výzdobu celého mesta. Až 18
metrov vysoký stromček venoval mestu Urbár Tvrdošín
z oravických lesov. Zmestí sa
naň 40 blikotajúcich a skoro
6800 žiariacich svetielok.
Okrem Trojičného námestia
bola v ten večer rozsvietená
vianočná výzdoba vo všet-

očakávali príchod Mikuláša. Nadšené detské výskanie
aj slzy strachu sa objavili na
detských tvárach, keď sa medzi prítomných rozbehli čerti
z mikulášskej družiny, aby
potrestali zlých a sladkým
balíčkom odmenili dobrých.
Vedenie mesta ani tento
rok nezabudlo na dospelých,
pre ktorých bol pripravený
chutný punč a vianočné koláčiky. V dobrej nálade primátor spolu s Mikulášom rozsvietili vianočný stromček aj

kých častiach nášho mesta.
Obdivovať ju môžu nielen
naši obyvatelia, ale tiež návštevníci, ktorí naším mestom
prechádzajú po hlavných
cestných ťahoch. Blikotajúce
svetielka, či svietiace cencúle
na stromoch tak dotvárajú
čarovnú atmosféru Vianoc,
ktorá sa každým dňom čoraz viac približuje. Námestia budú počas vianočných
sviatkov zdobiť betlehemy
z dielne ľudového umelca J.
Medveckého – Beňu.
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Privítali sme nových občanov

Obradná sieň na radnici
sa 19. novembra opäť zaplnila deťmi – najmenšími
obyvateľmi mesta Tvrdošín.
Zástupkyňa primátora V.
Jančeková slávnostne priví-

a následným symbolickým
uložením do kolísky. Z rúk
zástupkyne si rodičia deti –
budúcnosti mesta prevzali
finančný darček a tematicky zameranú knihu s veno-

tala rodičov 38 novorodencov, z toho 16 chlapcov a 22
dievčat. Slávnostný akt uvítania pozostáva zo zapísania
dieťaťa do pamätnej knihy

vaním od primátora mesta.
Uvítanie detí do života patrí
medzi prvé slávnostné chvíle
malých Tvrdošínčanov ako
občanov mesta.

Na konferencii boli prezentované naše projekty
Pod záštitou Veľvyslanectva Poľskej republiky na
Slovensku a Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo
Varšave sa 4. novembra konalo v Spišskej Novej Vsi
Hospodárske fórum. Do jeho programu bol zaradený film
o rekonštrukcii Centra tradícií a turizmu, hoteli Limba.
„Bolo pre región Tatry a jeho cieľom je
n á s v e ľ k ý m výmena skúseností, podpora
ocenením na- rozvojových aktivít, upevnenie
šej práce, keď si organizátori spolupráce miest a obcí v pôsobtohto podujatia vybrali z množ- nosti Euroregiónu nadväzovanie
stva podporených projektov spoločenských a pracovných
práve náš,“ povedal primátor kontaktov. Na podujatí bol tiež
I. Šaško. „Účastníci si so zá- vyhodnotený Program cezhraujmom si pozreli film o pôvod- ničnej spolupráce Poľsko-Slonom stave objektu a priebehu venská republika 2007-2013.
Najzaujímavejšou časťou
rekonštrukcie. Ocenili ako sme
sa popasovali s problémami a aj programu bolo predstavenie
to, že sa nám podarilo projekt Programu Interreg V-A Poľsko –
zrealizovať za desať mesiacov. Slovensko do roku 2020 a predSvoj projekt predstavili aj naši pokladaný vývoj slovensko-poľských obchodných vzťahov v
partneri z gminy Kościelisko.“
Prezentovať projekt na slo- kontexte nového programovavensko–poľskom hospodárskom cieho obdobia, ktorý má byť imfóre, ktoré je medzi odbornou pulzom pre rozvoj vzájomných
verejnosťou ponímané ako je- investícií.
Na stretnutí slovenských
den z vrcholov slovensko-poľských hospodárskych vzťahov a a poľských veľvyslancov, dipprispieva viac ako jedno desať- lomatov, zástupcov verejnej
ročie k rozvoju hospodárskych a štátnej správy, priemyselných
vzťahov medzi Slovenskom komôr, firiem a ďalších subjektov bol vytvorený priestor na
a Poľskom má svoj význam.
Je dôkazom toho, že eurofon- diskusie o aktuálnych hospody sme využili transparentne, dárskych vzťahoch, cestovnom
účelne a opäť bolo zviditeľnené ruchu, doprave, regionálnom
naše mesto. Fórum organizuje rozvoji a rozvoji cezhraničnej
každoročne Združenie Euro- spolupráce.

Z pošty primátora

„Je krásne, keď človek môže
byť hrdý na svoje mesto, ale ešte
krajšie je, keď mesto môže byť
hrdé na jeho obyvateľov.“
A. Lincoln
Každé jubileum, či výročie je
príležitosť, kedy premýšľame o
čase, ktorý ubehol. Uvažujeme o
jeho význame a vplyve na naše
životy. Deje sa to v živote každého z nás a je to tak aj v prípade
mesta, ktoré je spoločenstvom
a kolektívom jeho obyvateľov.
Oslava ďalšieho výročia mesta Tvrdošín je časom reflexie po
uplynutí minulých storočí a rokoch, ale tiež príležitosť poučiť
sa z histórie, vďaka ktorej je pre
Vás prítomnosť a budúcnosť

zdrojom poznania a múdrosti.
Hodnoty, ľudia, zvyky, či
architektúra sa menia, ale na
druhej strane to umožňuje formovať dnešok a zajtrajšok, učí
nás to oceniť to, čo je hodnotné.
V mojom mene aj v mene
mestskej rady Jablonka skladám gratulácie k rukám pána
primátora mesta Tvrdošín k
významnému jubileu - 750. výročiu prvej historickej zmienky
o meste Tvrdošín a 50. výročiu
prijatia novodobého štatútu mesta. Zároveň želám celému mestu,
aby s optimizmom pozeralo do
budúcnosti a všetci obyvatelia tu
žili šťastní. Antoni Karlak,
wójt Gminy Jablonka

Srdečne ďakujem za pozvanie na oslavu jubilejného 50.
výročia založenia mesta Tvrdošín.
Vo svojom mene i v mene mestskej rady Gminy Laskowa,
skladám Vám gratulácie a slová uznania. Som si istý, že obyvatelia mesta sú hrdí na svoje historické dedičstvo a ekonomický rozvoj svojho mesta.
Uznaním významu medzinárodných kontaktov vyjadrujem
nádej na nadviazanie partnerských vzťahov mesta Tvrdošín
a Gminy Laskowa.
Ešte raz ďakujem za pozvanie a prajem Vám, aj všetkým
obyvateľom, aby si Tvrdošín chránil svoju históriu a rozvíjal
sa v prospech miestnej spoločnosti.
Czesław Stanisławczyk, wójt Gminy Laskowa
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie Vám touto cestou
srdečne ďakuje za poskytnutý finančný príspevok pre FRO
oddelenie HNsP Trstená.
S úctou a vďakou MUDr. Valéria Prokšová, primár FRO

Zvíťazila spravodlivosť
Boj o vlastníctvo hotela, ktorý trval takmer
štvrťstoročie je definitívne ukončený.
Kauza k Hotelu Limba začala v roku 1992, keď firma
Stavona uzatvorila v rozpore
so zákonom kúpnu zmluvu s
bývalým podnikom Reštaurácie D. Kubín v likvidácii.
Mesto už v tom čase sa domáhalo svojho vlastníckeho práva vyplývajúceho zo zákona a
malo aj úspech. Okresný súd v
roku 1996 svojim rozsudkom
„určuje, že kúpna zmluva zo
dňa 9. 3. 1992, ktorá bola uzatvorená medzi predávajúcim
Reštaurácie D. Kubín v likvidácii a kupujúcim Stavona
(neskôr TSP) je neplatná.“ Pre
pochopenie tejto kauzy sa musíme vrátiť do roku 1991 odkedy mal Hotel Limba „ex lege
– zo zákona“ číslo 138/1991
Zb. o majetku obcí, ktorý na-

dobudol účinnosť 1. mája 1991
patriť mestu Tvrdošín.
Odvtedy sa konalo množstvo súdnych konaní. Len
vďaka neúnavnosti a úsiliu
vedenia mesta sa tento majetok
nedostal protiprávne do rúk
súkromnej firmy TSP, ktorá
ju neoprávnene roky užívala,
rozkradla a zdevastovala.Za
sebou nechala spúšť v podobe
schátralého objektu, ktorý sa
stal hanbou mesta.
Keď preskočíme kus histórie a vrátime sa do blízkej
minulosti musíme spomenúť
rozhodnutie Krajského súdu
zo dňa 17. 12. 2014, ktorý vydal definitívne rozhodnutie
v prospech nášho mesta. Firma TSP, neustále robiaca obštrukcie a nespokojná s týmto

rozhodnutím podala dovolanie
na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Dovolanie má v systéme opravných prostriedkov
občianskeho súdneho konania
osobitné postavenie. Ide o mimoriadny opravný prostriedok, ktorým možno napadnúť právoplatné rozhodnutie
odvolacieho súdu a je záverečným verdiktom každého
prípadu. A práve toto rozhodnutie Ústavného súdu SR má
mimoriadny význam pre naše
mesto, lebo svojim rozhodnutím zo dňa 4. novembra 2015
odmietol dovolanie firmy TSP,
čím definitívne potvrdil, že
hotel patrí mestu.
Že ide o správne a spravodlivé rozhodnutie netreba veľa
hovoriť. Bývalý hotel Limba,
dnes Centrum tradícií a turizmu za 10 mesiacov dokázalo
mesto so spolufinancovaním

z eurofondov zrekonštruovať
a ponúknuť služby nového,
moderného objektu spĺňajúceho požadované štandardy
cestovného ruchu. Najväčšiu
radosť má primátor mesta,
ktorý na svojích pleciach „niesol“ túto kauzu: „Verím, že je
to definitívny koniec s problémami okolo vlastníctva tohto
objektu. I keď nám táto kauza
a priam neuveriteľné množstvo súdnych konaní zobralo
veľa síl, nič neľutujem. Dnes
je to dominanta mesta, ľudia
si nevedia vynachváliť, že slúži mestu, našim občanom, ale
aj návštevníkom. Organizované sú tu konferencie, svadby
a rôzne spoločenské podujatia.
A čo je hlavné, dokázali sme,
že za svoje práva vieme bojovať a dosiahnuť želaný výsledok – výsledok pre obyvateľov
nášho mesta.“

Čo nás bude čakať po nových voľbách
Slovensko stojí pred dôležitým rozhodnutím. V marci
2016 sa opäť postavíme k volebným urnám, aby sme si zvolili tých, ktorí ďalšie štyri roky
budú udávať smer našej krajine
a budú rozhodovať v podstatných otázkach, ktoré ovplyvnia
život jednotlivca i spoločnosti.
Máme jedinečnú príležitosť
zmeniť spôsob, akým politici
pristupujú k životu bežného
človeka. Vybrať si zo zoznamu 23 politických strán nie
je ľahké. Nemali by sme však
podriadiť svoje rozhodnutie
iba atraktívnym sloganom, či
bilbordom rozostavaných popri cestách. Je dôležité už dnes
sa zamyslieť nad tým, kto je
skutočná osobnosť vhodná do
parlamentného kresla, aby za
sebou zanechala ozajstné činy,
nielen prázdne slová.
Nemali by sme sa stavať ľahostajne ku otázke budúcnosti.
Nielen tej našej, ale predovšetkým detí, pre ktoré je potrebné vybudovať lepší svet. Svet,
v ktorom nielen Orava, ale aj
Tvrdošín budú mať svoje čestné miesto, aby nezapadli prachom. Myslime na to, že kvôli
nezáujmu súčasnej vlády Orave
stále chýba časť sľubovaného
obchvatu, pre ktorý boli v minulosti pripravené všetky podmienky a potrebné podklady.
Nielen toto je však dôvod, pre
ktorý si musíme uvážiť, čo, alebo skôr kto a koho činy budú
v parlamentnom kresle naozaj
prínosom. Je potrebné, aby
sme si zvolili kandidáta, ktorý sa postaví za svoj kraj, aby
Tvrdošín aj Orava napredovali
a nestáli na jednom bode. Aj
pre naše mesto je to príležitosť
presadiť ďalšie projekty, ktoré
napomôžu budovaniu v prospech rozvoja mesta. Príkladom
úspešnej práce v parlamente je

aj množstvo projektov, ktoré sa
počas obdobia pôsobnosti podarilo primátorovi I. Šaškovi presadiť a zrealizovať. Za zmienku
stoja projekty podporené z eurofondov pre mesto od odpadového hospodárstva, životného
prostredia, cez školstvo, sociálne veci až po výrazné investície
v regionálnom rozsahu spadajúcich do pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, či výstavbu obchvatu Trstená - Tvrdošín a pripravenosť stavby na
úseku Tvrdošín – Nižná.
V záplave veľkého počtu
kandidátov nájdete na kandidátnej listine aj zástupcov
z nášho mesta, či Oravy. Je teda
len a len na nás, pre koho sa vo
voľbách rozhodneme. Myslime
však na to, že ak chce Tvrdošín aj Orava napredovať je potrebné mať v parlamente silnú
osobnosť, ktorá pôjde za svojim
cieľom. Na margo volieb sa vyjadril aj primátor I. Šaško: „Aj
keď som sa viackrát vyjadril, že
do parlamentu už nemám záujem kandidovať okrem iného
aj preto, lebo moja predstava
i moje poznatky sú iné ako má
množstvo politikov, nielen na
smerovanie Slovenska, vymožiteľnosť práva, na školstvo,
zdravotníctvo, či ďalšie danosti, ktoré musí riadiť vláda
i parlament. Dostal som však
zo Slovenskej národnej strany
/SNS/ opakovane požiadavku,
aby som išiel kandidovať do
budúcoročných parlamentných volieb. Dlho som odolával a najmä odmietal miesto na
kandidátke až do času, keď som
v závere obdobia podávania
kandidátok zistil akí kandidáti
z Oravy sa v politických stranách uchádzajú dostať sa do
parlamentu, vtedy som pochopil, že to pre Oravu aj Tvrdošín
bude veľmi zlé a okrem iného

som pochopil, že nová cesta
cez Oravu už asi nikdy nebude.
Keďže som nechcel a nemal
záujem ísť do parlamentu, dal
som si požiadavku, že na kandidátke chcem byť až na 50.
mieste.
Vyhodnotiac zlú situáciu pre
Tvrdošín, ale aj pre Oravu, kde
vlastne nikto nemá šancu sa dostať do parlamentu, rozhodol
som sa, že ešte zabojujem aj
z 50. miesta , aby som pomohol
SNS dostať sa do parlamentu,
ale aj do vlády. V tejto situácii okrem iného verím, že sa
preferenčnými hlasmi môžem
dostať aspoň blízko k zvoliteľnému miestu.

Keď to vyjde a SNS sa dostane do parlamentu a do vlády,
viem, že budem mať možnosť
ovplyvňovať dianie aj ďalšieho napredovania Tvrdošína,
či Oravy s tým, že okrem iného určite presadím aj cestu cez
Oravu. Medzi ďalšie dlhodobé
problémy, ktoré trápia na Slovensku veľa občanov, a ktoré
nechce riešiť ani súčasná vláda sú vlastnícke problémy Urbárov, nielen na Orave, ale aj
v rámci Slovenska, ktoré nie sú
ani po 25 rokoch vyriešené. Takže aj pre to je potrebné týmto
urbárom pomôcť, či riešiť ďalšie problémy, ktoré sa nás ako
občanov Slovenska týkajú.“

Obojstranne výhodná spolupráca
Koncom októbra podpísal primátor mesta Ivan
Šaško s wójtom B. Pitońom ďalšiu „Dohodu o spolupráci medzi mestom Tvrdošín a Gminou Kościelisko“.
Naše mesto spolupracuje rozšíriť o ďalšie aktivity. Obs gminou už 15 rokov, veľmi lasť spolupráce do konca roku
intenzívne ostatných šesť ro- 2020 je obsiahla:
kov. Vďaka spoločným úspeš- a/ vedenie spoločnej poným projektom s čerpaním nuky turistických atrakcií
financií z eurofondov máme nachádzajúcich sa na území
zrekonštruované mestské kul- Mesta Tvrdošín a Gminy
túrne stredisko, Centrum tra- Kościelisko, b/ tvorba kodícii a turizmu, hotel Limba, munikačných spojení medzi
cesty na sídlisku Medvedzie, Mestom Tvrdošín a Gminou
postavený amfiteáter a rela- Kościelisko, c/ tvorba komxačný chodník Oraviciach.
plexných a integrovaných
Ako nás informoval pri- ponúk, d/ využitie možnosmátor, aby mesto a gmina tí získania prostriedkov EÚ
mali možnosť aj počas na- s cieľom realizácie spoločsledujúcich piatich rokov ných projektov, e/ podpora
vytvárať spoločné projek- podnikania, inovatívnosti
ty a uchádzať sa o finančné a konkurencieschopnosti, f/
prostriedky z eurofondov, obnoviteľných zdrojov enerbolo potrebné obnoviť pred- gie a ochrany životného prochádzajúcu dohodu. Obidve stredia, g/ kultúrnej výmeny
samosprávy na tento trend a výmeny detí a mládeže, h/
chcú nadviazať a v nasledu- spolupráca medzi verejnými
júcom období opäť realizovať inštitúciami a mimovládnyrozvojové zámery, ktoré chcú mi organizáciami.

Nový Lidl bude ako prvý v našom meste
Spoločnosť Lidl vybrala naše mesto spomedzi 124
predajní na Slovensku ako prvé, kde bude stáť úplne
nový typ predajne.
Na radnici sa 26. novembra uskutočnilo rokovanie
primátora so zástupcami spoločnosti Lidl Slovensko, ktorého cieľom bolo prehodnotiť
a pripraviť podmienky pre
výstavbu novej, zmodernizovanej predajne. Spoločnosť
vypracovala projekt nového
typu supermarketu, ktorý má
v pláne postupne budovať.
V súčasnosti sú však tieto budovy len štyri v celej Európe.
Tvrdošín sa tak zaradí k prvým
mestám s predajňami takéhoto
typu v Európe a prvému mestu
na Slovensku. Predpokladaný

začiatok výstavby nového supermarketu v našom meste by
mal byť v apríli 2016 s termínom ukončenia do 6 mesiacov.
Postavený by mal byť na tom
istom mieste, ako v súčasnosti stojí dnešný Lidl. Ten bude
v rámci prác asanovaný, odstránený a nahradený novou
konštrukciou. „Som rád, že
spoločnosť Lidl vybrala práve naše mesto ako prvé na
Slovensku, aby tu postavila
úplne nový koncept predajne.
Rozšírené a zmodernizované
priestory jednak zvýšia kvalitu nakupovania obyvateľov

nielen Tvrdošína, ale aj okolitých obcí a jednak tak zlepšia aj vizuálnu stránku centra
mesta, nakoľko predajňa stojí
priamo oproti hotelu Limba.

V našom meste sa tak opäť
vybuduje niečo nové, čo bude
spĺňať nielen estetické, ale aj
funkčné kritériá,“ povedal I.
Šaško, primátor mesta.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Na decembrovom zastupiteľstve
odznelo 16 správ, z ktorých najdôležitejšou bola správa o čerpaní
rozpočtu za rok 2015. Z nej vyplynulo, že mesto hospodárilo podľa
schváleného rozpočtu. Výsledok
súhrnnej bilancie (príjmy a výdavky) skončilo plusom vo výške
1 177 000 eur.
MsZ schválilo rozpočet na budúci rok. Je zostavený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.
Z kapitálových výdavkov bude financovaná projektová dokumentácia, výkup pozemkov pre rozšírenie
cintorínov, vybudovanie 2. kazety
na skládke komunálneho odpadu
Jurčov Laz, výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii, chodníkov a parkovísk, infraštruktúra
v lokalitách individuálnej bytovej
výstavby, zateplenie zdravotného

strediska, rozšírenie futbalového
štadióna a ďalšie.Poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) 3/2015 o nakladaní z komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi, keďže od 1. januára 2016
bude v platnosti nový zákon o odpadoch, v ktorom sú tieto zmeny:
Zavádza sa množstvový zber, ktorý bude spoplatnený. Poplatok sa
bude vyberať v hotovosti v areáli
technických služieb. Sadzba poplatku bude 0,015 eur za kg. Opotrebované pneumatiky nebudú už
súčasťou komunálneho odpadu a
ani zberu odpadov. Ich distribútor
bude povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber. Teda, nebudú sa už
odoberať na zbernom dvore. Mesto
môže uložiť pokuty za priestupky
do 1500 eur (napr. ak občan uloží

odpad na iné miesto než je určené
mestom). Ďalšie info sú uvedené
v prijatom VZN. V zmysle zákona
o odpadoch nastala aj ďalšia zmena. Do 30. júna budú náklady na
triedený zber hradené z mestského
rozpočtu. Od 1. júla 2016 ich bude
znášať Organizácia zodpovednosti
výrobcov (OZV) - celkové náklady na zber, prepravu a triedenie
odpadu. Dôležité je, aby sme starostlivo separovali odpad, pretože
OVZ nemusí uhradiť náklady na
triedený zber, ak sa v ňom bude
nachádzať viac ako 50% odpadov
iných ako je odpad, na ktorý boli
určené nádoby alebo vrecia. Prijaté (VZN) 4/2015 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi prezentujúce sociálnu
politiku vedenia mesta obsahuje
zníženie poplatku v rodinnom

alebo bytovom dome o 10,54 eur
za rok za aktívne sa zapojenie do
separovaného zberu, odpustenie
poplatku osobe, ktorá dovŕšila k 31.
12. 2015 70 rokov, držiteľom preukazu ZŤP, osobe v hmotnej núdzi.
Pre viacpočetnú rodinu žijúcu v
rodinnom či bytovom dom bol stanovený maximálny poplatok 36 eur.
VZN 5/2015 obsahuje vyhradenie
miest a stanovenie podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane. Porušenie tohto
nariadenia môže byť kvalifikované
podľa zákona o obecnom zriadení
a sankcionované do výšky 6 638
eur. V zmysle zákona o majetku
obcí, v súlade s VZN 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta schválili nájom nebytových priestorov,
ktoré má mesto vo svojej správe.

Nové projekty na vyššej kvalitatívnej úrovni
V stredisku poľsko-slovenskej delený na štyri časti. V prvej sa mu Interreg, mikroprojektov a
spolupráce v Nowom Targu sa 27. prednášajúci držali témy Progra- Programu Interreg Stredná Eurónovembra uskutočnila konferen- my Európskej územnej spoluprá- pa 2014-2020.
cia Programy európDruhá časť
skej územnej spob ol a ve n ov a n á
lupráce 2014-2020,
možnosti financoPerspektívy pre poľvania realizovaských a slovenských
ných činností poľžiadateľov, ktorej sa
skými a slovenzúčastnili aj zástupskými žiadateľcovia nášho mesta.
mi v rámci iných
Konala sa v rámprogramov. Jedci Európskeho týždnalo sa o Maloňa miest a regiónov
poľský regionálny
Open days 2015 ako
operačný program
udalosť pod heslom
2014-2020, Integ„Európa v mojom Vďaka vedeniu nášho mesta a gminy Kościelisko bolo rovaný program
regióne“. Hlavným vytvorených a zrealizovaných päť projektov v rámci 2014-2020 a Vyorganizátorom kon- Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013. šehradský fond.
ferencie bolo Európske zosku- ce 2014-2020 s účasťou Poľska
Tretia bola venovaná už zrepenie územnej spolupráce Tatry. a Slovenska. Predstavili príle- alizovaným poľsko-slovenským
Program konferencie bol roz- žitosti a výzvy v rámci Progra- projektom. Štvrtá, záverečná

časť bola venovaná Európskemu
zoskupeniu územnej spolupráce
Tatry, ako nástroju realizácie projektov v rokoch 2014-2020.
Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry je novou
inštitúciou cezhraničnej spolupráce založenou Združením Región „Tatry“ na slovenskej strane
a Zväzkom Euroregión „Tatry“
na poľskej strane. Jeho sídlo je
v Nowom Targu, pričom na poľskej strane združuje 30 powiatów,
miest a gmin Malopoľského vojvodstva a na strane slovenskej je
to až 100 miest a obcí z jednotlivých okresov. Jeho cieľom je ďalší
rozvoj, uľahčovanie a rozširovanie poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce s cieľom posilniť
sociálnu a hospodársku súdržnosť
tohto územia.

Pre zdravie našich detí
V minulom čísle našich novín sme
vás informovali o tom, že zoznam
detských ihrísk sa v našom meste
rozšíri o ďalší objekt, a teda o ihrisko číslo 4. V priebehu
dvoch mesiacov vyrástlo na Vladine namiesto asfaltového
- viacúčelové ihrisko s rozmermi 18 x 33 m s umelým trávnatým povrchom a mantinelmi s ochrannými sieťami. Má
slúžiť nielen deťom, ale aj ostatným vekovým kategóriám
obľubujúcim predovšetkým loptové hry ako futbal, tenis,
volejbal, či basketbal. Vybudovať viacúčelové ihrisko bolo
možné vďaka programu na Podporu rozvoja športu z Úradu
vlády Slovenskej republiky.

Ústavný súd rozhodol v prospech mesta

Keď mesto v areáli technickej služieb vystavilo zberný dvor,
vystali podmienky, aby si chránilo svoj majetok. Z tohto dôvodu
dalo zákaz prechádzať cez tento areál súkromnej firme. Odozva
na tento krok mesta nedala dlho čakať. Majitelia firmy svoj nesúhlas zmedializovali prostredníctvom regionálnej tlače a letákov
odovzdávaných do každej domácnosti. Firma podala žalobu na
mesto, o ktorej rozhodoval okresný súd. Ten vydal predbežné
rozhodnutie, voči ktorému sa mesto odvolalo. Prípad sa dostal na
krajský súd, ktorý potvrdil rozhodnutie okresného súdu. Mesto
v záujme chránenia si majetku podalo sťažnosť na Ústavný súd SR.
Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí 18. 11. 2015
rozhodol:
1. vo veci vedenej pod sp. Zn. III ÚS 459/2015
o sťažnosti mesta Tvrdošín, ktorou namietalo porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy
Slovenskej republiky, uznesením Krajského súdu v Žiline
č. k. 5 Co/183/2015-119 z 19. mája 2015
1. Základné právo mesta Tvrdošín na súdnu ochranu podľa
č. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Krajského súdu v Žiline č. k. 5 Co/183/2015-119 z 19. mája 2015
porušené bolo.
2. Uznesenie Krajského súdu v Žiline č. k. 5 Co/183/2015119 z 19. mája 2015
zrušuje
a vec mu vracia na ďalšie konanie.
3. Krajský súd v Žiline je povinný mestu Tvrdošín uhradiť
trovy konania na účet právnej zástupkyne do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Mesto zo zákona je povinné svoj majetok chrániť. Prechod cez
areál technických služieb nie je prípustný ani z hľadiska ochrany majetku mesta ani bezpečnosti zamestnancov. Firma mala
dosť času riešiť si samostatný vchod tak, ako to bolo dohodnuté
v zmluve s pôvodným majiteľom (otcom súčasných majiteľov),
ktorú pôvodný majiteľ aj rešpektoval. Aj keď sa za cenu zbytočných súdnych konaní, ktoré začala firma TVRDEX podávaných
svojimi terajšími vlastníkmi, mesto sa muselo brániť až podaním
na Ústavnom súde SR, kde sa dovolalo spravodlivosti, ktorý iba
potvrdil, že vlastnícke právo je vždy na prvom mieste a je pre
každého vlastníka chránené Ústavou SR. Dnes naviac môžeme
ešte doplniť, že firma mala v pláne nekalým spôsobom veľmi
poškodiť mestu, keď chcela súdnou cestou mestu zrušiť stavebné povolenie na výstavbu zberného dvora, ktorého súčasťou bol
nielen jeho nový areál s príslušnou technológiou, ale tu patril
najmä nákup nových mechanizmov a novej techniky, nepostrádateľný pre zvoz, triedenie a likvidáciu odpadov, čo by mohlo
znamenať až vrátenie 2 miliónov eur, ktoré mesto získalo u eurofondov. Cielené konanie tzv. súčasných majiteľov objektu TVRDEX bolo namierené proti všetkým obyvateľom mesta, pretože
by sme sa museli všetci poskladať (zvýšením daní či zvýšením
poplatkov za odvoz smetí, ktoré máme najnižšie na Slovensku)
či inými opatreniami len preto, že si chceli svoje osobné záujmy
tzv. podnikatelia vyriešiť na úkor mesta a najmä jeho občanov.
Je nepredstaviteľné, že by mesto nemalo zberný dvor, triediacu
linku a všetku techniku patriacu ku separovanému zberu, resp.
keby toto všetko sme si mali kúpiť za vlastné, bolo by to na dlhé
roky na úkor školstva, kultúry, športu či iných činností mesta.
Vďaka nevyhnutnej obrany mesta jeho vedenie muselo podniknúť
množstvo zákonný opatrení na dosiahnutie primeranej spravodlivosti Ústavného súdu, pričom celomestský a celospoločenský
záujem až Ústavným súdom potlačil úzkoprsé záujmy tzv. podnikateľov, ktorí chceli získať výhody na úkor mesta.

Už 50 rokov budujeme novodobé prosperujúce mesto

Nové ihrisko v mestskej časti Vladina.

Okrem ihriska na Vladine tak nielen deti, ale aj
ostatní občania môžu využívať ďalšie tri, a to ihrisko
pod Základnou školou Márie
Medveckej, pri Spojenej škole a pri futbalovom ihrisku
v Krásnej Hôrke. O tom, že
ihriská sú naozaj viacúčelové
svedčí aj fakt, že ich nevyužívajú len deti na rôzne loptové
hry, ale aj mládež a dospelí,
ktorí v rámci rôznych tréningov pod holým nebom neraz
zaujali pohľady okoloidúcich.

Rok 1965 sa do histórie Tvrdošína zapísal ako rok, kedy sa z obce
opäť stalo mesto. Plenárne zasadnutie Stredoslovenského krajského
národného výboru v Banskej Bystrici dňa 21. decembra 1965 uznesením č. 20 podľa Ústavy § 13 ods. 4 zák. č. 65/1960 zb. určilo pre
obec Tvrdošín charakter „mestského“ národného výboru s účinnosťou od 1. januára 1966.
Všetci s očakávaním pozerali do budúcnosti, ktorá mala znamenať zlúčenie s okolitými obcami. Roky 1967 a 1974, kedy sa úspešne
zjednotili tri samostatné obce však pre obyvateľov predstavovali aj
ďalšie zmeny. Začalo sa s výstavbou sídliska, čo je v súčasnosti pre
mnohých nepredstaviteľné. Nielen to, aké množstvo prác a vo veľkom rozsahu bolo potrebné urobiť, ale aj to, že sídlisko kedysi vôbec
neexistovalo. Z nuly bolo potrebné vybudovať priestor, kde by mala
žiť viac ako tisícka rodín, kde by vychovávali svoje deti, chodili do
školy, nakupovali a vracali sa z práce domov. Vybudovaním sídliska
to však ani zďaleka nekončilo. Zamysleli ste sa niekedy nad tým,
ako by naše mesto vyzeralo, keby tu napríklad nebola vyrovnávacia
nádrž, hotel, domy služieb, školy, či domy smútku? Kde by všetky
tie každodenné úkony prebiehali? Nebyť rozsiahlych rekonštrukcií
a budovaní kanalizácie, kúrenia či vodovodu, možno by sme pili
„hrdzavú“ vodu a prikladali polienka do piecky. Našťastie vedenie
mesta dbalo o to, aby mesto vyzeralo úplne inak, aby sme si mohli
hovoriť kultivované mesto s možnosťami pre každú vekovú kategóriu, mesto, kde nič nechýba.
Tvrdošín v priebehu rokov menil nielen svoj vizuál, ale taktiež zmenil svoj charakter, keď sa v roku 1996 opäť stal okresným
mestom. Budovanie a rozširovanie infraštruktúry, služieb a možností vzdelávania pokračovalo aj v tomto období. Mali a dodnes tu
aj majú sídla mnohé úrady, uzlové inštitúcie ako hasiči, či polícia.
Oravice boli oficiálne uznané mestu a od tohto obdobia tam
takmer každý rok pribudne nejaký prvok, ktorý zlepšuje a skrášľuje
ich okolie. Stali sa centrom turistiky, športu a folklóru.
Obec sa za tie roky zmenila na plnohodnotné mesto, ktoré sa aj
naďalej rozvíja. Vedenie mesta neustále hľadá spôsoby, ktoré majú
napomôcť k jeho budovaniu a zveľaďovaniu. Svedčia o tom aj mnohé
projekty, ktoré boli v posledných rokoch úspešne zrealizované, pretože nestačí, aby bola mestu udelená listina, ktorá potvrdzuje jeho
štatút. Jeho právoplatnosť potvrdzujú predovšetkým školy, škôlky,
zdravotné strediská, úrady, možnosti pre rozvoj športu, kultúry
a spokojnosť občanov.
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Červené maky obetiam vojen
V mnohých krajinách sveta
sa symbolicky 11. novembra o 11
hodine a 11 minúte rozozvučali
kostolné zvony na počesť medzinárodného Dňa vojnových
veteránov, ktorým sme si pripomenuli 97. výročie podpísania prímeria medzi Spojencami
a Nemeckom, čím boli ukončené
boje prvej svetovej vojny.
Je to deň tiež známy ako Deň
červených makov. Červené kvety divého maku rastúce na hroboch padlých vojakov boli inšpiráciou básne kanadského vojenského lekára Johna McCraea, a
práve kvet tejto rastliny sa stal
symbolom obetí vojnových konfliktov. Aj v Tvrdošíne využili
túto príležitosť, aby symbolicky
poďakovali za hrdinstvo, obe-

tavosť a statočnosť preukázanú
vo vojnách. Primátor I. Šaško
v príhovore vyjadril prianie,
aby sa hrôzy vojny už nikdy
neopakovali: „Naše spomien-

a druhej svetovej vojny a naše
mesto tak, ako množstvo iných
miest týmto podujatím vzdáva
úctu miliónom zmarených životov. Tieto spomienky je treba

kové podujatie tu pri pamätníku hrdinov v mestskom parku je
venované padlým obetiam prvej

oživovať a odovzdávať mládeži, aby sa ľudstvo vyvarovalo
ničivých vojenských konfliktov,

a preto - aspoň v krátkosti priblížim históriu vzniku sviatku
Dňa vojnových veteránov, Dňa
červených makov alebo Dňa
pamäti, ako býva tento pamätný deň nazvaný,“ smeroval svoje slová ku prítomným žiakom
základných škôl, ktorých tento
rok na hodinách dejepisu čaká
práve história svetových vojen.
Kytica divých makov položená ku pamätníku hrdinov bola
symbolom vďaky za ochranu
vlasti aj padlým z nášho mesta,
ktorí počas vojen narukovali ku
vojenským útvarom. V kronike
mesta sa spomína tiež nemocnica pre ranených vojakov zriadená v budove základnej školy, ale
aj rodáci, ktorí aktívne bojovali
proti nepriateľovi.

Študenti si uctili kyticou kvetov
Dňom študentstva si celý svet pripomína udalosti
zo 17. novembra 1939, keď bolo v Prahe po protinacistickej demonštrácii popravených deväť študentov
a tisíce ďalších bolo poslaných do koncentračného
tábora. Jedným z nich bol náš rodák Marek Frauwirth.

paliek, nie je tu nič reálne. Hoci
akt likvidácie života mladých
ľudí, ktorý sa vzpriečili zlu, bol
bolestne skutočný.
Vyjadrené známou schémou: autor - médium, dielo - pozorovateľ. Je možné to
celé zostručniť ako násobenie
ihlanovitého tvaru, alebo forma vo forme. Sochárska hmota
zápaliek (drevo) je osadená na

Na jeho počesť bol v našom selné, ale je možné upresniť,
meste postavený pomník, ktorý vyjadriť myšlienkové pochody
zdobí mestský park. Jeho auto- k jeho vytvoreniu. Poskytnúť
rom je tvrdošínčan Hieronym záchytné body pre zostavenie
Balko, ktorý nám vysvetlil svo- konštrukcie, ktorá sama je odju filozofiu i podm ien k y, vedúce
k jeho tvorbe:
„Tento pomník
má byť svedkom.
Výkričníkom niečoho ľudsky nepochopiteľného, tragického činu, veľkého zla.
V šetk o zlé je
vraj na niečo dobré. (Nemal by to
ale byť alibizmus.)
Aj tá doba zla sa
pretransformovala,
ako všetko v našom
bytí. Nie každý pozná podstatu pripomínajúcu si Deň
študentstva. Príčina nie je celkom Pri príležitosti Dňa študentstva každý rok organizuje stretnutie pri pomníjasná, dôsledk y ku Gymnázium za účasti vedenia mesta a zástupcov stredných škôl.
lomovom kameni trojuholnízjavné dodnes. Veď násilie stá- súdená k zániku.
P o m n í k M a r e k o v i kového tvaru , oravského pôle plodí násilie... Zostáva nám
len veriť, že : „...semper sint in Frauwirthovi nie je monument. vodu. Presvetlená konštrukcia
Nie sú figúry, nie sú podoby. zhasnutých zápaliek v tvare
flores (...navždy nech kvitnú).
Vysvetľovať dielo je nezmy- Okrem veľkej formy malých zá- ihlanu, hlavičkami spojených,

transformuje plnú hmotu mosadzného ihlanu v základni.
Na bočných plochách zápaliek
sú vysekané útržky študentskej
hymny Gaudeamus. Zápalky
v hornej tretine sú modelované
ako obhorené, natreté čiernou.
Vyhasnuté zápalky, sfúknutý,
zaniknutý čin, zmarené životy.
Ihlan v podstave predstavujúci
klíčenie. Pokus o harmonizáciu
myšlienky s formou, tvarovosťou, pokus o vyjadrenie kolobehu žitia a zániku, vibrácie
tajomnej špirály existencie bez
začiatku a konca, energie bytia.
Ľudské dielo, zachytávajúce
ojedinelý osud človeka. Nie je
z večných materiálov. Je z dreva - pominuteľný. Raz to drevo
zotlie a potvrdí zámer výpovede
– popol a prach.
A viera v znovuzrodenie,
pokračovanie kolobehu. Bájny
vták Fénix vstáva z popola. Ten
popol je práve tou hmotou, ktorá pri rozprášení zahaľuje naše
myšlienkové poryvy. Tak ako sú
zahalené i niektoré okolnosti
umiestnenia diela. Napríklad, že
je osadené v priestore, ktorým
Marek prechádzal naposledy.
(Podľa údajov učiteľa Jozefa
Krúpu, autor sa o tomto dozvedel až po realizácii objektu.)
V dokonalom systéme slobodného výberu byť vedení veľkosťou konečného rozhodnutia.
Uveriť žitím v žitie.“

Veterán protikomunistického odboja in memoriam
Ústav pamäti národa v zmysle zákona o protikomunistickom odboji priznáva postavenie veterána protikomunistického odboja od roku
2009. Je poďakovaním pre ľudí, ktorí boli prenasledovaní a väznení.
Považuje za dôležité upozorňovať na toto obdobie našej histórie, aby
si mladá generácia mohla utvoriť obraz o našej histórii, aby mali vedomosti o tom, že žijeme v demokracii a
máme možnosť slobodne prejaviť našu vôľu
v oblasti vierovyznania, ľudských práv a
slobôd. Takisto aj to,
že sa to nezaobišlo
bez obetí. Práve títo ľudia, ktorí sa zúčastnili
protikomunistického odboja boli so svojimi
rodinami prenasledovaní, boli väznení a veľa
z nich zaplatilo za našu
dnešnú slobodu tým
najcennejším, svojím
životom. Pre mnohých
sa utrpenie neskončilo
ani po prepustení do
civilu, či na slobodu. Za svoje postoje mnohí trpeli spolu so svojimi
rodinami až do pádu komunizmu.
Ústav pamäti národa udelil pred dvomi rokmi Františkovi
Čuchorovi, nar. 21. júna 1931 Dekrét o priznaní postavenia Veterán
protikomunistického odboja In memoriam za obetavosť, úctu
k hodnotám a odvahu, ktoré nám prinavrátili slobodu.
Slávnostného verejného odovzdávania dekrétov in memoriam
v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja sa zúčastnila jeho dcéra
Veronika, žijúca v Martine.
Pre celú rodinu boli zadosťučinením slová: „Totalitný komunistický režim napáchal veľa zločinov a nenapraviteľných chýb. Váš otec,
Fratišek Čuchor patril k tým, ktorí vzdorovali násiliu a odmietali spolupracovať pri presadzovaní komunistického režimu. Vyznamenal sa
v zápase o slobodu, demokraciu a právo v našej vlasti. Tieto šľachetné
postoje si zaslúžia hlbokú úctu a úprimné uznanie.“

Pre udržateľný rozvoj regiónu
Mestské zastupiteľstvo na októbrovom zasadnutí
schválilo vstup nášho mesta do občianskeho združenia MAS Orava.
Európska komisia zaviedla
možnosť využitia finančných
prostriedkov z ďalších fondov
EÚ, tzv. multifinancovanie na
miestny rozvoj vedený komunitami – miestnymi akčnými
skupinami. Tie by prostredníctvom programu Leader mohli
pomôcť riešiť najmä znižovanie chudoby, hospodársky
rozvoj, nezamestnanosť – tvorbu nových pracovných miest,
podporu podnikov, diverzifikáciu, zavádzanie inovácií
– nových technologických
postupov, zlepšovanie kvality
života obyvateľov – udržanie
obyvateľov na vidieku, zlepšovanie služieb (oddych, infraštruktúra, podujatia...).
Miestne akčné skupiny
(MAS) sú verejno-súkromné
partnerstvá. MAS Orava, o. z
vznikla na základe podnetov
samospráv, podnikateľských
subjektov, neziskových orga-

nizácii, občianskych združení
a občanov regiónu Oravy a jej
cieľom je rozvoj regiónu na
základe využívania lokálneho
potenciálu územia a podpora
projektov s významným regionálnym dopadom. Združuje
miestne spoločenstvá prostredníctvom aktívnych ľudí,
ktorí svoje územie a obyvateľov dôkladne poznajú. Akčná
skupina dopracováva svoju
stratégiu na programové obdobie 2014-2020. Očakáva
sa, že zapojenie súkromného,
občianskeho a neziskového
sektora do rozhodovania o činnosti skupiny navodí záujem
o veci verejné, o budovanie
lokálpatriotizmu, znovuobjavenie regionálnych, miestnych
tradícií, výrobkov, rozvoj cestovného ruchu, agroturistiky
a prinesie finančné prostriedky
do tohto územia. Viac informácií na www.masorava.sk

Oravická príroda prístupnejšia turistom
V októbri bol v Oraviciach
slávnostne otvorený náučný
chodník Antona Kocyana. Pri
tejto príležitosti vydala Štátna
ochrana prírody Slovenskej republiky publikáciu pod názvom
Oravice a okolie. Okrem iného
sa v nej môžete dozvedieť o faune a flóre oravickej prírody, ako
aj o jej ochrane. Prinášame vám
najzaujímavejšie informácie.
Prírodné zaujímavosti
Oravíc a okolia
Oravice ležia v Oravickej
kotline, ktorá bola vytvorená
eróziou rieky Oravica a jej prítokov. Smerom na východ sa
tiahne Tichá dolina, na ktorú sa
napája známa Juráňova dolina.
Južným smerom sa rozprestierajú Bobrovecká a Suchá dolina
a západne sa tiahne Mihulčia
dolina cez sedlo Borek. Územie kotliny Oravíc patrí z geomorfologického hľadiska do
Alpsko-himalájskej sústavy,
podsústavy Karpaty provincie
Západné Karpaty a jej súčasťou je subprovincia Vonkajšie
Západné Karpaty. Na modelácii reliéfu Podtatranskej brázdy,
ktorej súčasťou je aj Oravická
kotlina, sa podieľala predovšetkým voda. Reliéf má pahorkatinový ráz s výškovými rozdielmi
100 – 150 m. Oravickú kotlinu
modelovali najmä rieky Oravi-

ca, Bobrovecký potok, Bystrá
a ich prítoky.
V Oravickej kotline sú aktívne tri pramene, pričom každý
slúži inak. Najznámejší sa využíva na kúpeľné účely, ďalší

v rôznom stupni rozkladu, čím
vzniká rašelina. Priamo v Oraviciach sa nachádza rašelinisko
s názvom Peciská, kde môžete
vidieť okrem iného aj viacero
druhov vážok, či motýľov, ale

Rozhľadňa s ďalekohľadom ponúka pohľad na panorámu
Oravíc s Osobitou.
zásobuje pitnou vodou okresy tiež mloky, plazy a vtáky, ktoré
Tvrdošín, Dolný Kubín a Ná- sa prispôsobili sťaženým podmestovo. Tretí, sírkový prameň, mienkam rašeliniska. V okolí
je vyvedený ako studnička blíz- sa zachovalo aj viacero pôvodko hájovne Oravica.
ných horských smrekových leRašelinisko je druh eko- sov – pralesov.
systému na trvalo zamokreČlovek a príroda
ných stanovištiach, v ktorom
Prvá zmienka je z roku 1371,
sa v podmienkach obmedzené- kde sa uvádza rieka Oravicze
ho prístupu kyslíka hromadia a v roku 1558 sa spomína „poodumreté organické zvyšky tok Orawicza, tečúci popri

osade Chemchowa“. Obdobie
prvého osídlenia je spojené so
začiatkom klčovania okolitých
lesov. Delením chotára začiatkom sedemnásteho storočia
a zakladaním nových osád sa
výrazne zmenšovali plochy pasienkov, kvôli čomu sa hľadali
náhrady. V listine z roku 1608
sa spomína dohoda medzi palatínom J. Turzom a šoltýsom
o vyklčovaní územia. Na týchto rúbaniskách vznikla osada,
ktorá sa však nikdy nevyvinula
v dedinu. Obyvatelia Bystrej
boli skúšaní drsným podnebím, neúrodnosťou pôdy ale
tiež zbojníkmi, ktorí tu ukrývali
seba i svoj lup. Pre ťažko životné podmienky a mnohé vzbury
miestnych osadníkov, sa panstvu nepodarilo osadu udržať.
V roku 1659 bola Bystrá zrušená a pozemky sa už vtedy dostali do vlastníctva Tvrdošína. Za
poplatok 240 zl. ročne na tejto
pôde pásli dobytok všetkého
druhu, rúbali lesy a kosili. Koncom 18. storočia boli zmapované ložiská železnej rudy v oravickej lokalite pod Furkaskou,
na základe čoho sa v roku 1836
začalo s výstavbou železiarne
v Podbieli, známej ako Františkova Huta. Tá bola v prevádzke
v rokoch 1836-1862. K jej zániku prispela hospodárska kríza

v rokoch 1858-1861. V rokoch
1817-1820 bola postavená kaplnka. O Oraviciach sa píše ako
o mieste s dostatkom pastvín,
kde môžu Tvrdošínčania okrem
svojho dobytka pásť aj najatý
dobytok. Využívali tiež predaj
úžitkového dreva (ročne mohli
predať 50 pltí). Od roku 1873
už fungovala aj píla. Po zrušení poddanstva sa Tvrdošínčania
stali vlastníkmi Oravíc.
Oravice zaujímali nadšen-

dy na Orave Anton Kocyan.
V súčasnosti sú Oravice známe nielen slovenským turistom.
Návštevníci si vychutnávajú prírodné krásy počas príjemných
letných dní, ale aj za mrazivého
zimného počasia. Pešia turistika, cykloturistika a zjazdové lyžovanie na jednom mieste sú lákadlom pre nejedného nadšenca
športu s možnosťou regenerácie
po náročnom dni v mestských
termálnych kúpeľoch.

Vybudovaním náučného chodníka boli verejnosti sprístupnené
romantické zákutia oravickej prírody so vzácnymi rašeliniskami.
cov fauny, predovšetkým ornitológov. Základy ornitologického a mammaliologického výskumu položil lesník,
zoológ, preparátor a vynikajúci znalec tatranskej príro-

V Oraviciach bola vybudovaná čistička odpadových vôd,
vodovod, kanalizácia, zregulovaná bola rieka Oravica, postavený amfiteáter, relaxačný
chodník a opravené cesty.
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V pláne majú aktivity rôzneho zamerania
V MsKS sa 3. decembra
Tvrdošín-Medvedzie konala
zakladajúca schôdza Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS)
Tvrdošín-Medvedzie Javor za
účasti dôchodcov – občanov
mesta Tvrdošín,
zástupcov mesta a
Okresnej organizácie JDS v okrese Tvrdošín.
Účastníci
sa oboz n á m i l i
s poslaním
a stanovami
J e d n o t y
d ô c h o d c ov n a
Slovensku,
ktorými sa budú
vo svojej činnosti
riadiť. Na schôdzi
bol zvolený výbor
v tomto zložení:
Predseda: Skurčáková Marta, tajomník: Bc. Rošková Helena, hospodár: Lucká Mária.
Bol predložený a schválený
plán činnosti na rok 2016,
ktorý je zameraný na aktívne

a zmysluplné využitie voľného
času, relaxačné, vzdelávacie
a poznávacie aktivity, spoločné
a spoločenské posedenia,
z d r a v o t n é p r e d n á š k y,
n a d v i a z a n ie s p olu p r á c e
s dôchodcami v okolitých

mestách, spoluprácu s MsÚ
Tvrdošín brigádnickú pomoc
v m e s t e . Pl á n č i n n o s t i
budú počas roka rozširovať
o nápady a návrhy ostatných

členov klubu. Uznesením
zakladajúcej schôdze bola
činnosť MO JDS TvrdošínMedvedzie Javor schválená
od 1.1.2016. Spoločné stretnutia sa budú konať v priestoroch MsKS Medvedzie na

prízemí. Členovia sa tešia na
spoločné aktívne prežívanie
staroby v spolupráci s MsÚ
a ostatnými organizáciami
v meste.

Aby boli videné
Firma Blachotrapez s.r.o.
pôsobí už niekoľko rokov na
Slovensku ako obchodná spoločnosť. V rámci marketingovej
kampane pripravila v spolupráci s obcami, zriaďovateľmi
materských a základných škôl
projekt „Buď videný“. Pre lep-

šiu viditeľnosť na cestách je
vhodné používať reflexné oblečenie, vesty alebo prvky na
oblečení. V rámci uvedeného
projektu spoločnosť Blachotrapez aktívnou formou prispieva
k zvýšeniu bezpečnosti detí na
cestách a deťom rozdáva reflex-

né vestičky, aby boli viditeľné a
v bezpečí na cestách. V súvislosti s tým, že má spoločnosť
zriadenú pobočku aj v Tvrdošíne, jej zástupcovia 8. decembra
odovzdali 150 reflexných vestičiek aj žiakom materských škôl
z nášho mesta.

Výlet seniorov za krásami Slovenska
Členovia klubu dôchodcov
Nádej, Skalka a ZŤP Tvrdošín sa 12. novembra vybrali
na výlet do Rajeckej Lesnej,
kde si prezreli prácu rezbára
Jozefa Pekaru – Slovenský
Betlehem s pohyblivými fi-

gúrkami. Majster rezbár toto
unikátne dielo vyrezával celé
tri roky. Tento betlehem, ktorý bol postavený v roku 1995
na slávu Božiu a jednotu slovenského národa sa nachádza
v Dome božieho narodenia.

„Pobrali sme sa ďalej a išli
sme si pozrieť kúpeľné mestečko Rajecké Teplice s kúpeľným areálom a domami
Afrodita. Cestou sme sa zastavili v Starej Bystrici pri
„slovenskom orloji“, čo je
najväčšia drevená socha na
Slovensku. Zaujímavosťou je,
že ho spolu so 7 vyrezávanými
sochami apoštolov vyhotovil
Peter Kuník, rodák z Krásnej
Hôrky. Cestou späť sme sa zastavili v Oravskej Lesnej, kde
v historickom kostole práve
začínala svätá omša, a tak
sme náš výlet ukončili práve
ňou. Touto cestou chceme poďakovať pánovi primátorovi
za to, že nám poskytol autobus
a mohli sme tak bezstarostne vnímať všetku tú krásu,“
povedala vedúca KD Nádej,
Elena Hlušáková.

Amadeus aj v Tvrdošíne
V dňoch 22.-24. októbra
prebiehal v Brne už 22. ročník
medzinárodnej klavírnej súťaže Amadeus. Súťaž vznikla ako
spomienka na historickú udalosť, kedy v Brne koncertoval,
ako zázračné dieťa, 11-ročný W.
A. Mozart.
Tejto súťaže sa v tomto roku
zúčastnila aj 7-ročná Martuška
Janoštínová zo Zuberca, ktorá
je žiačkou ZUŠ Tvrdošín a pra-

cuje pod pedagogickým vedením Mgr. Markéty Janoštínovej.
Martuška bola zaradená do I.
kategórie, kde zo 16 účastníkov
získala Čestné uznanie. Súťaže
sa zúčastnilo 86 detí v šiestich
kategóriách a bolo zastúpených
20 krajín: ČR, Bielorusko,Bulharsko, Francúzsko, Japonsko,
Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Macedónia, Malajzia,Moldavsko, Nemecko, Poľsko,

Rakúsko, Rumunsko, Rusko,
Slovensko, Singapúr,Turecko,
Ukrajina.
Celé podujatie má vysokú
úroveň, a je veľkou inšpiráciou a zážitkom počuť profesionálne výkony súťažiacich,
niekedy až zázračných detí.
Sme nesmierne radi, že sme
sa tejto súťaže mohli zúčastniť
a tak reprezentovať našu školu,
aj naše mesto Tvrdošín.

S prianím k jubileu
Krásnych osemdesiat rokov
sa v októbri dožila pani Marta Bakošová, ktorá veľkú časť
svojho života zasvätila práci
pre iných.
Aktívne sa angažovala vo
verejnom živote mesta či už
v zbore pre občianske záležitosti, pri organizácií mnohých
podujatí, ale veľký kus práce
v spolupráci s vedením mesta urobila najmä pre seniorov
a zdravotne ťažko postihnutých občanov. Keď niečo robila, robila to naplno, vedela
sa nadchnúť. Svojim entuziazmom a charizmou vnášala do
práce, ktorú robila pre iných
„životné korenie“.
Ako dlhoročná predsedníčka klubu dôchodcov okrem
iných akcií organizovala „pobyty za zdravím“, akými boli
výlety do Oravíc spojené s kúpaním sa v termálnych kúpaliskách v Oraviciach, ktoré
finančne zabezpečilo mesto.
Jej aktivity sa postupne rozšírili o ďalší rozmer. Stala sa

členkou okresnej organizácie
Združenia ťažko postihnutých
Oravy a následne jeho tajomníčkou. Práci v tomto občian-

spelých. Najžiadanejšími boli
rekondičné pobyty, kde okrem
liečebných procedúr nechýbalo kultúrne vyžitie, prednášky

skom združení pre ľudí so
zdravotným postihnutím, ale
aj ich rodinných príslušníkov,
priateľov a sympatizantov sa
naplno oddala. S plnou vervou pripravovala rôzne aktivity a služby pre zdravotne
postihnuté deti, mládež a do-

o sociálnych kompenzáciách
a výlety.
Za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech mesta sa M.
Bakošovej poďakovalo vedenie mesta s prianím dobrého
zdravia, šťastia a spokojnosti
v kruhu najbližších.

Školy otvorili brány pre verejnosť
Veľkou výhodou nášho mesta je, že v ňom pôsobia hneď
tri stredné školy s rôznym obsahom zamerania, a teda žiak
nemusí dochádzať za vzdelaním za hranice mesta, v ktorom vyrastá. Keďže vybrať si
správne býva často ťažké, rozhodli sa školy usporiadať dni
otvorených dverí (DOD).
Kým Stredná odborná škola lesnícka zorganizovala svoj
DOD 6. novembra a Spojená
škola 19. novembra, Gymnázium deň otvorených dverí
čaká 28. januára 2016, a teda
môžete vy užiť príležitosť
a rozšíriť si svoje obzory o ďalší spôsob výučby. U „lesníkov“
stavili na praktické ukážky práce s ručnou a motorovou pílou,
prehliadku a jazdu v ťažných
lesných kolesových traktoroch,
ako aj na ukážku obľúbeného
športu študentov – armwrestling (pretláčanie rukou). Nádejní uchádzači tiež mohli súťažiť
v poznávaní drevín a stôp zvierat, ale samozrejme nechýbala

ani prezentácia predmetov, či
web stránky ako aj komunikácie na, v súčasnosti najobľúbenejšej, sociálnej sieti.
Pri vstupe do Spojenej školy
sa vás zase ujal jeden zo žiakov, z ktorých mnohí sú členmi
žiackej školskej rady. Všetci sa
držali vopred pripravenej trasy
sprevádzania, pričom rozprávali o jednotlivých priestoroch až
kým sa na konkrétnom stanovišti neujali slova žiaci, ktorých

sa konkrétne miesto najviac dotýkalo. Zaujímavosťou bolo, že
hoci žiaci rozprávali o jednotlivých predmetoch či mimoškolských aktivitách dôležité fakty,
dokázali ich podať s ľahkosťou,
pričom poukázali aj na tú veselšiu stránku s akou k daným aktivitám pristupujú. Nechýbala
prezentácia mnohých projektov,
súťaží, či prác študentov. Ďalšie
info na na web stránkach jednotlivých škôl.

V Tvrdošíne sa 4. novembra
uskutočnil Junior Festival. Do
tohto ročníka sa priamo zapojili aj samotní žiaci, ktorí si pre
svojich rovesníkov pripravili
prezentácie o dôležitosti separovania odpadu a možnostiach, ktoré môžu napomôcť
k ochrane prírody v rámci trvalo udržateľného rozvoja. Tých
najmenších v súťaži vyskúšali,
či naozaj vedia recyklovať. Pre

starších pripravili zaujímavý
film o recyklovaní odpadu
priamo v našom meste. Deti
využili možnosť recyklácie
elektro-odpadu priamo v kine
Javor, kde festival prebiehal.
Potvrdzovali to aj premietané
filmy, ktoré mali napomôcť
k zvýšeniu nielen ekologického sebavedomia, ale aj svedomia, s ktorým pristupujeme
k ekológii a svojmu okoliu.

Ekotopfilm

Za umením do Bratislavy
Žiaci výtvarného odboru
zo Základnej umeleckej školy
poznávali 13. októbra umenie
z blízka. Tentokrát ho netvorili oni, ale navštívili miesta,
kde mohli obdivovať to, čo
vytvorili iní. Na ceste za poznávaním umenia sa zúčastnilo 42 žiakov výtvarného
odboru, v sprievode učiteliek
Mgr. J. Pavlíkovej, Bc. Ľudmily Verzálovej a 3 ochotných rodičov M. Jančovej, K.
Gogolákovej a M. Kadrliaka.
Ako prvú navštívili jubilejnú
25. výstavu s názvom- Bienále
ilustrácií Bratislava, čo je medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh
pre deti. Druhou zastávkou
bola Galéria mesta Bratisla-

vy, kde absolvovali zaujímavú
tvorivú dielňu „Kniha trochu
inak“. Tu sa zamýšľali nad novými významami a posolstvami kníh a učili sa ich „čítať“
a pracovať s písaným slovom
v nich trochu inak. Exkurziu
zavŕšili návštevou detského
domu umenia - Bibiany, kde

interaktívnym spôsobom poznávali dielo Albína Brunovského a Miroslava Cipára.
Deň nabitý umením zakončili šťastným návratom domov
a plní zážitkov a inšpirácií
spoločne pokračujú v rozvoji talentov malých i veľkých
umelcov ZUŠ v Tvrdošíne.

Čarovná flauta 2015
V dňoch 18. - 20. novembra sa uskutočnil
14. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej
flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2015”. Vyhlasovateľom súťaže je
ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej
republiky. Súťaž sa uskutočnila
v ZUŠ Nižná, ktorá je zároveň
organizátorom tejto súťaže.
Odbornú porotu tvorili pedagógovia z konzervatórií zo Žiliny,
Bratislavy a Banskej Bystrice. K. Gostíková
Našu školu reprezentovali žiačky Katarína Gostíková, ktorá súťažila v
prvej kategórií a podarilo sa jej získať krásne

Čestné uznanie. Tiež získala cenu o najmladšieho účastníka súťaže. V 4. kategórií súťažila
Aneta Orčíková, kde medzi desiatimi súťažiacimi získala čestné uznanie. Vyhodnotenie, ktoré
sa uskutočnilo v Kultúrnom
dome v Nižnej, spestrilo
vystúpenie študentiek Konzervatória Žilina so svojím
programom.
Všetkým žiačkam ďakujeme za reprezentáciu
našej ZUŠ Tvrdošín, učiteľA. Orčíková
ke Zuzane Suchánkovej za
ich prípravu a Mgr. art. Kataríne Ondríkovej za
ich korepetíciu. Prajeme veľa ďalších úspechov!
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Tvrdošínske Vianoce pred 70-mi rokmi v spomienkach
Darika Laščiaková, známa
speváčka ľudových piesní a
rozhlasová redaktorka prežila
mladosť v Tvrdošíne. Často
a rada spomína na svoj rodný
kraj, na ľudí, ktorých poznala, na zvyky a dobrotu, ktorú
aj ona nesie vo svojom srdci.
Hoci obrazy mesta v jej spomienkach sú iné oproti tým
dnešným, stále sa rada v myšlienkach vráti na miesta, ktoré volá svojim domovom. „Sú
také chvíle v živote, keď
sa ti žiada – (ako raz zatúžil básnik): ...zájsť po
chodníku starom, počúvať detstva vravu, nech
bije dážď či Parom, pozrieť sa na Oravu... „
V knihe Život s piesňou označila spomienky
na čas Vianoc za biele
a ligotavé perličky, ktoré
starostlivo zbiera a hreje
vo svojej dlani. Najviac spomína na svojich rodičov a súrodencov, veď práve tí sú človeku
v živote najbližší.
Predvianočný čas
„Ej, deti, vo vzduchu cítiť
sneh,“ povedala maminka,
keď prišla uzimená z dvora
a trochu sa pri tom striasla,
ale aj usmiala. Vedela, že nám

prináša radostnú zvesť. A hoci
snehu ešte nebolo, predsa
od tej chvíle začala sa k nám
prikrádať vzdialená vianočná radosť. Ale sneh nedal na
seba dlho čakať. Na Orave
padá dosť zavčasu a hodne
ho nakudlí. Aspoň tak to bolo
za môjho detstva. Biely, čistý
sneh! Sneh, to sú spomienky
aj na naše prvé detské lyže,
ktoré nám otecko pochystal,
sestre, bratovi a mne, už v na-

šich štyroch, či piatich rokoch
a potom chodieval s nami na
kratšie aj dlhšie túry.
Celkom prvý a radostný
znak blížiacich sa Vianoc bola
naša „prieskumná“ cesta do
blízkych horičiek okolo Tvrdošína. Išli sme si obzrieť na
lyžiach náš budúci vianočný
stromček, jedličku, ktorá ešte

veselo rástla v hore. Všetci
traja sme bezpečne kráčali po oteckovej rovnej stope
a obdivovali tú zapadanú bielu nádheru: „Nedotýkajte sa
palicami stromov a kríčkov,
aby ste im neporušili krásu,“
hovorieval nám. Cestou sme
vyberali jedličku, ktorú potom otecko šiel zobrať až tesne
pred Štedrým dňom. Domov
sme sa vrátili až za tmy. „I našli ste dajakú súcu jedličku?“
opýtala sa maminka, ale
vedela, že tú najsúcejšiu
aj tak otecko nevybral,
bolo mu jej ľúto. Do úvahy prišla, povedzme, jedna zo skupinky jedličiek
„kde preriedenie bolo
len na osoh“. Tú otecko
neskôr priviezol, osadil
ju do veľkého na zeleno
natretého kríža, postavil
na známe miesto medzi
dvoma oblokmi, zakúril v izbe
a potom nás už nechal samých
s maminkou. Podávali sme jej
salónky a ozdôbky, ktoré si želala, až kým sa nám stromček
neukázal v plnej nádhere.
Štedrý deň
Inokedy sme si dlhšie pospali, ale v ten deň sme vstali
veľmi zavčasu. Aj tak sme už

maminku zazreli, ako v kožúšku a vo vlnenej šatke prútenou metlou odmetá sneh
pred domom. Otecko už
nanosil dreva a nabíja
„piliňák“, lebo v izbe,
kde stál stromček, cez noc
veľmi vychladlo. Zo studenej izby, cez ešte studenší
pitvor rýchlo sme prebehli do teplej kuchyne.
Na peci tichučko žblnkala
kapustnica a šírila známu
chutnú vôňu. Na prípecku
kyslo cesto na koláč. Na
kredenci čakalo na stočenie domáce šípkové, alebo
kukuričné víno. V horúcej
rúre sa dopekali medovníčk y a víťaznou silou
prebíjali všetky prítomné
vône. Všade bolo čisto
a útulne. Na štedrovečernom stole neboli bohaté
obložené misy. Najprv bola
tradičná kapustnica zo sušených a vyúdených rýb,
potom kapor so zemiakmi
a makové opekance, poliate mliekom a medom. Oplátky,
orechy, sušené slivky, jabĺčka,
to všetko tiež nesmelo chýbať.
Krásne spomienky mám aj na
Vianoce našich študentských
čias. Vtedy vždy po štedrej ve-

čeri prišli k nám naši kamaráti
a po malom pohostení vybrali
sme sa po spievaní. Naše „po

spievaní“ sme výdy končili na
malom námestí, blízko kostola pod vysokým vianočným
stromom a tam sme ešte dosť
dlho spievali až kým nezačali
zvoniť na polnočnú.

V mnohých rodinách
miesto pod štedrovečerným
stolom natierali čistým, bielym vápnom, ale mohlo
sa tak uskutočniť len u takého gazdu a gazdinej,
ktorí všetky tzv. nepísané,
ale prísne predvianočné
zákony a povinnosti mali
splnené. Išlo o tri dôležité stupne. Prvé obdobie
spadalo už od začiatku
novembra: Vianoce sú už
na záhumní, tak bolo treba ísť na hlinu a omazať
a opraviť ňou dom. Škáry,
pukliny omazať, pozatierať a potom múrik nanovo
natrieť belasou farbou.
Chodníky poopravovať,
skaly upevniť a vyrovnať.
Druhé obdobie: Vianoce
sú už na dvore, v stajni,
v drevárni v humne... Bolo
treba poriadiť, poukladať,
rôzne náčinie vrátiť majiteľom: hrable, kosu, sekerku,
či otiepku požičanej slamy
- božeuchovaj peniaze!
A tretie obdobie: pomeriť sa,
zabudnúť na hnevy, odprosiť,
odpustiť. Miesto pod stolom
natrieť vápnom mohol len
ten, ktorý nemal hnevníkov.
Na dedine sa to zatajiť nedalo.

Vyznanie rodičom nielen na Vianoce
Všetci mladí to veľmi dobre
poznajú. Jediným cieľom ich
bláznivého „mládí“ je čo najskôr
vypadnúť z domu a najlepšie čo
najďalej od rodičov. Aby sa nestarali, aby nerozkazovali a nezakazovali a nepoučovali. Ten
istý prípad som bola ešte pred
pol rokom aj ja. Domáce práce boli otrava a plná chladnička samozrejmosť. Teraz
by som sa za svoje správanie
vyťahala za uši.
Konečne prišiel ten deň,
kedy som rodičom zamávala a so svojou láskou jedinou odišla do vlastného
bytu. Nie je to síce na opačnom
konci sveta, ale aj 5 minút cesty
autom znie fantasticky! Vlastná domácnosť, prvé návštevy,
ohromné nadšenie. V duchu som
si gratulovala ako starostlivosť
o domácnosť perfektne zvládam a pritom nemusím každý
deň zametať podlahu a umývať
všetky prachomilné povrchy
tak, ako mamina. Nešetrila som
úsmevmi a moja pýcha by vyletela do výšin nebeských...nebyť
prvého pracovného týždňa po
letnej dovolenke. Keď skombinujete ľadovú sprchu so životnou
fackou a precitnutím z krásneho
sna, presne tak som sa vtedy cí-

tila. Zrazu som nestíhala vôbec
nič. Počnúc bežnými nákupmi,
starostlivosťou o domácnosť
až po uhasenie hladu – svojho
aj milovanej polovičky. Neho-

v očiach, lebo presne tak vyzerala, jemná škodoradosť skrytá za lásku ku dieťaťu), a tak,
ako vždy, radila mi, čo a ako si
mám... a ja som každé jej slovo
hltala. Presne tak, ako keď som
ju ako dieťa hltala, keď mi na
moje zvedavé otázky trpezlivo odpovedala. Niekedy veľmi
kreatívne – tie biele čiary,
čo za sebou nechávajú lietadlá, to podľa nej anjelici
vešali na nebi záclony. Teraz sa tomu smejem, ale
viem, že aj ja to jedného
dňa presne takto poviem
svojim deťom. Maminka a ocko
zrazu opäť boli na prvom mieste
v najčastejšie volaných číslach,
lebo, veď, mami, ako sa robí vývar, oci, nevieš aký kleber si to
mám vlastne pýtať a, mami, na
koľko mám piecť ten koláč? Ó,
áno, môj antitalent na múčniky
sa akosi stráca a, čo je horšie,
začína ma to baviť.
Možno je to tým, že už nie
sme tak často spolu, ale každým
dňom si viac uvedomujem, aký
poklad mám vo svojich rodičoch, že fráza „môžeš im ruky,
nohy bozkávať“ naberá realistickú podobu. Že všetky tie
roky priekov a hádok kvôli zákazu ísť na diskotéku sú zrazu

na smiech a keby sa dalo, všetko
to zmením.
Blížia sa Vianoce a keby ste sa
ma pred pol rokom opýtali, kde
a s kým ich budem sláviť, povedala by som „no predsa doma so
svojou láskou“. Teraz, keď môj rozum uznal, že rodičia, súrodenci
aj starí rodičia sú nadovšetko som
presvedčená o inom. Chcem, aby
mi babička dala na čelo medový
krížik, aby ocko nalial do pohára horúce vínko, aby mňa, sestru
a brata najprv maminka „sfúkla“
za to, že si robíme zo všetkého
srandu a potom sa smiala s nami.
Chcem, aby vedeli, že ich nadovšetko milujem a sú moje všetko.
Ó a ďalšia rodinná črta, ktorú
dedíme po svojich ženských predkoch je, že pri všetkom plačeme.
Presne to práve teraz robí tá moja,
keď toto číta, však mami?
Preto rodičia milovaných ufrflaných a lenivých detí, majte
s nami trpezlivosť. Veď my na
všetko časom prídeme a budeme
chcieť splniť každé želanie, čo
vám na očiach uvidíme.
Opäť vás budeme uctievať
ako najväčších hrdinov a prísť

Výzva za nové detské ihrisko

V priebehu d ňa chodili postupne žiaci s učiteľmi do
mestskej knižnice, oblečení
v mikulášskych kostýmoch
s rekvizitami. „Pani Amália Šimičáková nás privítala,
oboznámila s akciou, v ktorej
spomenula, že v tieto dni čítajú

si posadali okolo nej prečítala
niekoľko viet z rozprávkovej
knihy. Čítanie kníh v spojení
s dňom sv. Mikuláša bol pre
žiakov zážitok podčiarknutý
špeciálnou atmosférou. Po čítaní nasledovala prezentácia nových kníh zakúpených v rámci
projektu Akvizícia náučnej
i krásnej literatúry – skvalitne-

deťom práve dospelí,“ povedala
Petra Daňová, učiteľka slovenského jazyka. Tá žiakom, ktorí

nie služieb v mestskej knižnici
v Tvrdošíne z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej repub-

Spoločnosť Lidl plánuje
v roku 2016 rozbehnúť ďalší
projekt „Lidl detské ihriská“,
ktorý je zameraný na rozvoj
voľnočasových aktivít detí

voriac o tom, že o koníčkoch,
osviežujúcich pivách a klebetení s kamarátmi sa mi už len
snívalo. Až vtedy som si naplno
uvedomila, koľko vecí pre nás
robia rodičia, a že to potláčané
pedantstvo zdedené po ženských
predkoch sa už dlho potláčať
nebude dať. Za všadeprítomný
prach, oblečenie kvôli absentujúcej skrini porozkladané po
zemi ani nepozametanú podlahu
ma už nemôže „cepovať“ nik,
to áno,... ale :„Mami, panebože,
ako to všetko stíhaš?“ A ona sa
len usmievala, prikyvovala hlavou (v duchu sa mi musela naozaj úprimne rehotať aj so slzami

a taktiež musí mesto disponovať vhodným priestorom,
kde sa vybuduje ihrisko. Obe
tieto podmienky spĺňame,
preto sme sa stali vhodným

Takto by mohlo vyzerať ďalšie nové detské ihrisko v našom meste.
a trávenie času rodín s deťmi. adeptom na zaradenie do súProjekt bude prebiehať for- ťaže v kategórii do 10 000
mou súťaže podľa počtu oby- obyvateľov.
vateľov. Podmienkou súťaže
Aby táto súťaž prebehla
je, že v meste sa musí nachá- korektne a každý mal rovnakú
dzať predajňa potravín Lidl šancu bude prebiehať formou

hlasovania. To bude prebiehať od 1. do 29. februára 2016
prostredníctvom webovej
stránky, pričom počas mesiaca bude možné odovzdať
každý deň jeden hlas. Každý
z nás tak bude môcť hlasovať celkom 29-krát. Je teda
iba na nás, aby sme sa spojili
a vyhrali pre naše deti ďalšiu
možnosť pre rozvoj ich pohybových aktivít a získavanie
nových kamarátstiev z pieskoviska. V prípade, že sa nám
podarí vyzbierať dostatočný
počet hlasov, uspieť a vyhrať,
ihrisko bude mať pôdorys
16x20 m a v tomto priestore
bude umiestnené pieskovisko, malý a veľký hrad, rôzne
typy hojdačiek prispôsobené
veku dieťaťa, kolotoč, lavičky
či stojan pre bicykle. Všetky
Lidl detské ihriská bude spájať
jednotný motív rozprávkovej
postavičky, ktorú deti dobre
poznajú.

pomôcť vypratať pivnicu bude
to najmenej, čo budeme môcť
a chcieť pre vás urobiť. Keď príde ten správny čas úprimne a od

srdca vám poďakujeme za každú
jednu sekundu lásky, ktorú ste
nám dávali tak, ako vám aj ja teraz za všetkých ďakujem.

Tvrdošín v očakávaní Vianoc
a Nového roka 2016

VIANOČNÉ PROGRAMY

PONDELOK 21. 12. o 1600
VIANOČNÝ KONCERT SZUŠ M. ROSINU
- účinkujú deti SZUŠ M. Rosinu Tvrdošín,
- výstava výtvarných prác, laser show a občerstvenie
Spoločenská sála v Tvrdošíne
UTOROK 22. 12. o 1000
VIANOČNÁ AKADÉMIA
- účinkujú študenti SOŠ lesníckej Tvrdošín
Kinosála kina Javor
ŠTVRTOK 31. 12. o 2000
SILVESTER 2015
- kultúrno-zábavné podujatie
Hotel Limba Tvrdošín
ŠTVRTOK 31. 12. o 2300
SILVESTOVSKÝ OHŇOSTROJ
- ohňostroj na Skalke na Medvedzí v Tvrdošíne
PIATOK 1. 1. 2016 o 1700
VÍTANIE NOVÉHO ROKA
- kultúrne podujatie s ohňostrojom,
Trojičné námestie

Mikulášske ,,Čítajme si“
liky na podporu projektu roku
2015 a mesta Tvrdošín. Nové
knihy, vystavené na stoloch, si
mohli žiaci popozerať, pričom
dostali úlohu, aby si vybrali tú,
ktorá ich zaujala a zistili o nej
základné informácie. „Deti
sa s chuťou zapojili a každý
žiak veľmi pekne prezentoval
vybranú knihu a predstavil ju
svojim spolužiakom. Dozvedeli
sa prečo zakladateľ facebooku
zvolil modrú farbu, aké záhady
rieši Tigrí tím, o Anne a jej nasadení pre ekológiu, či o počítačových hrách. Deti sa naučili
pracovať s knihou, hľadať v nej
informácie, rozšírili si komunikačné zručnosti, prehĺbili
vzťah ku knihám. Po skončení
akcie zasypali pani knihovníčku záujmom o niektoré knihy.
Mnohé deti sa prekonali viac,
ako na vyučovaní, ukázali svoju
osobnosť práve s knihou v ruke.
Ukázalo sa, že deti aj napriek
„počítačovému boomu“ majú
stále pozitívny vzťah ku knihám
a mnohé k nim pestujú lásku aj
vo voľnom čase, nielen v škole,“ dodala Daňová.
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Narodili sa

6. 10.
9. 10.
15. 10.
15. 10.
21. 10.
28. 10.
31. 10.
2. 11.
2. 11.

Naďa Vnenčáková
Nina Loneková
Teodor Rusnák
Natália Mereššová
Oliver Úradník
Patrik Furjel
Karolína Vavreková
Michal Mäsiar
Beáta Golisová

5. 11.
8. 11.
10. 11.
18. 11.
26. 11.
27. 11.
30. 11.
30. 11.
30. 11.

Ema Floreková
Zuzana Kulošťáková
Liliana Žuffová
Alexander Janiga
Katarína Krivdová
Katarína Žáková
Stella Kašová
Sofia Podoláková
Viktor Podolák

Sobáše

16. 9.
19. 9.
2. 10.
17. 10.
17. 10.
17. 10.
14. 11.
21. 11.
21. 11.

MUDr. Ivana Kubalová – Michal Matejka
Ivana Cyrulová – Radovan Kráľ
Martina Jandurová – Lukáš Krebs
Mária Tomčíková – Miloslav Króner
Michaela Hettešová – Michal Kovalčík
Ing. Jana Cipárová – Ing. Vladimír Svetlošák
Mgr. Emília Pňačeková – Stanislav Poláčik
Veronika Moresová – František Babečka
Ing. Juliána Kubalová – Emanuel Peterka

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
90 rokov
Anna Divinská
Mária Orčová
85 rokov
Anna Gejdošová
Marta Šuttyová
80 rokov
Marta Bakošová
Žofia Arvayová
Jozef Kristofčák
Otília Medvecká
Anna Planietová

Tvrdošín
Krásna Hôrka
Medvedzie
Tvrdošín
Tvrdošín
Medvedzie
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín

Začali sme novú tradíciu
Pracovníci Centra voľného
času Tvrdošín 29. októbra zorganizovali spomienkový lampiónový sprievod, ktorý bol venovaný „Pre všetkých v nebi“.
Deti, najčistejšie a najúprimnejšie duše takýmto spôsobom
venovali malú chvíľku naozaj
všetkým.
Koniec októbra, keď je jeseň na svojom vrchole a svetla
je pomenej, prichádza obdobie
„Dušičiek“, kedy spomíname
na svojich najbližších, ktorým
už zhorela sviečka života. Je
to príležitosť venovať im viac
ako inokedy svoje myšlienky
a tiché modlitby. Preto sa deti
spolu s rodičmi so zasvietenými lampiónmi v rukách pobrali
na cintorín v Tvrdošíne, aby sa
pri centrálnom kríži spoločne

pomodlili za všetky duše. Ešte
predtým však deťom pracovníci CVČ priblížili význam
a zmysel tohto obdobia, pričom poukázali na to, že čoraz
obľúbenejší halloween vo svojej podstate nemá nič spoloč-

Gorilla gym v plnej prevádzke
Pozývame vás do novootvoreného fitness centra s názvom
Gorrilla Gym, ktoré sa nachádza v bývalom energo bloku na
Medvedzi. Od soboty 12. decembra, kedy Gorilla Gym zahájila
svoje oficiálne pôsobenie slávnostným otvorením sa fanúšikovia športu ako je posilňovanie, crossfit, spinning, box, jumping,
street workout konečne dočkali. Na otvorení sa zúčastnil aj primátor mesta Ivan Šaško, ktorému pripadla tá česť slávnostne
otvoriť Gorilla Gym. Vo svojom príhovore poďakoval majiteľom
za vybudovanie takého miesta v meste Tvrdošín a zároveň po-

Odišli z našich radov
10.
11.
11.
11.
11.

Magdaléna Kavuljaková
Erik Remiaz
Emil Doboš
Františka Jurčiová
Vladimír Kordiak

68-ročná
29-ročný
61-ročný
86-ročná
62-ročný

Poďakovanie

Ďakujeme Farskému úradu v Tvrdošíne za veľmi peknú rozlúčku a ústretový prístup, technickým službám, J.
Gondovi, pohrebnej službe v Nižnej za
profesionálny prístup k svojej práci a
všetkým príbuzným, známym a priateľom, ktorí dňa 13. septembra 2015
odprevadili na poslednej ceste nášho
syna ERIKA REMIAZA.
Smútiaca rodina.

Spomienka

Už zmĺkol tvoj príjemný hlas,
aj spev, ktorý si milovala.
Odišla si od nás bez spevu
- piesne Ave Mária, ktor ú si
zbožňovala.
Dňa 18. novembra uplynul rok,
ako nás navždy opustila milovaná
manželka, starostlivá matka, babinka, MÁRIA MATISOVÁ z
Tvrdošína - Medvedzia. S láskou, úctou spomína manžel, smútiaca rodina, všetci známi, ktorí Ťa poznali,
ale aj rodina Farley z GB.

prial im veľa úspechov. O tom, že Gorilla gym bude mať veľký
úspech, svedčí aj obrovský záujem všetkých vekových kategórii
o športy, ktoré sa v tomto zariadení ponúkajú. Otváracie hodiny
sú denne od 600 do 2230.

Mesto očami fotografa

Mesto Tvrdošín opäť vyhlásilo fotografickú súťaž, do ktorej
sa mohli prihlásiť profesionáli aj
amatéri, ktorí prostredníctvom
fotografie zachytili mesto a život v ňom, ako aj v Oraviciach
– jeho mestskej časti.
Súťažné práce posúdila porota, ktorá zároveň udelila ocenenia autorom víťazných prác.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov, spojené s vernisážou vo
Art geléria Schürger

Spomienka
Dňa 27. januára si pripomenieme
20. výročie, ako nás náhle navždy
opustila naša drahá manželka, matka
a babka MÁRIA PALLOVÁ z Krásnej Hôrky. S úctou a láskou na Teba
spomína manžel Vladimír, synovia a
dcéry s rodinami.

Mikulášsky stolnotenisový turnaj v DSS
V Centre sociálnych služieb v
Tvrdošíne sa začiatkom decembra
konal Mikulášsky stolnotenisový turnaj pod záštitou predsedu
Žilinského samosprávneho kraja
Juraja Blanára. Zúčasnilo sa ho
14 zariadení, na prvom mieste v
kategórii chlapov skončil Ladislav
Bulík zo zariadenia DSSaŠZ Lip-

tovský Hrádok, na druhom mieste
zo zariadenia DSSaZPS Kysucké
Nové Mesto Kamil Hanuliak a
na treťom mieste zo zariadenia
CSS EDEN Liptovský Hrádok
Štulajter Miloš. V kategorii dievčat skončila na prvom mieste
Barbora Matejčíková z CSS TAU
TURIE.

výstavnej sále mestského kultúrneho strediska, sa uskutočnlo
20. novembra. Do tohtoročnej
súťaže bolo zaslaných 41 fotografií od piatich autorov. Na
základe rozhodnutia poroty aj
zaslaných hlasov prostredníctvom internetu boli vyhodnotené tri fotografie: Ivan Svetlošák
– Včela v našej záhrade, Lukáš
Konkoľ – Zima v parku a Peter
Huraj – Pohľad na Tvrdošín.

Naši šachisti sezónu 2015/16 začali vo veľmi oslabenej zostave, čo
sa prejavuje aj na výsledkoch. Výsledky B družstva - hrá 4-tú ligu sk.
C12 medzi okresmi Liptova a Oravy: Tvrdošín B - ŠKM L. Hrádok
2:6; LŠŠ L. Mikuláš jun. A - Tvrdošín B 4:4; Tvrdošín B - MŠK D.
Kubín C 3:5.
Za B družstvo dostávajú možnosť si zahrať mladí hráči, ktorí ešte
len získavajú turnajové skúsenosti. Škoda zápasu s D. Kubínom doma,
ktorý mali rozbehnutý na výhru a prehrali, keď Broz vyhratý zápas
v koncovke prehral. Taktiež remízy, ktoré mali na dosah Španko a Remiaz skončili prehrou. Aj v zápase s Mikulášom v záverečnej partií B
družstvo prišlo o víťazstvo.
Výsledky A družstva - hrá 3-tiu ligu sk. C1 v rámci Žilinského kraja:
Tvrdošín A - TJ Mladosť Žilina C 1,5:6,5; Tvrdošín A - TJ Mladosť
Žilina D 2,5:5,5; Tvrdošín A - ŠK Mladosť Nesluša 3,5:4,5; Tvrdošín
A - TZOB Bytča 3:5. Ani A družstvo si nevedie podľa očakávania.
Pri troche menšej smoly mohli nejaký ten bodík získať. Napr. doma
s Neslušou, alebo s Bytčou, keď smoliarsky prehral Palider. Taktiež
Chmelár a Mordel, ktorí mali remízové partie.

Oznam

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2016
Dávame do pozornosti občanom, že sa blíži termín na
podanie priznania k dani z nehnuteľností, ktorý je podľa
zákona č. 582/2004 Z.z. stanovený do 31. januára 2016.
Povinnosť podať priznanie majú tí daňovníci, u ktorých
nastali v priebehu roka 2015 zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností: zmena vo vlastníctve
nehnuteľností, vydanie právoplatného stavebného alebo kolaudačného povolenia stavebným úradom , vlastníci nového
preukazu ŤZP, zmena druhu pozemku.
Je potrebné doniesť kópie dokladov ako sú: list vlastníctva,
fotokópiu kúpnej alebo darovacej zmluvy, alebo rozhodnutie
z katastrálneho úradu.
Tlačivá na podanie priznania sú dostupné na internetovej stránke nášho mesta, občanom sú poskytované aj na
Mestskom úrade v miestnosti na prízemí , oproti kancelárie
prvého kontaktu, v čase od 800 – 1500. Finančné oddelenie
MÚ Tvrdošín

Radi by sme mali fotografie

Prosíme spoluobčanov o zapožičanie fotografií kostola
Najsvätejšej Trojice a jeho okolia pred začiatkom úpravy vonkajšej brizolitovej fasády, ktorá bola realizovaná v 50-tych
rokoch. Fotografie, ktoré obratom vrátime prosíme priniesť
na kultúrne stredisko alebo mestský úrad.

Spomienka
„Pozemský život je krátky, ale
spomienky sú nehynúce.“
V sobotu 7. novembra by sa bola
dožila krásnych 100 rokov ANNA
MEDVECKÁ – Rapáková, rodená Pohančená z Medvedzia, ktorá
zomrela vo veku nedožitých 85 rokov.
S láskou, úctou a poďakovaním
na ňu spomínajú dcéra Magdaléna a syn František s rodinami, ako aj syn Jozef.

atmosférou, pričom každému
sa páčilo čosi iné, mnohokrát
až nevšedné. „Bol to skvelý nápad zorganizovať takéto niečo,
bola som prekvapená, koľko
ľudí sa zúčastnilo. Dúfam, že
lampiónový sprievod bude aj
o rok,“ povedala Silvia Nováková, ktorej synovec Miško (8) si
odnášal najväčší zážitok z toho,
ako mu spadol lampión. Majke Gabaríkovej (9) sa najviac
páčilo, „keď sme všetci išli po
lavičke a tá sa začala kývať“.
„Mne sa páčilo to, ako sme sa
všetci zišli a išli s lampiónmi,
koľko nás tam všetkých bolo,“
povedala Ivanka Krížiková (9).
Zuzke Grísovej (9) a jej maminke Evke sa páčila celková
atmosféra a to, ako spoločne
zapaľovali sviečky pri kríži.

Šachistom sa nedarí

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

30.
13.
19.
20.
21.

né s „Dušičkami“, čo vedelo
máloktoré z detí. Prvý ročník
lampiónového sprievodu sa tešil pozitívnym ohlasom tak zo
strany rodičov ako aj detí. Tie
si so sebou odnášali nové zážitky, podčiarknuté večernou

Vianočné trhy Plesová sezóna 2016
ZŠ M. Medveckej

V Tvrdošíne sa každoročne uskutoční niekoľko plesov,
bálov, či karnevalov. Plesová sezóna začína krátko po sviatku Troch kráľov a potrvá ako vždy, až do Popolcovej stredy.
Hoci fašiangové obdobie tento rok trvá o čosi kratšie ako
zvyčajne, milovníci dobrej zábavy neostanú ukrátení a veríme, že každý si v hojnej ponuke nájde svoj obľúbený ples,
či bál v spoločenskej sále.
SOBOTA 9. 1. 2016
- PLES ŠPORTOVCOV
SOBOTA 16. 1. 2016
- PLES PRIATEĽOV ZŠ Š. ŠMÁLIKA
PIATOK 22. 1. 2016
- BATÔŽKOVÝ KARNEVAL
SOBOTA 30. 1. 2016
- PLES PRIATEĽOV ZŠ M. MEDVECKEJ
PIATOK 5. 2. 2016
- 28. MESTSKÝ BÁL
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Na MS skončilo Slovensko na 8. mieste
Ženská florbalová reprezentácia sa od 4. do 11. decembra
zúčastníla MS žien vo fínskom
Tampere. V záverečnej nominácii
ﬁgurovali aj hráčky z FBK Tvrdošín Veronika Turčákova, Michaela Ješšová a Viktória Bobotová.
Okrem nich boli v nominácii aj
bývalé hráčky z Tvrdošína Denisa
Ferenčíková a Alžbeta Ďuríková.
V realizačnom tíme Slovenska
pôsobil ako asistent trénera Michal Cvanciger. Slovenkám sa v
skupine darilo, keď víťazstvami
nad Ruskom, USA, Holandskom
svoju skupinu vyhrali bez zaváhania. V osemﬁnále narazili na Nórsko, ktoré po dramatickom zápase
nakoniec zdolali 4:2 a dosiahli
historicky najlepšie umiestnenie
na MS. V zápase s Lotyšskom o
5. - 8. miesto zaznamenali smolnú
prehru 3:4 po samostatných nájazdoch. V zápase o 7. - 8. miesto
s Poľskom prehrali 2:0, no aj napriek tomu naše reprezentantky
dosiahli vynikajúci úspech a obsadili konečné 8. miesto.
Výsledky FBK Tvrdošín ,,A“:
ŠK 98 Pruské - FBK Tvrdošín
,,A“ 2:1, góly: Buková 2, Krivulčíková 2, Hutirová 2, Belicová, Szabóová, Turčáková, Gibaštíková,
Spišiaková; FBK Tvrdošín ,,A“
- NTS Nemšová 10:1, góly: Bobotová 3, Gibaštíková 2, Ďuríková,
Krivulčíková, Ješšová, Medvecká,
Turčáková.
Od októbra má FBK Tvrdošín
aj ,,B“ mužstvo žien, ktoré pod
vedením Milana Burdeľa hrá 1.
ligu žien. V tomto mužstve dostávajú príležitosť mladé hráčky.
,,B-čko“ si tiež nevedie zle, vo

svojej skupine je na priebežnom
druhom mieste.
Výsledky FBK Tvrdošín
,,B“: FBK Tvrdošín ,,B“ - FbO
Žochár Topoľčany 6:2, góly: Fe-

renčíková 2, Dulková, Kráľová,
Šprláková, Obertová; FBK Tvrdošín ,,B“ - ŠK 1. FBC Trenčín
5:9, góly: Ferenčíková 2, Králová, Pánčiová, Šprláková.

ZŠ M. Medvedzie opäť najlepšou školou
V dňoch 10. a 11. decembra
sa uskutočnilo celoslovenské ﬁnále Školskej súťaže základných
škôl pod názvom Oxdog Florbal ZŠ Cup 2015. Po odohratí
okresných a krajských kolách
sa v Košiciach stretli víťazi krajských kôl, ktorí bojovali o titul
majstra Slovenska. Do celkového ﬁnále sa prebojovali aj žiačky

Za zmienku stojí fakt, že dievčatá neprehrali jediný zápas od
začiatku trvania celej súťaže.
Za celkové víťazstvo si z Košíc
priniesli vecné ceny, ktoré určite využijú pre svoje tréningové
potreby. ,,Ďakujem dievčatám
za to ako bojovali v jednotlivých
zápasoch. Hrali srdiečkom,
kolektívne a s rešpektom ku

Mužstvo mladších žiačok so svojím trénerom Milanom Burdeľom.
základnej školy Márie Medvec- každému súperovi. Zaslúžia si
kej Tvrdošín a to v kategórii 5. byť najlepšími na Slovensku.
až 7. ročník a tiež 8. a 9. ročník Verím, že ich to ešte viac
základných škôl. Dievčatá pod ,,nakopne“ do budúcna a ostanú
vedením Milana Burdeľa nepre- i naďalej verné tomuto krásnemu
hrali jediný zápas a tak zaslúže- športu,“ povedal tréner Milan
ne vyhrali obe svoje kategórie. Burdeľ.

Florbalový klub Tvrdošín má opäť lepšie podmienky

Florbal v Tvrdošíne má viac ako 15 ročnú históriu. Momentálne sa môže popýšiť niekoľkými titulmi majstra Slovenska a úspechmi, ktoré získal i v zahraničí. Prioritou klubu je
samozrejme mládež, ktorá má čoraz viac záujem o tento atraktívny šport. V tejto sezóne
v súťažiach štartuje až šesť družstiev z toho štyri družstvá mládežnícke v regionálnych ligách
a dve družstvá v celoštátnych súťažiach. Ako každý iný šport aj tento potrebuje kvalitné podmienky a podporu hlavne od mesta. Podmienky, ktoré v našom meste máme sú momentálne
veľmi dobré. Mesto Tvrdošín pokrýva väčšinu výdavkov klubu, ktoré sú spojené so súťažami.
Ďalšou veľkou pomocou od mesta Tvrdošín sú novo zakúpené ﬂorbalové mantinely, ktoré
zdvihnú úroveň a tiež bezpečnosť jednotlivých tréningov a súťaží. Podporu nám prejavujú aj
miestne ﬁrmy a tiež ﬁrmy z okolia Tvrdošína. Ani klub nezaháľa a snaží sa zháňať peniaze
kde sa len dá. Či už formou 2% z daní alebo príspevkami od členov. Sme veľmi radi a vďační
za to, že verejnosť má ochotu podporiť našu mládež v dobrej veci. Veríme, že sa nám to ako
spoločnosti v budúcnosti vráti. Ďakujeme.
Milan Burdeľ
predseda FBK Tvrdošín

Bežci z Tvrdošína na stupňoch víťazov
Dňa 8. novembra sa uskutočnil v Sedliackej Dubovej
prvý ročník cezpoľného behu
,,Vybehni si črťáž.“ Trať merala 5,5 kilometra a bežalo sa za
príjemného novembrového počasia. Z Tvrdošína sa zúčastnili
až 12 pretekári z celkových 47.
Najlepší čas a zároveň aj prvé
miesto v kategórii nad 40 rokov dosiahol Roman Petrikovič
s časom 25 min a 42 s. Tretie
miesto v tejto kategórii obsadil Viktor Fonfer, keď zabehol
rovných 28 minút. Tvrdošín
mal zastúpenie aj u nežnejšieho pohlavia a to konkrétne v
Erike Meškovej, ktorá zároveň
získala 2. miesto v kategórii do
40 rokov s časom 31 min a 2 s.
Ďalšie umiestnenie dosiahol
Ján Balún, ktorý skončil na 4.
mieste v kategórii nad 40 rokov.
Ďalšími pretekármi z okresného mesta boli Filip Vajduľák,
Peter Vajduľák, Zdeno Červeň,
Peter Balún, František Mika,
Matej Červeň, Adam Balún
a Dušan Franek. Na druhom
ročníku behu nezávislosti 11.
novembra v Zakopanom sa
z Tvrdošína zúčastnili dvaja
pretekári a to Viktor Fonfer,
ktorý dosiahol 41 min a 54 s a

Ján Balún s časom 47 min a 10
s. Dĺžka trate bola 10 kilometrov, pričom išlo o dva mestské
okruhy. Všetky kategórie so

150 pretekármi v Zakopanom
vyhrali pretekári z Kene, čo
svedčí o kvalitnom bežeckom
podujatí.

Umelá ľadová plocha opäť v prevádzke

Na slovíčko s triatlonistom
Od čias Tomáša Brnu sa v Tvrdošíne neuchytil v
triatlone žiadny nasledovník. V jeho šľapajách však
v posledných rokoch kráča Peter Števánka, ktorý v
triatlone pravidelne dosahuje kvalitné výsledky a preto sme ho požiadali o krátky rozhovor.
Ako ste sa dostali ku tomuto
športu?
Ku triatlonu ma ,,dokopala“
moja najmladšia sestra Danka
na jeseň v roku 2009, keď som bol
s ňou na sústredení, ktoré organizoval Triatlon Team Trnava. Bola
v tom čase aktívna triatlonistka
a zbierala pódiové umiestnenia
v rámci Slovenska.
Keď si zaspomínate na začiatky, ktorá z triatlonových
disciplín vám bola najmenej
blízka?
Bolo to jednoznačne plávanie.
Na spomínanom sústredení ma
ale zobrala Danka „do parády“
a začala ma učiť plávať. Urobila
mi tréningové plány s dôrazom na
technické cvičenia a silovú vytrvalosť a výsledky nenechali na
seba dlho čakať. I keď začiatky
môjho plávania boli dosť kruté
pre mňa a aj pre ňu ako mentora.
Kde ste absolvovali prvé preteky a aký výsledok ste na nich
dosiahli?
Moje prvé preteky boli v roku
2010 ako 1. kolo Slovenského pohára v kros triatlone (plávanie,
MTB a beh ) v Borskom Mikuláši,
kde som nakoniec prekvapujúco
obsadil tretie miesto. Prvý cestný triatlon som išiel v ten istý rok
v Žiline a tiež z toho bolo tretie
miesto.
Ako trénujete na preteky?
Poctivo. Nakoľko som pracovne dosť vyťažený, tak sa snažím uprednostňovať kvalitu pred
kvantitou. V princípe najväčšie
tréningové dávky absolvujem na
jar pred začiatkom súťažnej sezóny v rámci objemovej prípravy,
kedy sa buduje vytrvalosť dlhými
(objemovými) tréningami v nižšej
intenzite. Postupne ale objemy
klesajú a stúpa intenzita, aby sa

telo pripravilo na vysokú záťaž
počas pretekov. Počas súťažnej
sezóny (jún-september) striedam
kratšie intenzívne tréningy (beh
v kopcoch, šprintové-cyklo tréningy) s dlhšími regeneračnými
tréningami (MTB túry), pričom
každý víkend je nejaký pretek.
Aké sú vaše ambície v tomto
športe a aký ste dosiahli najlepší
výsledok?
Ja tento šport robím ako zástanca aktívneho životného štýlu

a tomu zodpovedajú aj ambície,
t.j. zúročiť tréningový proces počas preteku a hodnotiť konečný
výsledok je už len uhol pohľadu.
Medzi najhodnotnejšie tohtoročné výsledky by som zaradil určite
mimo víťazstva v Slovenskom pohári v krose tiež 3. miesto v medzinárodnom preteku v zimnom
triatlone v Jeseníkoch a 2. miesto
na M-SR (majstrovstvá Slovenska) v kros triatlone. Z dávnejších
výsledkov určite 5. miesto na ME
v krose v roku 2010, 3. miesto na
M-SR v triatlone a v neposlednom
rade absolvovanie železného muža
(3,8 km plávanie, 180 km bicykel
a 42km beh) v Roth-e v Nemecku
s výsledným časom cca 11 hodín.

Kvalita tenisovej haly sa zvýšila
Od otvorenia tenisovej haly v
roku 2007 už ubehol nejaký ten
rôčik, no jej vybudovanie sa ukázalo ako správny krok. ,,Tenisovú halu v našom meste využívajú
priaznivci tohto športu od malých
detí až po tých najstarších. Po jej
odovzdaní do užívania, sme si
vôbec nemysleli, že o tento tzv.
,,biely“ šport bude až taký záu-

vedal primátor Ivan Šaško. Aj
pre tieto ukazovatele sa vedenie
mesta rozhodlo zlepšiť kvalitu
tenisovej haly investíciou do nového tenisového povrchu, keď
umelú trávu vystriedal moderný
tenisový povrch, ktorý sa používa nielen na svetových tenisových turnajoch, ale môžeme ich
vidieť aj v známych tenisových

Moderný povrch, ktorý je v tenisovej hale sa vo svete využíva
na najprestížnejších športových podujatiach.
jem. Svedčí o tom aj to, že mnohí centrách. Investícia do tenisovej
nadšenci tenisu z okolitých miest haly sa vracia v podobe úspea obcí, čo chodia navštevovať chov našich tenisových talentov,
naše kurty, nám tento tenisový keď Tvrdošín začína byť známy
stánok v dobrom závidia,“ po- v Slovenskej tenisovej verejnosti.

Karolína ovládla Halové regionálne majstrovstvá
Od 12. do 14. decembra sa v venského kraja s pôsobnosťou Filipkovú. Po víťaznom semiﬁSlovenskej Ľupči konali Halové Žilinského, Bystrického regio- nálovom zápase nad Barčíkovou
regionálne majstrovstvá v tenise nálneho kraja a časti Trenčian- sa tešila z postupu do ﬁnále, kde
pod názvom Pepas Cup v kategó- ského kraja je dokonca na 1. narazila na Plajovú. Tú zmietrii mladších žiačok, na
la z kurtu po výsledku
ktorom malo zastúpenie
6:2, 6:2 a zaslúžene sa
aj Tenisový klub mesta
tešila z prvého miesta
Tvrdošín a to hneď dvov dvojhre. Vo štvorhre
jité v podaní sestier KaKarolína opäť ťahala za
rolíny a Barborky Šaškodlhší koniec, keď spolu
vých. Mladšia Barborka
so svojou spoluhráčešte len zbiera zápasokou Barčíkovou ovládli
vé skúsenosti v staršej
kurty. Postupne porazili
kategórii no v dvojhre
Barlovú s Jančíkovou,
sa jej podarilo postúpiť
Filipkovú s Plajovou.
medzi 16 najlepších, keď
Vo ﬁnále nastúpili prov úvodnom kole zdolala
ti Baniarovej a MacháBabčanovú 6:4 a 6:1. V
lovej. Po vynikajúcom
ďalšom kole už nestači- Karolína Šašková (vpravo) sa teší z ďalšieho úspechu. výkone a výsledku 6:2 a
la na skúsenejšiu a hlav6:1 sa Karolína Šašková
ne staršiu Baniarovú. Staršia mieste. Úlohu favoritky potvr- so svojou spoluhráčkou tešizo sestier Šaškových, Karolína, dila na regionálnych majstrov- li z prvenstva aj vo štvorhre a
ktorá ﬁguruje na Slovensku v stvách práve v Slovenskej Ľupči, celkovo dvomi prvenstvami
rebríčku mladších žiačok na 3. kde sa jej v úvodných kolách ovládla celý turnaj Pepas Cup,
mieste a v rebríčku Stredoslo- podarilo poraziť Škvrndovú a ktorý vyhrala zaslúžene.

Snooker sa v našom meste rozvíja

Ešte počas decembra bola daná do prevádzky umelá ľadová
plocha Pod Velingom, čomu sa určite najviac potešili deti a
mládež. Mesto aj tento rok vyjde s cenami na vstupnom občanom mesta v ústrety symbolickou cenou, aby boli zabezpečené,
čo najlepšie podmienky pre šport a relax. Veľký rozvoj vďaka
ľadovej ploche zaznamenalo korčuľovanie a hokej, ktorý zaznamenal niekoľko úspechov na amatérskej úrovni. Otváracie hodiny nájdete na web stránke mesta v najbližšom období.

V Bratislavskom Elite Snooker Club sa 16.oktobra 2015
odštartovalo zatiaľ najprestížnejšie podujatie Česko-Slovenskej snookerovej histórie s názvom SK-CZ Masters. Na turnaj
bolo pozvaných 16 najlepších
hráčov Slovenska a rovnaký
počet hráčov pricestovalo na
turnaj z Českej republiky, aby
sa v trojdňovej prestrelke červených a farebných gulí popasovali o rozprávkovú dotáciu
10 000 eur. Na pozvánkovej

listine sa objavilo aj jedno meno
z miestneho snookerového klubu. V skupinovej fáze turnaja
si náš reprezentant Andrej Burdel vybojoval prvé postupové
miesto v skupine F a tak sa ocitol v dobrej východiskovej pozícii do osemﬁnálových bojov,
kde mu žreb prisúdil hráča Bratislavského klubu Igora Jancuru.
S Igorom mal Andrej doposiaľ
priaznivú štatistiku a po osemﬁnálovom súboji ju ešte vylepšil.
Výsledkom 3:1 sa pripojil k ďal-

ším štyrom Slovenským a trom
Českým postupujúcim medzi
osem najlepších hráčov Československa. Vo štvrťﬁnále si Andrej zahral proti vícemajstrovi
Európy Jakubovi Koniarovi ktorý ho aj vďaka najvyššie zahratému nábehu turnaja v poslednej
hre(89 bodov), vyradil z turnaja.
Víťazom podujatia sa stal iba 17
ročný český talent Aleš Herold,
ktorý vo ﬁnále porazil dlhoročnú slovenskú jednotku Daniela
Vranješa.
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