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Sviatky lásky a rodiny prežime srdcom
Vážení spoluobčania,
človek si v zhone mnohých
povinností ani nestihne
všimnúť, kedy pretočil list
kalendára na mesiac december. Až keď zapaľuje prvú
adventnú sviečku si naplno
uvedomí, že prichádza to najkrajšie obdobie celého roka,
na ktoré sa dospelí i deti tešia
s detskou radosťou. Práve
deti prežívajú celé adventné
obdobie, a napokon aj samotné vianočné sviatky srdcom. A to by malo byť podstatou nadchádzajúcich dní.
Veď zmyslom Vianoc je najčistejšia láska. Mala by byť
našou inšpiráciou i motiváciou, zmyslom bytia i múzou.
Lásku by mal každý nosiť vo
svojom srdci ako talizman.
Talizman, ktorý aj napriek
tomu, že si ho chráni, dokáže sa oň podeliť so svojimi
najbližšími, pričom sa sám

stane ochrancom
rodinného puta,
symbolom bezpečného domova, kde
prevládajú najvrúcnejšie a najúprimnejšie city.
Vianoce sú
novou nádejou
a predzvesťou
nového začiatku. Vianoce sú
pokoj v duši,
úsmev v tvári a nekonečná
radosť v srdci.
Ich čaro magicky
pôsobí na každého. Púta nás
k svojim rodinám, ťahá nás
domov aj z najvzdialenejšieho
kúta zeme. Vianočné melódie,
piesne a koledy znejúce do ticha zimnej krajiny nás v spomienkach vracajú do minulosti
a pomáhajú vytvoriť spomienky nové. Zvyky a tradície, čo

nás pútajú k mocnej sile súdržnosti
našich predkov, nám
nedovolia zabudnúť,
primknú nás bližšie ku
sebe a dovolia prežiť
tajomstvo vlastnej
rodiny.
Vianoce sú
čarovné obdobie, na ktoré
sa však človek
musí pripraviť. Tak ako
upratujeme
svoje domovy,
upratujeme aj
svoju dušu. Ďakujeme za všetko, čo nás
počas roka stretlo. Za to dobré i za to zlé, čo nás posúva
vpred, robí nás silnejšími, aby
sme v novom roku zvládli aj tie
najťažšie skúšky. Vlastná skúsenosť z nás robí nových ľudí.
Snažíme sa byť lepší k sebe aj
ku svojim blízkym. Chceme

podať pomocnú ruku, robiť
veľké gestá, pričom niekedy
to najväčšie z nich je úplná
maličkosť, ktorej výsledkom
je dobrý skutok šíriaci sa do
celého sveta ako kúzlo.
Dovoľte mi, milí spoluobčania, popriať vám počas
vianočných sviatkov pohodu, radosť a lásku v kruhu
vašich najbližších. Nech
vo vašich srdciach nájdete
miesto pre zmier, odpustenie
i pochopenie toho druhého,
lebo rodinné puto je to najpevnejšie a malo by mať
vždy prvé miesto v našich
životoch.
Želám vám veľa síl, aby
každý jeden deň nového roka
bol pre vás nezabudnuteľný.
Nech sa aj ten najťažší premení na radosť a stane sa
pre nás príležitosťou urobiť
niečo pozitívne nielen pre
seba, ale aj pre svoje okolie.
Váš primátor

Sviatok príbuznosti v predvianočnej atmosfére
Tradície to nie sú len udalosti, ktoré sa opakujú bez
svojej podstaty a len preto
„aby boli“. Tradície majú

do tej miery, že bolo potrebné
využiť športovú halu ako najvhodnejší priestor v meste pre
utužovanie tak veľkého kolektí-

A naozaj, Tvrdošín za posledné roky nadobudol kultúrnejšiu i estetickejšiu podobu,
ktorú nám v dobrom závi-

vu do budúcna,“ bilancoval
predchádzajúce obdobie primátor, ktorý vyjadril úprimnú radosť zo stretnutia prá-
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číslo 6

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

Trojjediný Bože, je vo mne túžba po živote, radosti
a pokoji. Je vo mne túžba po živote večnom. Pane, koľko ľudí je, ktorí ma vedia obrať o radosť. Prosím Ťa,
nech ma nezlomia ich krádeže a nezhnusia mi život. Sú
ľudia, ktorí ma vedia obdarovať radosťou. Pane, žehnaj
im a ochraňuj ich!
		
Július Chalupa

Mikulášska nádielka na námestí

Do Tvrdošína prišiel 6. decembra pozdraviť všetky
dobré deti svätý Mikuláš.
Ešte predtým, ako so svojou

tenie vianočného stromčeka
spolu so všetkou výzdobou
v meste. Tejto dôležitej úlohy sa ujal primátor I. Šaško

Deti netrpezlivo čakajú na príchod Mikuláša.

svoju hĺbku a význam. Držia nás pohromade, učia nás
byť niekým – nielen v kruhu
rodiny, ale celej spoločnosti.
Jednou z takýchto tradícií
nášho mesta je predvianočné stretnutie určené seniorom a občanom so zdravotným obmedzením. Charakter
a zmysel podujatia vystihujú
najlepšie slová primátora I.
Šašku, ktorý pred 26-timi
rokmi zorganizoval prvé
stretnutie. Odvtedy boli pripravované každoročne, počet účastníkov sa zväčšoval

vu. Vyberáme z jeho príhovoru
na podujatí: „Dnešné stretnutie má rovnakú myšlienku aj
rovnakú podobu, hoci ho organizujeme už viac ako jedno
štvrťstoročie. Za toto obdobie
sme sa všetci menili. Zmenila sa
doba, hodnoty života a zmenilo
sa aj naše mesto. Aj keď sme
boli svedkami tohto meniaceho procesu, ktorý mal rýchlo
podobu, stál za to, pretože sme
boli jeho účastníkmi a bolo nám
dopriate prežiť tieto roky v našom drahom meste,“ povedal
primátor na úvod.

dia aj obyvatelia iných miest.
Boli položené vhodné základy
i podmienky pre deti a mládež,
pre školstvo, zdravotníctvo,
kultúru aj šport a v neposlednom rade pre cestovný ruch.
„Máme tu také podmienky, na
ktoré môžeme byť pyšní. Trvalá snaha zdokonaľovať a posúvať tieto možnosti vpred sa
odrážajú aj vo finančných prostriedkoch, ktoré pomáhajú pri
rozvoji a budovaní mesta. Naše
mesto nikdy nebolo zadlžené, je
dlhodobo v dobrej finančnej
kondícií a má dobrú perspektí-

ve v tomto predvianočnom
čase, kedy nemohla chýbať
ani malá pozornosť: „Dnes
ste od nás dostali malý darček a verím, že ho prijmete
s úprimnosťou. Je v ňom
kalendár s najkrajšími zákutiami a pohľadmi na naše
mesto. Keď ho budete listovať a budete ho mať po celý
rok na očiach, verím, že naň
budete hrdí. Chcel by som
vám tiež z tohto miesta zaželať len to najlepšie, nielen
v mene svojom, ale i v mene
pracovníkov mestského úra-

družinou rozniesol sladké balíčky navodili na Trojičnom
námestí vianočnú atmosféru
deti z Centra voľného času,
materských škôl a Súkromnej
základnej umeleckej školy M.
Rosinu. Aby Mikuláš mohol
prísť na svojich saniach až do
nášho mesta skákala Perinbabka spolu s Jakubkom po
čarovnej perine, aby zasnežili celý svet. A tak s kúzlom
mrazivej zimy naozaj prišiel
ten, ktorého deti tak dlho čakali a s nadšením vítali. Aby
mohli Vianoce skutočne prísť
so všetkou krásou a naplniť
naše srdia láskou, bolo potrebné urobiť ešte jednu dôležitú vec. A tou bolo rozsvie-

spolu s Mikulášom. Rozsvietením 40 blikotajúcich a 6800
žiariacich svetielok sa nielen
v detských tvárach zjavila radosť z prichádzajúcich
vianočných sviatkov, pričom
čarovnú atmosféru podčiarkovalo zasnežené okolie.
Vedenie mesta ani tento
rok nezabudlo na všetkých
dospelých, pre ktorých bol
pripravený chutný punč a vianočné koláčiky. V dobrej nálade sme tiež mohli vychutnávať jarmočnú atmosféru, obdivovať ručne robené výrobky nielen z dreva, ochutnať
zo sladkých medovníkov, no
hlavne, mohli sme byť opäť
všetci spolu.
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Sviatok príbuznosti v predvianočnej atmosfére
(Dokončenie z 1. str.)
du, poslancov MsZ a všetkých
tých, ktorí pracujú pre naše
mesto,“ dodal. Okrem pocitu
spolupatričnosti, ktorý v tento
deň bolo cítiť v ovzduší umocnenom predvianočnými melódiami sa mestské puto pretavilo
aj do tohtoročného programu –
občania občanom. Deti, vnúčatá zo základnej umeleckej školy
a centra voľného času potešili
srdcia nielen svojich starých
rodičov. Spevácka skupina
Radosť a dychová hudba Tvrdošanka rozihrala svojim vystúpením všetkých v publiku.
Sviatok príbuznosti môžeme považovať za to najčarovnejšie stretnutie múdrosti
a skúseností pretavených do
našich najstarších spoluobča-

nov. Vedia, že stretnúť drahého priateľa je cennejšie
ako zlato a aj práve preto sa
stávajú členmi klubov dôchodcov, chodia na spoločné
výlety, aktivizujú sa spoločne vo všetkom, čo ich baví,
čo majú radi a na čo počas
pracovných dní čas nemali.
„Chcem sa poďakovať za
všetky kluby dôchodcov aj za
všetkých ostatných. Dnešný
deň je prejav úcty, ktorý si
veľmi vážime. Ústretovosť
vedenia mesta však nevnímame len pred Vianocami.
Prejavuje sa v každodennom živote napríklad v podobe upravenej výšky miestnych daní a mnohých iných
úľav, ktoré pociťujú najmä
viacčlenné rodiny. Je vždy

ochotné pomôcť nám pri organizovaní našich aktivít. Je
mi cťou, že vám dnes, pán primátor, môžem v mene klubov
dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov, ale aj ostatnej verejnosti poďakovať za
vašu pomoc a ústretovosť, za
to že môžeme žiť v pokojnom
a krásnom meste, a že ho meníte vo všetkých oblastiach,“
tlmočila poďakovanie za občanov Mária Gallasová, predsedníčka klubov dôchodcov
v Tvrdošíne. Symbolom vďaky sa stala kytica venovaná
za pracovitosť a húževnatosť.
Predvianočné posedenie všetci spoločne ukončili koledou
kolied – Tichou nocou zaspievanou spevákmi z Tvrdošanky
a publikom.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Koncoročné zasadnutie MsZ sa konalo v priestoroch
kultúrneho strediska, kde okrem poslancov a vedúcich oddelení MsÚ sa ho zúčastnili aj členovia Rady
starších.
Koniec roka je aj obdobie
hodnotiace. Takto prebiehal aj
úvod zasadnutia, kde primátor
vyhodnotil prácu uplynulého
obdobia, vyjadril hlavne spokojnosť nad zrealizovanými
zámermi, ktoré sme mali v
pláne. Veď sa urobilo takmer
2 km chodníkov, skultúrnili sa
autobusové zástavky, rozšírili
a vybudovali sa miestne komu-

nikácie s inžinierskymi sieťami k novým obytným súborom,
vytvorili sme novú kazetu na
likvidáciu domového odpadu
s rezervou na niekoľko rokov,
čo nám zaručí, že poplatky za
likvidáciu odpadu by sa nemali v najbližších rokoch výrazne
meniť, ale aj mnoho ďalších
investícií realizovaných v každej časti nášho mesta a tým aj

v mestskej časti Oraviciach.
Taktiež nezabúdame ani na našich športovcov. Podarilo sa
nám vybudovať ďalšiu hraciu
futbalovú plochu, ktorá má parametre ligového charakteru,
podobne rekonštrukciou prešla aj podlaha v tenisovej hale.
Myslím, že právom môžeme byť
pyšní aj na to, že naše centrum
zdobí nová predajňa Lidl, ktorá
nám tu vyrástla rovno pod vianočný stromček. Ďalšie informácie sa týkali spoločenského
života, ktorých počas roka nebolo málo.

Následne zasadnutie pokračovalo podľa bodov programu, kde
okrem prerokovania základných
materiálov bol hlavný dôraz kladený na oboznámenie sa s návrhom rozpočtu a jeho schválenie
na rok 2017. Samotný rozpočet
zahrňoval základné činnosti mesta, ku ktorým patrí financovanie
našich predškolských zariadení,
škôl, centra voľného času, základnej umeleckej školy, ako aj
aktivity z oblasti kultúry, sociálnych vecí, športu a pod..
Veľkú časť rozpočtových
nákladov tvoria náklady na čin-

nosť technických služieb, kde sú
zahrnuté náklady na likvidáciu
odpadu, verejné osvetlenie, zeleň, čistenie a údržbu verejných
priestranstiev, ciest a chodníkov,
patria tu aj rôzne investície ako
výstavba novej kazety pre skládkovanie odpadov, ale tiež aj rekultivácia existujúcej 1. kazety .
V rozpočte má svoje miesto
aj šport, v ktorom sú vyčlenené
finančné náklady na prevádzkovanie našich objektov, kde patrí
tenisová hala, ľadová plocha
futbalový štadión, stolnotenisová herňa, či iné doplňujúce
objekty nielen v meste, ale aj
v Oraviciach.
V rámci investičných akcií
pre rok 2017 mesto chce pokračovať v realizácii budovania infraštruktúry v nových obytných
súboroch, ale tiež aj v údržbe
vlastných zariadení. Medzi veľké investičné akcie bude patriť
aj príprava a započatie výstavby
mestskej plavárne.
Dôležitým bodom v schvaľovacom uznesení bolo schválenie
Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnom poplatku
za komunálne odpady 5/2016,
ktoré v rámci Slovenska ostávajú znova ako najnižšie.
Zasadnutia sa zúčastnili aj
štyria členovia rady starších
p. Jozef Belopotočan, MUDr.
Anna Medvecká, Mudr. Adriana
Rašková a p. Mária Gallasová,
ktorí aktívne pracujú počas celého roka a vyjadrujú svoj názor
a potreby k životu nášho mesta.

V závere zasadnutia MUDr.
Rašková svojim vystúpením
vyjadrila hodnotenie a postoj
k práci mesta, ale vyslovila
svoju oddanosť k nášmu mestu
slovami: „Keď sa stretnú dobrí
priatelia je príjemné povedať
si pár milých slov. A je možno
symbolické, že práve ja, ktorá
som sa na Orave nenarodila,
ale žijeme v Tvrdošíne viac ako
polovicu svojho života, viem
veľmi dobre porovnávať čas
kolo r. 1972 s dnešným životom
v Tvrdošíne. Žijeme v krásnom
mestečku na hornej Orave, ktoré
sa usilovnou prácou mnohých
ľudí i vás pod múdrym vedením
nášho primátora, zmenilo na
útulné hniezdočko pre 10 000
ľudí. Chcem sa poďakovať za
vašu prácu, ktorú ste odviedli pre kultúrne, spoločenské,
športové vyžitie nás všetkých
ľudí, ktorí tu žijeme. A ak sme
sa v minulých rokoch aspoň
malou omrvinkou podieľali i
my starší, a vy to kvitujete, teší
nás, že na to nezabúdate. Prajeme vám veľa zdravia, elánu a
šťastných nápadov do budúcich
rokov pre blaho všetkých, pre
ktorých je Tvrdošín domovom.
A ešte dovoľte týchto pár slov
v adventnom čase pre všetkých
v Tvrdošíne:
Nech pocit šťastia, radosti
sa v dušiach vašich rozhostí,
keď Štedrý deň k vám zavíta,
nech láska v srdciach ukrytá sa
mocným prúdom vyroní, keď
zvonček sladko zazvoní.“

barom ako aj šatňami s prezliekacími kabínkami,
sprchy a WC, ako
aj kancelária pre
z a m e s t n a n c o v.
Zo vstupnej haly
by mala byť tiež
prístupná galéria
v bazénovej hale,
ktorá by mala slúžiť aj ako hľadisko
pre divákov. Samotnú bazénovú
halu tvoria dreveJedna z lokalít, kde sa navrhuje umiestnenie né lepené nosníky
uložené priamo na
mestskej plavárne.

základové pätky. Konštrukcia
v nižšej časti by mala byť železobetónová s murovanými
obvodovými stenami a celá
budova zateplená. K osobitným podmienkam, ktoré sme
zadali projektantom budú tvoriť progresívne obnoviteľné
zdroje s tým, že vykurovanie
by mali zabezpečiť tepelné čerpadlá a fotovoltaická elektráreň
umiestnená na južnej fasáde
bazénovej haly. Taktiež sme
požadovali v celom objekte aktuálnu a potrebnú vzduchotechniku ako aj osvetlenie s novou
LED technológiou.

Oficiálna návšteva z Laskowej
Ďalším zahraničným partnerom nášho mesta sa
stala gmina Laskowa.
Krásna a čistá Laskowa,
perla vidieckeho cestovného
ruchu. Tak je charakterizovaná gmina, ktorá je
svojimi klimatickými
a prírodnými podmienkami podobná nášmu
regiónu. Turista nájde
množstvo atraktívnych
turistických chodníkov,
podmienky pre cykloturistiku. Na jej západnej
hranici je lesná rezervácia a na severných svahoch vrchu Jaworz sa
plánuje zapísanie ďalšej
rezervácie na ochranu
bukového lesa s medvedím cesnakom. Priaz-

nivcov histórie zaujme gotický
kostol v Ujanowicach z roku
1509, drevený kostol, skanzen

s tradičnými objektmi regiónu
a ďalšie zaujímavosti. V okolí
sa nachádza soľná baňa Wieliczka a v Bochni, zámok w
Nowom Wiśliczi. Gmina je
vzdialená od nášho mesta cca

100 km a patrí do powiatu
(okresu) Limanová, s ktorou
naše mesto udržiavalo partnerstvo v 70-tych a 80-tych
rokoch minulého storočia.
Delegácia vedená wójtom
gminy, do pôsobnosti ktorej
patrí 9 obcí navštívila Tvrdošín, aby po podpísaní Dohody
o spolupráci spoločne hovorili
už o jej konkrétnych formách
prospešných obom samosprávam. Nadviazali tak na
spoluprácu nášho dychového
súboru Tvrdošanka a DS Parafiálna Orkestra, ktorá trvá
už viac ako 10 rokov. Zástupcovia gminy, obcí, poslanci
a pracovníci úradu navštívili
gotický kostol Všetkých svätých, Meander Park a termálne
kúpaliská v Oraviciach.

Mestská plaváreň začína mať reálnu podobu

Úvahy o výstavbe mestskej plavárne sa stávajú skutočnosťou
a pokročili do vypracovania urbanisticko-architektonickej štúdie.
Po prvých informáciách
o snahe vedenia mesta vybudovať v meste ďalší športový stánok, boli projektantom
zadané základné podmien-

ky pre modernú, energeticky nenáročnú a komplexne
vybavenú plaváreň, ktorá by
slúžila mestu, jeho návštev-

níkom, ale aj tomuto regiónu.
K základným podmienkam,
ktoré sme zadali pre projektantov bolo vybudovanie bazénovej haly, v ktorej bude 25 metro-

vý bazén so 6-timi plaveckými
dráhami. V stavbe mestskej
plavárne by sa mal nachádzať
priestor wellnessu, ktorý bude

od bazénovej haly oddelený
presklenou nepriehľadnou stenou. Wellness by mal zahŕňať
tri sauny, a to fínsku, parnú
a infrasaunu. V relaxačnom
priestore by mala byť realizovaná vírivka a oddychové ležadlá.
Táto časť by mala mať vlastné

hygienické zázemie, oddelené
vst upy pre zamest nancov
a verejnosť, pr ičom tento
priestor bude komunikačne

napojený na bazénovú halu. Po
konzultáciách s projektantami
by mala byť budova plavárne
realizovaná ako kompozícia
dvoch prelínajúcich sa hmôt.
V nízkej časti by mali byť
umiestnené všetky obslužné
a technologické priestor y,
k toré sa budú prelínať
s vyššou mohutnejšou plochou
bazénovej haly. V nižšej časti
sa bude nachádzať vstupná
hala s recepciou a snack –

(Dokončenie z 1. str.)
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Obchvat Tvrdošína je pre rok 2017 zaradený medzi strategické stavby
ako bol odovzdaný úsek obchvatu Trstenej. Stalo sa však
to, že do vlády na ministerstvo
dopravy prišiel nominant KDH

boli iba nominanti SMER-u,
nasledovalo iba to, že sa musel
obnoviť proces stavebného povolenia, ktorý musel predĺžiť
a najmä zabezpečiť jeho právoplatnosť. To, že sme v uplynulom období podnikli rôzne
kroky pre začatie tejto stavby,

nych politikov i smerom na ministerstvo dopravy po tohtoročných parlamentných voľbách sa
postupne menil záujem už aj
v prospech Oravy. Dopomohla
k tomu samozrejme už aj zmena
jednofarebnej vlády SMER-u
na koaličné zoskupenie, v kto-

pre náš úsek Tvrdošín – Nižná, ktorý je už definitívne zaradený do realizácie v roku
2017 s plánovaným ukončením tohto úseku v decembri
2019. Bohužiaľ, ďalšie úseky
na Orave, ktoré však treba
pripravovať ešte aj projekč-

a proces prípravy bol zastavený
a finančné prostriedky presunuté inde, len nie na Oravu. To, že
tento náš úsek bol majetkoprávne vysporiadaný a existovalo
právoplatné stavebné povolenie, ktoré nemala záujem rešpektovať ďalšia vláda, v ktorej

je už iba minulosťou, pretože
nám nepomohla ani petícia, ani
medializovanie našich už neúnosných problémov nielen na
ceste cez naše mesto, ale platilo
to aj pre ostatné obce či viaceré
úseky cez Oravu.
Obnovené tlaky na aktuál-

rej je aj SNS a tiež poslanec
z Oravy Igor Janckulík, ktorý
bol zvolený za stranu SIEŤ.
Okrem zmeny myslenia aj
v Národnej diaľničnej spoločnosti a ďalších rokovaní
so zástupcami ministerstva,
boli postupne dávané prísľuby

ne sú naplánované až na roky
2020 až 2029 po Dolný Kubín.
Treba iba veriť, že to budú už
reálne termíny, ktoré oravskú
cestu napoja pri Ružomberku
na už dokončenú diaľnicu D1.
Keďže s uvedenou problematikou sa zaoberalo aj Za-

Náš úsek Tvrdošín – Nižná je už definitívne zaradený do realizácie v roku 2017 s plánovaným ukončením
tohto úseku v decembri 2019.
O tejto skutočnosti nás informoval primátor Ivan Šaško,
ktorému veľmi záleží na riešení dopravnej situácie nielen
v meste Tvrdošín, ale tiež Oravy, ktorá vždy historicky, ale
aj geograficky spájala Európu:
Pán primátor, občanov Tvrdošína veľmi zaujíma aký je
doterajší, a najmä aktuálny
stav v príprave na realizáciu
výstavby obchvatu mesta, ale aj
následné kroky pre vyriešenie
dopravy na Orave:
Po rokoch čakania na seriózne stanovisko ministerstva dopravy, ako aj Národnej diaľničnej spoločnosti, ako hlavného
investora pre rýchlostné cesty
na Slovensku sa ľady pohli aj
pre Oravu.
Keď si aspoň stručne zrekapitulujeme prípravu výstavby nášho úseku R3 Tvrdošín
– Nižná, je treba povedať, že
tento úsek realizácie mal už
v roku 2010 pokračovať hneď

stupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom
koncoročnom zasadnutí, kde
sa hodnotila výstavba úsekov
diaľnic a rýchlostných ciest
v kraji, bola okrem iného vznesená požiadavka na vládu SR,
najmä na financovanie rozostavaných i novozačínajúcich
stavieb, kde sa okrem iného
navrhlo aj uvoľnenie dlhovej
brzdy zakotvenej v ústavnom
zákone o rozpočtovej zodpovednosti.
K ďalším dôležitým termínom prípravy začatia nášho
úseku R3 Tvrdošín – Nižná
patria termíny 17.1.2017, kedy
bude spustený proces verejného obstarávania na dodávateľa
stavby s tým, že tento proces sa
ukončí najneskoršie 14.9.2017.
Dokonca máme známy už aj
termín začatia výstavby, ktorý
je v pláne uvedený na 15.9.2017
s tým, že už v roku 2017 by sa
malo preinvestovať 10,2 milióna eur ako súčasť celkového
rozpočtu, ktorý predstavuje
náklad na výstavbu vo výške
80 miliónov eur.

Nový Lidl otvorený
fortu okrem ponúkaného sortimentu a parkoviska s kapacitou
95 parkovacích miest pribudli
aj toalety s prebaľovacím pultom. Pri zriaďovaní predajne sa
myslelo aj na spoločenskú zodpovednosť, čo v praxi znamená
využívanie led svietidiel a spätné získavanie tepla z mraziarenských boxov. „Je to už desať rokov, ako sme otvárali prvý Lidl.
Počas toho obdobia plnil dobrú
úlohu a všetci boli naklonení
sortimentu, ktorý tu nachádzali.
Kým sa stavala nová predajňa,
všetkým nám chýbal a som rád,
že tu dnes po tak krátkej dobe
realizácie môžeme stáť a tešiť
sa z tejto novoty. Vážim si, že
naše mesto bolo vybrané medzi
prvými, kde bol postavený objekt s takýmto architektonickým
riešením. Zapadne do konceptu
centra mesta a myslím si, že naši
občania budú spokojní s touto prevádzkou. Chcem zaželať
jednak spoločnosti, aby návrat-

Po desiatich rokoch od
otvorenia prvej predajne
a po necelých piatich mesiacoch od začatia výstavby tej súčasnej 1. decembra
primátor Ivan Šaško spolu
s obchodným riaditeľom
Filipom Dvořákom, vedúcim
expanznej kancelárie Vladimírom Nemčekom a riaditeľkou ZŠ M. Medveckej
Dagmar Šaškovou otvorili
novú predajňu spoločnosti Lidl.
Predajňa patrí svojím architektonickým riešením s rozlohou 2345 m2 medzi prvé svojho
druhu na Slovensku. K bývalému kolektívu pracovníkov
pribudlo až 15 nových, ktorí sa
budú starať o spokojnosť zákazníkov, a teda nová predajňa neznamená len rozšírenie priestorov a sortimentu, ale aj nové
pracovné príležitosti v našom
meste. K zákazníckemu kom-

Mesto si cez eurofondy výrazne prilepšilo

Na októbrovom mestskom zastupiteľstve predniesla zástupkyňa primátora V. Jančeková informatívnu
správu o plnení záväzkov mesta vyplývajúcich zo
zmluvných podmienok pri poskytnutých dotáciách.
Vyberáme z nej najpodstatnejšie informácie.
Jej predmetom boli informácie o plnení záväzkov, ktoré
vyplývali zo zmluvných podmienok pri čerpaní finančných

nosť obchodu bola čo najlepšia,
a zároveň našim občanom, nech
majú pohodlné nákupy s najlepšími službami,“ povedal primátor I. Šaško. Počas prvého dňa
prešla predajňa i zamestnanci
zaťažkávacou skúškou, o čom
svedčili aj vyjadrenia nakupujúcich. So slovami chvály
nešetrili. Z malého prieskumu
vysvitlo, že zákazníkom najviac chýbalo vždy čerstvé pečivo, ovocie, zelenina, mäsové
výrobky, ale tiež lunch boxy,
či drogéria. V rámci projektu
Váš nákup – veľká podpora
ste každým nákupom nad 10
eur prispeli hodnotou 0,50 eur
Základnej škole M. Medveckej.
Počas prvého predajného dňa
sa podarilo vyzbierať 1109 eur.
Ako nás informovala riaditeľka ZŠ M. Medveckej, reťazec
sa rozhodol túto sumu navýšiť
a škola preto dostane športové
pomôcky a interaktívnu tabuľu
v hodnote 3000 eur.

prostriedkov z eurofondov. Tie
muselo mesto, ako prijímateľ
pomoci, dodržiavať nielen počas
realizácie, ale aj po jej skončení

Projekty
Základná škola Márie Medveckej
„Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ M. Medveckej k zníženiu energetickej náročnosti školy“ o celkovom rozpočtovom náklade 1 125 163,22
eur. Na táto investičnú akciu získalo mesto 95 percent prostriedkov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVaRR SR). Projekt
sa začal realizovať 18. 03. 2010, ukončený bol 31. 10. 2011.
Materská škola Medvedzie
„Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy Tvrdošín-Medvedzie“ o náklade 707 318,91 eur. Projekt bol realizovaný 95 percentami z dotácie (MVaRR SR). Začiatok realizácie 18. 01. 2010, termín
ukončenia 30. 04. 2011.
Hasičská stanica
„Rekonštrukcia a dostavba objektu hasičskej stanice v Tvrdošíne“
v čiastke 276 904,74 eur. Ministerstvo výstavby poskytlo 95 percent.
Projekt bol realizovaný od 22. 10. 2009 do 30. 11. 2010.
Trojičné námestie
„Revitalizácia centra mesta Tvrdošín“ v sume 1 320 000 eur. 95 percent na projekt získalo mesto z dotácie (MVaRR SR). Práce sa začali
25. 05. 2010, ukončené boli 30. 09. 2011.
Skládka komunálneho odpadu
„Zakrytie a rekultivácia skládky NNO Tvrdošín Jurčov Laz“ predstavovalo sumu 937 609,47 eur. Ministerstvo životného prostredia SR
(MŽP SR) poskytlo dotáciu 95 percent. Práce trvali od 18. 11. 2008
do 30. 06. 2010.
Objekt bývalej MŠ na Farskej ulici
„Zmena palivovej základne v objekte kultúrno-spoločenského centra v Tvrdošíne“ o rozpočtovom náklade 456 606,22 eur. 95 percent
získalo mesto z (MŽP SR). Začiatok realizácie bol 04. 10. 2010, ukončenie 30. 06. 2011.

tým, že sa zaviazalo zabezpečiť
trvateľnosť každého projektu. Za
sledované obdobie získalo mesto
vyše 30 miliónov eur, ktorých
výsledkom sú mnohé veľké investičné akcie pretavené do výstavby
nových objektov a mnohých rekonštrukcií. Niektoré z projektov
mesto spolufinancovalo 5 percentami, na niektoré získalo plnú

sumu. Výnimku tvoril projekt
rekonštrukcie mestského hotela Limba, kde sa spolupodieľalo
na financovaní 50 percentami.
Na všetky projekty financované
z eurofondov sú kladené nároky,
sledovaná je účelnosť použitých
prostriedkov a mimoriadne je
sledované aj verejné obstarávanie. Po ukončení projektu sa

Zberný dvor
„Zberný dvor“ v sume 2 086 349,79 eur bol 95-mi percentami dotovaný z Ministerstva životného prostredia SR, spolufinancovaného
Kohéznym fondom a štátnym rozpočtom. Realizácia projektu začala
10.02.2011, ukončená bola 31. 05. 2012.
Verejné osvetlenie
„Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v Tvrdošíne“ o rozpočtovom náklade 335 737,00 eur. Výška poskytnutej dotácie
z Úradu vlády SR, spolufinancovaného z Finančného mechanizmu
EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR
predstavuje 100% z celkových oprávnených výdavkov. Projekt trval
od 30. 07. 2008 do 01. 04. 2011.
Vodné hospodárstvo
„Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej
časti Tvrdošín – Oravice“ zahŕňa výstavbu vodovodu, kanalizácie a
čističky v čiastke 1 754 446,00 eur. Projekty boli realizované z dotácie
Úradu vlády SR spolufinancovanej z Finančného mechanizmu EHP (
42,5 percenta), Nórskeho finančného mechanizmu (42,5 percenta) a zo
štátneho rozpočtu SR (15 percent). Práce prebiehali od 20. 08. 2009
do 30. 04. 2011.
Mestské kultúrne stredisko
„Tatry nás spájajú, a nedelia“ - rekonštrukcia a modernizácia MsKS
bola v čiastke 414 871,88 eur z . Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – SR (PCS PL-SK 2007-2013). Z eurofondov sme získali 85
percent a zo štátneho rozpočtu 10 percent finančných prostriedkov.
Projekt bo ukončený 31. 03. 2011.
Hotel Limba
„Centrá tradícií a turizmu“ – rekonštrukcia si vyžiadala 2 057 689,24
eur. Výška poskytnutej dotácie z PCS PL-SK 2007-2013 bola vo výške
1 055 098,82 eur, 7 501,20 eur zo štátneho rozpočtu. Mesto sa podie-

vypracúvávajú monitorovacie
správy, v ktorých sa pravidelne
vyhodnocuje plnenie jednotlivých
ukazovateľov. Na ne nadväzujú
finančné kontroly, vládne audity a kontroly na mieste trvajúce
päťročné obdobie. Všetky doteraz zrealizované projekty boli
už ukončené alebo, kým sú v plnení, charakterizované s výsled-

kom: Bez zistenia nedostatkov.
„Mesto šetrí prostriedk y
svojho rozpočtu tým, že tieto činnosti nevykonávajú žiadne firmy,
ale pracovníci mestského úradu.
Množstvo projektov a rozsah
našich činností je tým, čo chceme odovzdať nášmu mestu, aby
sa naďalej rozvíjalo a rástlo do
krásy,“ hovorí primátor.

ľalo sumou 995 089,22. Práce trvali od 16. 04. 2014 do 31. 12. 2014.
Cesty na sídlisku Medvedzie
„Cesta s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta
Tvrdošín a Gminy Kosćielisko“ v sume 1 366 642,61 eur. Projekt bol
realizovaný v rámci z PCS PL-SK 2007-2013. Z eurofondov získalo
mesto dotáciu vo výške 85 percent, zo štátneho rozpočtu 10 percent.
Rekonštrukcia sa začala 08. 04. 2014, ukončená bola 31. 12. 2014.
Materská škola v Medvedzí
„Rozšírenie kapacít materských škôl 2015“ o celkovom rozpočtovom
náklade 37 800,00 €. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
poskytlo na projekt 36 000 eur. Boli z nej zrealizované rekonštrukčné
práce a interiérové vybavenie triedy.
Medzinárodný futbalový turnaj
„Zabezpečenie medzinárodného futbalového turnaja 2015“ v čiastke
9 634,00 €. Projekt bol realizovaný z rozpočtovej rezervy predsedu
Vlády SR v čiastke 8 000 eur.
Ihrisko na Vladine
„Viacúčelové ihrisko“ 33 x 18 m v čiastke 72 286,92 eur v roku
2016 bolo realizované z programu Úradu vlády SR s názvom „Podpora
rozvoja športu“. Výška dotácie predstavuje čiastku 40 000 eur.
Telocvičňa v ZŠ M. Medveckej
„Rekonštrukcia telocvične 2016“ vo výške 4 290,00 eur. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo sumu 3 900,00
eur, z ktorej bolo zakúpené športové náradie, výpočtová a audiovizuálna technika.
Mestská knižnica
Projekty „Doplnenie a implementácia modulov softvérového a hardvérového vybavenia Mestskej knižnice v Tvrdošíne“ a „Nákup kníh pre
mestskú knižnicu“ boli podporené z Ministerstva kultúry SR získala
knižnica v čiastke 2 600 eur.
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Ocenenie vyzdvihlo hodnoty aktívneho občianstva Kvalitné cesty a chodníky zlepšili podmienky
V Žilinskom kraji sa po prvý 2016. Za naše mesto bol noObyvateľom v mestských na skvalitnenie komunikácií
raz udeľovali ceny za aktívne minovaný v kategórii Top stačastiach s individuálnou by- v mestskej časti Oravice. Tu
Rekonštruovali sme chodníky
občianstvo a ľudskosť v ka- rosta/ primátor I. Šaško, ktorý
tovou výstavbou sa tento rok bol položený nový asfalt na
tegóriách aktívny mládežník
aj občan, top starosta, obec s
najpriateľskejším vzťahom k
mládeži a top čin ľudskosti.
Oceňovanie sa realizovalo
s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR z Programov pre mládež a
Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR z
programu Podpora a ochrana
ľudských práv a slobôd.
Rada mládeže Žilinského
kraja pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Juraja Blanára dňa 9. decembra
2016 vyhlásila víťazov cien za
aktívne občianstvo a ľudskosť

získal Uznanie za aktívne občianstvo a ľudskosť.
„Vďačnosť a úcta sú vzácne
prejavy v uponáhľanej spoločnosti, ktoré si ľudia môžu
navzájom odovzdať. Pre Radu
mládeže Žilinského kraja je
cťou vytvárať priestor, v ktorom obyvatelia Žilinského
kraja môžu vyzdvihnúť hodnoty aktívneho občianstva a
ľudskosti cez konkrétnych ľudí
zo svojho okolia a tým poukázať aj na to, ako sa dajú vytvárať podmienky pre rozvoj detí
a mládeže,“ povedal Martin
Šturek, predseda Rady mládeže
Žilinského kraja.

Portál slovakregion vyhlásil
aj tento rok súťaž o najkrajšie
mesto a najlepšieho primátora, do ktorej sme sa zapojili
aj my. Hlasovali sme a svojou
snahou sme sa prepracovali na
28. miesto zo 140 súťažiacich
s celkovým počtom hlasov
8147. Hoci sme nezískali prvé
miesta v rebríčku, v rámci Oravy nám patrilo prvenstvo, za čo
sa chceme všetkým snaživým
poďakovať. Opäť to dokazuje,
že keď spojíme sily, dokážeme pre naše mesto zabojovať
a vyhrať súťaž. Musíme sa síce
naučiť spojiť sily ešte viac, no
postupné umiestňovanie sa na
vyšších priečkach aj v ostatných súťažiach dokazuje, že na
to máme, a že sa učíme súdržnosti, spolupráci i zapáleniu pre
dobrú vec. Naše mesto je tu pre
nás a my by sme mali byť preň.

Nastal ten správny čas začať
aktivizovať naše mestské spoločenstvo. Veď prečo by sme spoločnými silami nezabojovali za
niečo, čo naše mesto zviditeľní,
alebo pomôže vybudovať novú
peknú a užitočnú vec. Spolu to
robíme pre nás, pre naše deti,
ktorým patrí aj budúcnosť nášho mesta. Naše mesto je domov.
Urobme preto spoločne všetko
čo môžeme, vieme a chceme,
aby sme sa doma – v meste
cítili príjemne. Nech sa všade
môžeme pýšiť krásnym prostredím, podmienkami na život
a bývanie, kultúrou, pamiatkami, či samotnou históriou, ktorá žije a dýcha v nás. Nech sa
našim heslom do ďalších súťaží a iných projektov, kde máme
spojiť všetky sily citát: „Jeden
za všetkých, všetci za jedného“
– alebo za Tvrdošín.

Každý veľmi dobre vie, aké
náročné je nájsť si stabilnú prácu bez toho, aby musel cestovať
a dochádzať desiatky kilometrov, navyše v nekresťanskú
rannú alebo nočnú hodinu.
Horšie ako toto je už len pracovať v zahraničí niekedy aj dlhé
mesiace v jednom kuse, ďaleko
od rodiny. Mať preto možnosť
ísť do práce, ktorá je „na skok“

mesta. Dobrou správou je, že
od júna budúceho roku, kedy je
plánované spustenie prevádzky
novej dvojpodlažnej výrobnej
haly, tu nájde prácu ďalších
takmer 40 zamestnancov so
strojárskym zameraním. Bude
to príležitosť nielen pre ľudí
s dlhoročnou praxou, ale tiež
pre maturantov, ktorí v tomto
období ukončia svoje štúdium.

Ďakujeme hlasujúcim, váš hlas bol dôležitý

Nové pracovné príležitosti

Práce na novej výrobnej hale neprerušili ani počas zimných mesiacov.
od miesta, kde bývajú, je pre
mnohých na nezaplatenie. Jednou z takýchto možností je aj
firma Hydac Electronic s.r.o.,
ktorá sídli v Krásnej Hôrke.
Počas pätnástich rokov jej existencie tu našlo prácu niekoľko desiatok obyvateľov nášho

Jednou z možností je pre študujúcich, ale aj nádejných vysokoškolákov štipendium, ktoré
im má neskôr garantovať možnosť zamestnania sa v odbore
vo firme s dlhoročnými skúsenosťami na trhu v daných odvetviach priemyslu.

Upozornenie

Oznamujeme občanom nášho mesta, že všetci daňovníci, u ktorých nastali v priebehu roka 2016 zmeny skutočností rozhodujúcich
na vyrubenie dane z nehnuteľností: dedičstvo, kúpa, predaj rodinného domu, bytu, pozemku, garáže, chaty, vydané stavebné alebo
kolaudačné povolenie, vlastníci nového preukazu ZŤP sú povinní
v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.
podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2017.
Je potrebné doniesť kópie dokladov ako sú: list vlastníctva,
kúpno-predajná alebo darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve,
stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, nový preukaz ZŤP.
Za nepodané daňové priznanie v stanovenom termíne vám môže
byť uložená pokuta v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok).
Tlačivá, daňové priznanie k dani z nehnuteľností, sú dostupné
na internetovej stránke nášho mesta, je možné si ich vyzdvihnúť
v miestnosti na prízemí MsÚ, oproti kancelárie prvého kontaktu v
čase od 800 – 1500.
Finančné oddelenie MsÚ Tvrdošín

opäť zlepšili podmienky býva-

parkovisku pred hlavnou cha-

Ešte v lete sa začalo s postupnou rekonštrukciou chodníkov pre peších v jednotlivých častiach mesta a pokračovalo sa až do neskorej jesene,
kedy boli položené posledné
metre štvorcové zámkovej
dlažby. Okrem rekonštrukcie
chodníka na Ulici Školskej pri
ZŠ Š. Šmálika, na Ulici Novej
v Krásnej Hôrke pribudol ku

chodníkovej rodine aj menší
úsek v smere od Mestského
úradu ku hotelu Limba. Zabezpečila sa tým predovšetkým
bezpečnosť chodcov, ktorí
v predošlom období chodili
v blízkej tesnosti hlavného
ťahu v smere na Námestovo.
Celková rekonštrukcia však
napomohla aj opticky skrášliť
spomínané mestské časti.

Keď sa klope na nesprávne dvere

Lokalita Široké.
nia. Počas letným a jesenných
mesiacov prebiehali práce na
príprave a položení nového
asfaltového koberca, ktorých
súčasťou bolo aj odvodnenie
povrchových a dažďových vôd
pomocou betónových žľabov

tou smerom okolo Kostola sv.
Anny až po parkovisko pri
mestských termálnych bazénoch. Pôvodný stav vozovky
už nevyhovoval motoristom
ani peším, vzniknuté výmole obmedzovali bezpečnosť

Mestská časť Oravice.
a položením drenážneho potrubia. Z nového asfaltového
koberca sa tak tešia obyvatelia v časti Breziny a Široké.
Okrem ciest priamo v meste
však vedenie mesta dbá aj

cestnej premávky. Nová cesta
tak na jednej strane skvalitnila
cesty v Oraviciach a na strane druhej dodala kultúrnejší
vzhľad centru turizmu nášho
mesta.

Nová kazeta mestskej skládky je pripravená

Stavebné práce, ktoré zabezpečujú Technické služby
na novej kazete skládky ko-

geokompozitu a geotextílií.
Zostáva ešte inštalácia drenážneho systému, ktorý po-

munálnych odpadov Jurčov
Laz sú už v konečnej fáze.
Nainštalovaný je monitorovací systém tesnosti skládky,
zamontované tesniace fólie

zostáva z montáže osadenia
drenážnych rúr a navezenia
kameniva na dno skládky
novej kazety. Práce by mali
byť ukončené do konca roka.

Vedenie mesta už od čias,
kedy vznikalo sídlisko Medvedzie, kladie dôraz na výstavbu
bytových domov, kde v súčasnosti býva viac ako tisícka rodín.
Byty boli postupom času odkúpené do osobného vlastníctva,
s čím vznikla otázka bývania
pre sociálne slabšie skupiny.
Riešením tejto situácie bola výstavba ďalších bytových domov,
ktoré však spadajú pod vlastníctvo mesta a teda aj nájomné je
v rámci sociálnej politiky upravené a prispôsobené žiadateľom
o takéto bývanie. „Nájom v mestských a súkromných bytoch sa
nedá porovnať. Pre sociálne
znevýhodnené skupiny je jeho
výška špeciálne upravená. Počet
žiadostí o pridelenie mestského
bytu každý rok stúpa, a preto je
potrebné už v tomto období myslieť na budúcnosť s možnosťou

ďalšej výstavby,“ povedal primátor I. Šaško. Výstavba takýchto
bytových domov je sústredená
predovšetkým na sídlisku Medvedzie. Jeden z projektov, medzi
ostatnými výnimočný technológiami i postupmi použitými
počas výstavby, je zasadený v
priestore na Oravskom nábreží,
vedľa materskej školy. Pilotný
projekt nízkoenergetickej bytovky bol v našom meste prvý
a zatiaľ jediný na Slovensku.
„Výstavba bola realizovaná použitím nových stavebných materiálov a technológií s využitím
solárnej energie na ohrev teplej
úžitkovej vody s vykurovaním
objektu a prípravou TÚV, kde sa
využívajú okrem tradičného spôsobu aj plynová kotolňa a tepelné
čerpadlá,“ dodal primátor, ktorý
ako vtedajší poslanec Národnej
rady SR zabezpečil 100 percent

Minulosť. Spomína sa na
ňu dobre. Zážitky, priateľstvá,
móda, či architektúra. Každé
obdobie je špecifické vlastným
štýlom, vlastnou možnosťou
rozvoja i budovania. Čo je
nové, to je pekné, funkčné
a je radosť to využívať, užívať, nažívať aj prežívať. Lenže
čas sa ako jeden z mála blízkych priateľov spravodlivosti
podpíše na živom aj neživom.
A taký bol aj osud chodníkov
v našom meste. Alebo skôr
jedného konkrétneho. Kráčali
po ňom muži ráno do práce,

Nuž ale riešiť problémy sa asi
každý naučil inak a keďže opakovanie je matka múdrosti, naučíme sa ako v takom prípade
postupovať: 1. Vznikol problém, čo negatívne pôsobí na
môj život. 2. Premýšľam! Premýšľam a pýtam sa sám seba,
čo viem urobiť pre to, aby som
problém odstránil? Riešenie je,
že to urobím, opravím sám. Ak
potrebujem niekoho pomoc,
požiadam o ňu. Tu ale opäť
treba prísť na začiatok tohto
bodu a premýšľať, koho o pomoc poprosiť. Nie, médiá to nie

Nový chodník na Školskej ulici.
deti do školy, matky tisli pred sú, to je až úplne posledná voľsebou kočiare, starké zameta- ba, čiže opäť treba premýšľať,
li protišmykový štrk po zim- aký postup je vhodný zvoliť.
nej nádielke. Život každého Dobré by bolo najskôr to riešiť
je spätý s chodníkom. Zažil s kompetentnými, a to sú práve
prvé lásky, sklamania, radosť tie správne dvere správnej kani smútok. Po mnohých rokoch celárie. Aké jednoduché! Tam
poctivej služby sa dočkal vy- človek nájde odpovede a tak,
túženej rekonštrukcie. Tešil ako aj v tomto prípade, nebyť
sa chodník i obyvatelia. Až opačného postupu sťažovateľa
kým...až kým si ktosi nevy- v nesprávnych dverách, dozveplakal dušu v nesprávnych del by sa odpovede na položedverách nesprávnej kancelárie né otázky.
jedného týždenníka. Senzácia 3. Vyčkávať. Čas predsa netresa však nekoná. Na obrubníky ba preceňovať, ale ani podcesú normy na dokončenie cesty ňovať. Nie všetko sa vždy dá
dohody a na malé úpravy na „hneď a zaraz“, ako sa ľudovo
vlastnom pozemku by mohli hovorí. A dospelý človek by
byť lopaty. Kombinácia tých- to mal vedieť najlepšie. Veď
to troch by v ideálnom svete najlepším príkladom je významenala ideálny stav a spo- chova dieťaťa, keď ho rodič
kojnosť na všetkých stranách. učí trpezlivosti. Vyčkať nie
To všetko by sa však nízky člo- je na škodu. Vyčkať a riešiť
vek trápiaci s vysokým chod- bod č. 1 s chladnou hlavou je
níkom dozvedel, keby vošiel dobré. Ešte lepšie je riešiť ho
do správnych dverí správnej v správnych dverách správnej
kancelárie v správnej budove. kancelárie.

Mesto a štátny fond rozvoja bývania
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ako aj plnenie
všetkých dohôd požadovaných
pri zadaní projektu do nášho
mesta. Financovať ostatné projekty výstavby bytových domov
bolo možné aj vďaka Štátnemu
fondu rozvoja bývania. Pri prí-

ležitosti 20. výročia jeho založenia generálny riaditeľ ŠFRB
Ing. Juraj Kurňavka vyjadril
poďakovanie mestu Tvrdošín za
kvalitnú a odbornú spoluprácu
a osobný prínos pri napĺňaní poslania ŠFRB v oblasti výstavby
a obnovy bytového fondu.

Na pozvanie ambasádora
Spojených štátov Amerických
sa primátor Ivan Šaško 30.
novembra zúčastnil podujatia predstavujúceho najnovšie
americké technológie pre „Inteligentné mestá“ .
Inteligentné mestá (Smart
Cities) vytvárajú plány pre
budúce investície za pomoci informačných technológií
s účasťou a podporou všetkých
zainteresovaných subjektov,

ktoré pôsobia na území. Rozvíjajú sa nové myšlienky a služby, ktoré budú prínosom pre
obyvateľov, miestne hospodárstvo a širšiu verejnosť. „Boli to
zaujímavé informácie. Cieľom
tejto iniciatívy je povzbudiť
mestá testovať nové technológie a inovatívne riešenia a tým
posilniť ich konkurenčnú pozíciu, čo zvýši ich atraktívnosť
pre investorov a odborníkov,“
povedal nám primátor.

Nové technológie pre mestá
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Spolupráca naberá nový rozmer
Vedenie mesta sa spolu
s riaditeľkou Gymnázia Tvrdošín, členmi pedagogického
zboru, zástupcami mesta Rájec-Jestřebí v rámci projektu
Športujme, spolupracujme
a vzdelávajme sa zúčastnili od
14. do 18. novembra návštevy
v ďalšom z troch spolupracujúcich miest – Biržai v Litve.
Tu prebehlo v rámci programu Erasmus + oficiálne predstavenie projektu, uskutočnili
sa pracovné schôdzky členov
realizačných tímov, stretnutie
predstaviteľov miest a tiež už
konkrétne pracovné stretnutia
a školenia. „Zoznámili sme sa
s prostredím i predstaviteľ-

Predstavitelia družobných miest a škôl.
mi školy a mesta Biržai. Hoci
v ňom bolo stále cítiť ducha
bývalého politického režimu,
prekvapilo nás s akou hrdos-

ťou pristupujú tunajší obyvatelia k histórii. Už najmenší
žiaci sú vedení k tomu, aby si
vážili minulosť mesta aj kra-

jiny. Všetci sa dokážu spojiť
a zapáliť pre jednu vec, pomáhajú si. Verím, že v rámci
projektu sa toho navzájom

Jubileum oslávili veľkolepou šou
Centrum voľného času oslávilo 30. výročie od jeho založenia. Rukami učiteľov, trénerov,
vychovávateľov prešli mnohé
generácie tanečníkov, športovcov, spevákov. Pripísali si na účet
množstvo významných ocenení
a vystúpení, v ktorých nechýbala
kreativita a chuť niečo dokázať.
Počas rokov sa v čele CVČ vystriedalo 5 riaditeliek a z bývalých tanečníkov vyrástli ďalší vychovávatelia, čo osviežili kolektív. Pri príležitosti tohto jubilea
pracovníci CVČ v spolupráci
s mestom Tvrdošín zorganizovali 26. novembra veľkolepú šou
zameranú na jednotlivé obdobia,
ktorými centrum prechádzalo.

Počas sobotného odpoludnia
sa všetci vrátili späť v čase a cez
tanečníčky a tanečníkov sa preniesli do jednotlivých období,
z ktorých predviedli to najlepšie. Pre súčasníkov čiastočné retro, pre bývalých „cevečkárov“
spomienky na dávnu modernu.

Spolu s prítomnými na začiatky
zaspomínal aj primátor I. Šaško:
„Nenachádzam slov, aké krásne
divadlo ste tu dnes pripravili
a som hrdý, že tu dnes s vami
môžem stáť a spomínať. Pred
30-timi rokmi naše deti nemali
toľko možností, koľko ich majú
dnes a vybudovať takéto zariadenie malo zmysel. Vidieť to nielen
v úspechoch, ktoré za tie roky
deti spoločne s vychovávateľmi
získali, ale tiež na rozradostených tvárach detí, ktoré sa už
dnes ako dospelí podieľajú na
vytváraní voľného času pre našich najmenších. Postupne sme
vytvárali podmienky pre šport,
kultúru, vybudovali sme ihriská,

telocvične, ľadovú plochu, tenisovú halu a nebanujem, pretože
sme to všetko robili a robíme pre
vás i pre tieto deti. Chcem sa
týmto poďakovať všetkým, ktorí
sa za tie roky podieľali na množstve aktivít, všetkým riaditeľkám
a samozrejme aj deťom, bez kto-

rých by to celé nemalo význam.“
A pamätáte si aj vy, ako sa
naše Centrum voľného času
vyvíjalo? Na podnet primátora
mesta Ivana Šašku 26. septembra 1986 vzniklo zariadenie pod
názvom Mestský dom pionierov
a mládeže so sídlom v centre
mesta. Prvou riaditeľkou bola
Dagmar Šašková s dvoma pracovníkmi – Zuzkou Jančekovou
a Milanom Domiňákom s množstvom dobrovoľníkov. Od začiatku deväťdesiatych rokov je
už našej verejnosti známe ako
Centrum voľného času a od roku
1995 funguje v nových priestoroch na sídlisku Medvedzie. Pod
vedením vtedajšej riaditeľky Ta-

tiany Palkovej kolektív nastúpil
na cestu realizácie veľkých detských show ako Ostrov radosti,
Ulica, Malá princezná, Step by
step, či obľúbené mini playback
show. S príchodom nového milénia prišiel ďalší impulz a veľký
boom zažíval mládežnícky fut-

bal. Detské podujatia sa uberali
tematickým smerom – Adams
family, Traja mušketieri, Perinbaba. Najpozoruhodnejšou
show tohto obdobia s takmer
200 účinkujúcimi, nadčasovou
hudbou i projekciou bola show
Matrix. Riaditeľka Milada Mišicová s kolektívom nasadili latku
vysoko. Po nej na krátke obdobie
prebrala riaditeľské žezlo Jitka Buczacká. Centrum ovládol
hip-hop, break dance a počas
podujatia Tvrdošín hľadá talent
sa predstavilo to najlepšie z nášho okresu. O tom, že CVČ nie je
len detskou a mládežníckou záležitosťou svedčí aj vznik karnevalu pre dospelých, či batôžkové
majálesy. Súčasné centrum pod
vedením Daniely Jurincovej má
v našom meste ustálené miesto.
Vo výbornej kondícii sa podarilo
udržať športovú činnosť, s čím sa
môže pochváliť málokto. Pestrá
krúžková činnosť zvyšuje kvalitu života v našom meste. Tvrdá
práca vychovávateľov i samotných žiakov za sebou necháva
úspechy v každom smere. Na deti
sa nezabúda ani počas prázdnin,
kedy majú možnosť zúčastňovať
sa rôznych táborov.
Tridsať rokov je vek zrelého človeka avšak stále plného
vitality. Centrum, hoci oslavuje okrúhle jubileum, nestarne.
Drží sa nových trendov, neustále napreduje a prispôsobuje
sa. Využíva všetky možnosti,
ktoré mu mesto ponúka, chopí
sa každej príležitosti vymyslieť
niečo nové.

Škola priateľská k deťom
Kolektív Gymnázia Tvrdošín
sa už niekoľko rokov snaží naplniť svoju víziu tzv. rodinnej školy.
Hľadanie zaujímavých aktivít na
hodinu občianskej náuky ich priviedlo k projektu, ktorého cieľom
je vytvoriť v školách také prostredie, kde sa dieťa cíti bezpečne,
a do ktorého chodí s radosťou.
Myšlienku projektu vytvoriť školu priateľskú nielen k deťom, ale
aj k rodičom, celému pedagogickému i nepedagogickému zboru
preto prijali so samozrejmosťou.
Dnes, po roku plnenia potrebných
aktivít, ktorých hlavnou iniciátorkou bola členka pedagogického
zboru Mgr. Marianna Masnicová,
sa ako jediná stredná škola na Orave pýšia titulom Škola priateľská
k deťom.
Na získanie tohto titulu bolo
potrebné splniť minimálne sedem
základných kritérií a teda informovať o programe, zaškoliť personál, vytvoriť nástenku venovanú
právam detí a spolupráci s Unicef,
zaradiť práva detí do školského
vzdelávacieho programu, zorganizovať spoločné rodičovské
združenia aj na neformálnej úrovni, zapájať školu do aktivít Unicef
Slovensko a vytvoriť, prípadne
mať už fungujúcu žiacku školskú
radu. Plnenie jednotlivých kritérií

prebiehalo postupne od septembra
do mája minulého školského roka.
Tieto mohla verejnosť sledovať na
web stránke školy.
Žiaci Gymnázia oceňujú mnohé aktivity, ktorých cieľom je
všetkým spríjemniť čas strávený
v škole. Patrí medzi ne napríklad
školský ples, lyžiarske pobyty,
spoločné pečenie šišiek, vianočné trhy, prespanie v škole, rôzne
turnaje a mnohé ďalšie. Aj charakterový profil učiteľa gymnázia
je podľa žiakov hodný získaného
titulu. „Je profesionálny a priateľský, zdvorilý a pozorný. Určite aj
prísny, naučí, že všetko sa dá vyriešiť a nemusí to byť len rovnica
o tisícich neznámych. Pozná ma
menom, to je skvelé, ja jeho tiež
a to je zábavné. Keď ma stretne v
meste, bez problémov ma dokáže
zaradiť, navyše – keď idem cez
priechod pre chodcov, ešte mi aj
zakýva. Iste, nie každý deň je nedeľa, ale v rámci môjho vlastného
dospievania viac chápem a tiež
ich menej súdim,“ odpovedala
viac ako stovka žiakov v projektovom dotazníku.
Pedagógovia aj žiaci sa aktívne zapájajú do zbierok a akcií na
pomoc deťom. Zúčastnili sa vianočnej zbierky, ktorá podporila
výživové programy v Mauritánii

a na zbierke Modrý gombík. Na
škole preto pôsobia tri Junior ambasádorky z radov študentov, ktorých práca spočíva predovšetkým
v rovesníckom vzdelávaní a šírení
povedomia o celosvetových problémoch.
Ako tvrdia samotní pedagó-

govia získanie titulu neznamená
„záverečnú“. Radostná atmosféra v akejkoľvek rodine závisí od
oboch, od rodičov aj detí. V ich
školskej rodine sa navzájom učia
nielen o svojich právach, ale aj
o rešpekte, zodpovednosti a možnostiach participácie.

Medzinárodný projekt ,,Čarovný čas“
Program
partnerstvo
škôl eTwinning predstavuje komunitu európskych škôl.Spája školy európskych krajín aby spolupracovali
a spoznávali sa. Do medzinárodného projektu „Čarovný čas“ sa
zapojila aj naša materská škola.
„Dôkazom toho, že nielen Vianoce spájajú ľudí je aj naša Materská škola na Oravskom nábreží
v Tvrdošíne. Svedčí o tom aj príbeh spolupráce troch materských
škôl v dvoch štátoch, ktorá vznikla vďaka európskemu programu
E-twinning. Spolupráca našej
materskej školy začala s materskou školou v Soběslave v Českej
republike a neskôr sa pripojila
materská škola z pohraničného
mesta Kátov na Slovensku. Tak

vznikol v októbri projekt, kde sa
vzájomne prostredníctvom výtvarných, tanečných a iných tvorivých činností poznávajú deti a
škôlky. V predvianočnom období
jednou z aktivít bolo vytvorenie
vianočných pozdravov, ktorými
prajú pokojné prežitie vianočných sviatkov nielen deťom a pani
učiteľkám, ale aj obyvateľom ich
miest. Konečným cieľom projektu
je strávenie Čarovnej noci v materskej škole, kde sa pomocou videokonferencie spoja, pozdravia
a budú zdieľať vzájomné zážitky
z prebiehajúceho večera plného
spoločných aktivít. Veríme, že
táto spolupráca nie je jedinou
a bude tak spájať viacero miest,
prípadne národov,“ povedala
nám Mgr Ľ. Krasuľová, riaditeľka MŠ.

veľa naučíme
a že naša spolupráca bude mať
dlhé trvanie,“
povedal primátor I. Šaško.
Cieľom projektu je rozvíjať podnikateľské a jaz ykové schopnosti
účastníkov, naučiť sa pr á ci
v teréne s videokamerou, GPS
navigáciou, prenosu dát do
počítačov s ich následným využitím pre cyklotrenažéry. Ide
o zaznamenávanie zaujíma-

vých cyklotrás s informáciami doplnenými v spolupráci
s mestami ako sú napríklad
turistické zaujímavosti, dopravná dostupnosť, možnosti
ubytovania a pod. Počas nasledujúcich dvoch rokov sa
uskutočnia výmenné pobyty,
športové kempy pre žiakov.
Vytvárať budú tiež fiktívne
cestovné kancelárie, ktoré
budú propagovať vlastný región. Vytvárať budú cyklotrasy, pomáhať pri organizácii
súťaží v netradičných športoch, no hlavne, žiaci budú
mať možnosť spoznať život
v regióne, meste a škole toho
druhého.

Matičiari hodnotili aj ocenili prácu
Za účasti predsedu Matice
slovenskej (MS) Mariána Tkáča,
správcu MS Maroša Smoleca,
štátneho tajomníka Ministerstva

vnútra SR Rudolfa Urbanoviča, bývalého riaditeľa Domu
matice MS Milana Stromka
a súčasného Mareka Nemca,
primátorov, starostov a ďalších
osobností politického, spoločenského, kultúrneho života a športu a ďalších hostí sa uskutočnilo
stretnutie, ktorého cieľom bolo
bilancovať činnosť Domu MS
a oblastného výboru MS zahrňujúceho oblasť Liptova a Oravy
i oceniť osobnosti, ktoré prispeli
k napĺňaniu cieľov a ďalšiemu
rozvoju miestnych odborov MS.
V trojhodinovom programe
sme sa vrátili do minulosti,

obsahoval prvky entuziazmu
a nadšenia. Vrátil nás do obdobia, keď národovci boli ochotní
obetovať aj svoj osobný život za
národ, za zvýšenie národného povedomia, za
právo byť rovnocenným
iným národom.
Hoci burcujúce básne, clivé, temperamentné, či žartovné piesne, zvykoslovné pásma
ukázali krásu a jedinečnosť slovenskej kultúry,
poukázali i na to, že
ich treba zachovávať,
ale prinášať aj prvky
súčasnosti a nadšenie
matičiarov vnášať do
nášho súčasného spoločenského a kultúrneho života. Veľkú úlohu
v tomto smere môžu zohrať
školy a médiá, aby v mládeži
budovali národné povedomie,
hovorili a písali o činnosti matičiarov, aby sme sa ako slovenský národ nestratili v globalizovanom svete.
Vyvrcholením galavečera
bolo ocenenie významných
osobností z prostredia Matice,
samosprávy a športu. Za naše
mesto bolo ocenenie udelené
primátorovi Ivanovi Šaškovi
a Magdaléne Luckej, predsedníčke miestneho odboru
MS a poslankyni mestského
zastupiteľstva.

M e s t ská knižnica
úspešným projektom z Fondu na podporu
umenia získala prostriedky na
nákup kníh vo výške 1 100 eur.
Vďaka tejto podpore bolo zakúpených 136 nových kníh náučnej
a krásnej literatúra pre deti, mládež a dospelých. Ďalšie financie
v čiastke 1500 eur získala knižnica z Fondu na podporu umenia
na doplnenie nových modulov
softvérového vybavenia knižnice. Výsledkom je skvalitnenie knižnično-informačných
služieb - online katalóg mestskej knižnice, ktorý nájdete na:
www.tvrdosin.sk, hlavná stránka vpravo pri informáciach, čitateľ si môže zároveň pozrieť
svoje konto a predĺžiť ho. Upo-

mienky, ostatné oznamy budú
posielané na e-mailovú adresu
čitateľov. Prostredníctvom nového on-line katalógu je možné
prehliadať fond mestskej knižnice, ktorý je aktuálne k dispozícii, poskytuje vyhľadávanie
dokumentov podľa mena autora,
názvu alebo kľúčových slov. Ak
sú požadované dokumenty vypožičané, je možné si ich rezervovať. On-line katalóg zároveň
umožňuje čitateľom predĺženie
výpožičnej doby ich výpožičiek
prostredníctvom prihlásenia sa
do „čitateľského konta“. V ňom
môžete sledovať stav a históriu
výpožičiek, prehľad rezervácií,
vybraných dokumentov, platby,
upomienky. Zároveň je možné
sa oboznámiť s novými knihami
zakúpených do knižnice.

Online katalóg mestskej knižnice

Bezplatný e-mailový kurz poľského jazyka
Poľsko je okrem Ukrajiny
najväčší sused Slovenska, veľmi blízka a zaujímavá krajina,
ktorá má so Slovenskom veľa
spoločného. Aj poľský jazyk je
dosť blízky. Kurz je bezplatný a
je určený pre začiatočníkov, ako
aj pre tých, ktorí sa poľštinu síce
neučili, ale jej dobre rozumejú,
lebo žijú blízko poľských hraníc. „Naučíme vás hlavne ako
sa vyhnúť najčastejším chybám
a povieme si niečo o súčasnom

Poľsku. Bezplatný e-mailový
kurz poľského jazyka pre Slovákov som pripravil s účelom lepšieho porozumenia medzi našimi
národmi. Priamy link na kurz:
http://porteuropa.eu/sk/polsko/
jazyk/392-bezplatny-e-mailovy-kurz-polskeho-jazyka,“ informoval nás Jakub Łoginow, novinár „Dziennika Gazeta Prawna“,
portálu „Port Európa“ a koordinátor občianskej iniciatívy „Polska
- Słowacja - autobusy“.
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Najkrajšie sú vianočné chvíle s rodinou
Vianoce s Darinkou
Mesiac pred vianočnými sviatkami slávila 85. narodeniny rodáčka nášho mesta Darinka Laščiaková. Počas svojho života zanechala hlboký dojem v srdciach

ne patrí hlas Darinky, ktorý nás
sprevádza celým adventom. Hoci
ju poznáme len z kazety, za tie
roky sa stala členom rodiny. Ak
maminka dlhšie (viac ako deň)
nepustila našu už takmer zodratú

ľúbená vianočná kazeta. Všetky
spomienky na Vianoce sú spojené s ňou. Aj dnes, už ako člen
samostatnej domácnosti si piesne Darinky Laščiakovej púšťam
a spomínam na najkrajšie chvíle
s rodinu a so slzami v očiach sa
obraciam na rodičov, kedy sa to
stalo, že sa nám
deťom pie sne
vryli tak hlboko
do srdca a vyvolávajú v nás
také silné emócie. Jedno však
viem, nech by
som bola kdekoľvek, stratená vo
svete, vesmíre,
prvé tóny z pásk y m a v r át ia
späť v priestore
aj čase a pomôžu
vytvoriť domov.
Milovala som vianočné chvíle
s rodinou a Darinkou a vždy ich
milovať budem. Dnes už viem

mnohých ľudí, fanúšikov, poslu- pásku, pýtali sme si ju. V byte to
cháčov. A tak ako k ľudovej tradí- vtedy nádherne voňalo perníkmi,
cií, zvykom a piesňam patrí neod- či mačacími očkami, ktoré bamysliteľne jej hlas, priraďujeme bička práve obaľovala v sladučho tiež k najmilšiemu obdobiu celého
roka. Vianoce, to sú
koledy, vinše a priania, a ak nie v každej
rodine, minimálne
k tej našej patrí tisíckrát obohratá páska
Moje Vianoce, kde
Darinka s detským
súborom Canens (Slniečko) naspievala
tie najkrajšie a najčarovnejšie piesne
tohto obdobia.
Rodičia už od
malička vštepujú
svojim deťom isté
zvyky spájajúce sa
s ich rodinou. Hoci
si to vtedy neuvedomujú, tieto zvyky sa Jedinečná vianočná atmosféra v centre mesta.
na ne naozaj „prilepia“ a sprevá- kom cukre. Viazali sme salónky, aj to, že jedného dňa skrze ňu
dzajú ich celým životom. V našej zdobili stromček. Počas štedrého naučím svoje deti milovať Viarodine už od vtedy, ako si pamä- dňa, keď boli prípravy v najväč- noce rovnako, ako to naučila ona
tám, k Vianociam neodmysliteľ- šom prúde z rádia nám hrala ob- mňa.
(ms)

Sem pospešte, nemeškajte,
dobrí valasi.
Počúvajte v tejto chvíli aké
sú to hlasy.
Hľa panenka Mária,
Ježiška porodila.
Do plienočiek zavinula ,
do jasličiek vložila.
Anjeli mu prespevujú piesne
veselé,
Sláva Bohu na výsostiach
nebo zneje celé.
Noc sa v deň obrátila,
jasnosť sa v nej zjavila,
celé mesto betlehemské,
celú zem osvietila.

Zvyky na Vianoce
Keď gazdiná miesila cesto
na prvý chlieb, išla oblápať
ovocné stromy do záhrady
a časť cesta z chleba mala
na rukách. Verili, že týmto úkonom ovocné stromy v
budúcom roku zarodia. Pri
Štedrej večeri dávali pod stôl
reťaz. Všetci domáci si položili nohy na reťaz, aby rodina po celý rok spolu držala.
Gazdiná pri večeri hodila hrach
do dverí, aby jej sliepky nenosili vajcia po druhých domoch.
Pred hodami zaklali ošípanú a
mäso konzervovali v slanom
rôsole a potom údením na povale. Na omastenie potravín
používali stopenú bravčovú
masť a sadlo. Najlepšiu masť
po zaklaní nasolili, skrútili
do bochníka, vložili medzi
dve drevené latky „steble“
a na dvoch miestach stiahli
povrázkom z ľanových nití a
dali vyúdiť na povalu. Potom
zo sadla po kúsku odkrajovali a zapražili kapustu. Aj časť
údenej slaniny používali na
omastenie halušiek, ovšem
veľmi skromne, lebo slaninu
dávali chlapom ku chlebu pri
poľnohospodárskych prácach
cez leto.

Spolupatričnosť nielen na Vianoce
Vedenie mesta celý rok pripravuje celomestské podujatia, ktoré dokonale podporujú
súdržnosť mestského spoločenstva. Ak spomenieme len
tie najdôležitejšie, začneme
vítaním nového roka na Trojičnom námestí. Pokračujeme
športovým podujatím Stopa
bez hraníc, nasleduje ocenenie naj športovcov a podnikateľov v meste. Cez plesovú
sezónu sa prenesieme až ku
stavaniu mája a Dňu matiek.
Na radnici vítame našich najmenších a radujeme sa z nich
počas Dňa detí. Športovci opäť
prichádzajú na svoje počas
Tvrdošínskej dvanástky a milovníci folklóru sa stretávajú
v Oraviciach. Country festival
a rockový festival predchádzajú medzinárodnému festivalu
dychových hudieb, po ktorom
sa dostávame až ku obľúbeným
slávnostiam Dní mesta. Ná-

rodnú hrdosť vyjadrujeme pri
Vatre zvrchovanosti, jarmočnú
náladu v nás zapáli Michalský
jarmok, ktorú umocníme na
vianočných trhoch, kým čakáme na príchod sv. Mikuláša a
Sviatok príbuznosti. Nehovoriac o mnohých futbalových,
f lorbalových, volejbalových
zápasoch, ktoré spájajú športových nadšencov.
Všetky stretnutia počas roka
však dokazujú, že kruh najbližších nemusí byť malý a úzky,
ale môže byť poriadne široký,
aby sa doň vmestil každý z nášho mesta a pritom v ňom ostalo
množstvo miesta pre nových
priateľov a známych, ktorí,
hoci nemajú trvalý pobyt u nás,
ich srdce patrí Tvrdošínu. A tak
úsmevy, pomoc a podpora nech
je symbolom láskavosti počas
celého roka, ceňme si každý
deň nášho života so všetkým,
čo prináša.

Sprítomnime si minulosť

Mesto plánuje v mestskom kultúrnom stredisku vytvoriť
„Izbu tradícií“ pre zachovanie dedičstva našich predkov. Jej
zmyslom je, aby široká verejnosť mala možnosť vidieť, ako
žili a pracovali naši predkovia, aby mladšie generácie mali
predstavu, ako žili ich starí rodičia, aké mali zvyky, čím sa
zaoberali a podobne.
Našim záujmom je vštepovať mládeži lásku ku tradíciám,
aby boli hrdí na svoje mesto, domovinu, lebo práve história
a tradície nás robia jedinečnými a neporovnateľnými.
Veríme, že najmä majitelia rodinných domov môžu poskytnúť rôzne dobové predmety, nábytok, ale i obyvatelia
sídliska fotografické, či písomné materiály.
Spoločným úsilím v zmysle motta: „Kto nepozná svoju
minulosť, nemá budúcnosť“ by sme vytvorili priestor, v ktorom by bola zachovaná a reprezentovaná aspoň časť histórie
nášho mesta. Ďakujeme za pomoc.
Bližšie informácie v MsKS, č.t. 043/532 2167.

V prevádzke už aj umelá ľadová plocha

Katarínske posedenie
Jednota dôchodcov Slovenska Skalka Tvrdošín zorganizovala už tradičné katarínske

posedenie pre svojich členov.
Z celkového počtu 82 sa ich
zišlo 50 a spoločne si schuti

zaspievali, zatancovali, no najmä zaspomínali na uplynulý
rok. Počas celého roka sa zú-

častnili mnohých podujatí ako
súťaže v kolkoch, zájazdu do
Levoče, ale tiež mnohých športových hier a súťaží, či posedení spojených s varením
guľášu. Nechýbala ani účasť
pri príležitosti osláv 20. výročia založenia Jednoty dôchodcov okresu Tvrdošín.
Chceme sa týmto poďakovať
pánovi primátorovi Ing. Ivanovi Šaškovi za poskytnuté
priestory i za ďalšiu spoluprácu, vďaka ktorej môžeme
rozvíjať našu činnosť.
Eduard Vasek

Začiatkom decembra bola opäť daná do prevádzky umelá
ľadová plocha Pod Velingom. Najviac sa tomu potešili deti a
mládež, ktorí túto plochu pravidelne využívajú. Ako každý rok
tak aj tento mesto vyjde s cenami na vstupnom pre občanov
mesta v ústrety za symbolickú cenu. Vedenie mesta vytvára pre
občanov čo najlepšie podmienky pre šport a relax. Otváracie
hodiny nájdete na web stránke mesta.

Písali sm e v na šich n oviná ch
Pred 30-timi rokmi
Zriadili a otvorili sme Dom služieb na sídlisku Medvedzie
a nákupné stredisko v centre mesta. Do prevádzky bol daný aj
Dom dôchodcov pre 38 klientov.

Pred 25-timi rokmi
Aj napriek zlej ekonomickej situácii sa podmienky v meste
naďalej zlepšujú a je potrebné aj naďalej plniť plán prác. Pokračuje sa v rekonštrukcii oplotenia mestského parku, buduje
sa vodovod, kanalizácia a podklady pre cesty na IBV Hlísno,
ukončená bola trafostanica a dotláčacia stanica vodovodu IBV
Hríbiky, vysádza sa zeleň na sídlisku Medvedzie, rekonštruuje
sa osvetlenie.
Pred 20-timi rokmi
Otázky plynofikácie a elektrifikácie v mestskej časti Hrád-

ky a ďalších priľahlých ulíc sa v priebehu roka posunuli do postupnej realizácie. V spolupráci s energetickými rozvodnými
závodmi bolo nutné dobudovať nové trafostanice, ktoré posilnia možnosť napájania rodinných domov na elektrické kúrenie.
Pred 15-timi rokmi
V nadväznosti na zákon o odpadoch mesto vypracovalo VZN
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu. Bola
schválená výška poplatku s prihliadnutím na sociálny aspekt
a schválené boli aj formy úľav. Schválená výška poplatku za
odpad je v našom meste najnižšia na Slovensku.
Pred 10-timi rokmi
Do užívania bola odovzdaný 16-bytový dom v Medvedzí, boli
vybudované nové autobusové zastávky, futbalisti a fanúšikovia
sa potešili z nového futbalového štadióna aj futbalové ihrisko
s umelou trávou, na sídlisku Medvedzie bol vymenený teplovod, otvorili sa dva nákupné centrá Lídl a Tesco, v K. Hôrke
vyrástla nová fabrika Hydac, boli vybudované nové chodníky
na Trojičnom námestí a na sídlisku Medvedzie.
Havarijný stav strechy domu smútku si vyžadoval okamžitú
rekonštrukciu pred nadchádzajúcou zimou. Pretekajúca voda zo
strechy poškodila interiér. Zakonzervovanie strechy sa uskutočnilo novou technológiou „lepenia“ prvého náteru.
Pred 5-timi rokmi
Most cez Oravu je už prejazdný v oboch smeroch. Po rozsiahlej rekonštrukcii je bezpečný pre motoristov i chodcov. Súčasťou
mosta je dobudovanie chodníkov popri ceste, úpravou okolia

a celú dopravnú infraštruktúru vyrieši vybudovanie veľkého
kruhového objazdu v centre mesta.
Centrum Oravíc sa skultúrňuje
Na kanalizáciu a čističku odpadových vôd sa začínajú napájať nielen podnikateľské subjekty, ale aj fyzické osoby. Okrem
termálnych kúpalísk sa vybudovaním rôznych stavieb v tejto
lokalite podstatne skvalitnilo životné prostredie, znížilo sa znečisťovanie povrchových a podzemných vôd a zlepšili sa podmienky pre rozvoj cestovného ruchu.
Snaha mesta obnoviť historické námestie so zónami oddychu
a spoločenských aktivít sa v tomto roku naplnila a námestie už
slúži svojmu účelu. Priestor centrálnej mestskej zóny sa úplne
zmenil a ku zachovanej zeleni pribudla nová.
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Narodili sa

5. 10.
15. 10.
18. 10.
20. 10.
28. 10.
6. 11.

Martin Basár
Emma Jasiurová
Peter Machunka
Richard Ferenčík
Marína Stankovičová
Šimon Záškvara

8. 11.
9. 11.
9. 11.
22. 11.
23. 11.
29. 11

Leo Merešš
Lilian Chorvátová
Ema Kolejáková
Leony Žmijáková
Marko Ontko
Laura Brédová

Sobáše

15. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.
19. 11.
19. 11.
3. 12.

Lenka Košťálová – Michal Gill
Daniela Papánová – Juraj Kuboš
Zdenka Horňáková – Martin Medvecký
Mgr. Soňa Gazdíková – Bc. Andrej Margetín
Mgr. PhDr. Katarína Planietová – Peter Baník
MUDr. Gabriela Juricová – Ján Franek
Juliána Zoššáková – Michal Sásik

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
90 rokov
Klementína Schwarczová
85 rokov
Ján Badár 		
Mária Krivdová 		
Vlasta Marcoňová
Apolónia Magová 		
Helena Medvecká 		
80 rokov
Štefan Pšenák 		

Medvedzie
Krásna Hôrka
Medvedzie
Medvedzie
Tvrdošín
Medvedzie
Tvrdošín

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

Odišli z našich radov
15. 10.
27. 10.
31. 10.
7. 11.
8. 11.
10. 11.
23. 11.
26. 11.

Alexandra Kubíková
Helena Kompanová
František Jantošík
Anton Medvecký
Dušan Medvecký
Miroslav Ferenčík
Mário Poláčik
Juraj Sunega

20-ročná
84-ročná
86-ročná
90-ročný
50-ročný
49-ročný
7-ročný
84-ročný

Spomienka
Už nepočuť po dome otcov a dedkov hlas, už viac
nepríde medzi nás. Deti, vnúčatá si nepohladí a nepovie
drahí moji, mal som vás všetkých veľmi rád.
Dňa 13. decembra uplynulo 10 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, dedko ANTON MATUŠÍK. S láskou a úctou spomína manželka Mária, dcéra
Mária s manželom, syn Anton a vnuci Tomáš a Dominik.

Spomienka

Milovali sme ho, on miloval nás. Tú lásku v našich
srdciach nezničí ani čas. Odišiel na cestu, kam musí
každý sám, len dvere spomienok nechal nám dokorán.
Dňa 22. decembra si pripomenieme 10. výročie
od úmrtia nášho milovaného manžela, otca a dedka
Miroslava Adamíka z Medvedzia. S láskou a úctou
spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Spomienka

S tichou spomienkou budeme ku Tvojmu hrobu chodiť,
pri plameňoch sviečok sa za Teba modliť. Osud Ti nedoprial ešte s nami byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť.
S hlbokým žiaľom vám oznamujeme, že nás 8. novembra vo veku 50 rokov opustil náš syn, otec, brat,
strýko a priateľ DUŠAN MEDVECKÝ.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Spomienka

Dňa 8. decembra si pripomenieme piate výročie úmrtia
ELENKY BEDRICHOVEJ z Tvrdošína, ktorá odišla do
večnosti vo veku 50 rokov. Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S úctou spomínajú syn Michal s rodinou, mama a ostatná rodina.

Spomienka

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. So
smútkom v srdci si 27. decembra pripomíname 10. výročie smrti
našej maminky JOHANNY ŠTUBENDEKOVEJ a 30. decembra 18. výročie smrti nášho ocka VIKTORA ŠTUBENDEKA. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Vás mal rád,
nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojím tokom plynie, krásna
spomienka na Vás nikdy nepominie. S modlitbou a veľkou láskou v srdci na vás spomínajú dcéry a synovia s rodinami.

Spomienka

„Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda, to si Ty,
otec náš a pozeráš na nás z neba. Tam,v raji nebeskom, pokoj večný maj, buď naším anjelom, na zemi
nás chráň. Hoci si odišiel, nie si medzi nami, navždy
si zostal v srdciach tých, čo ťa vrúcne milovali.“ Dňa
8. januára si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy
opustil manžel, otec, deduško a pradeduško ŠTEFAN
VALEK. S láskou spomína smútiaca rodina.

Lampióny ako symbol spomienok
Deti, najčistejšie a najúprimnejšie duše spolu s rodičmi venovali malú chvíľu spomienke
tým, ktorým plameň na sviečke
života už dávno zhasol. Mesto
Tvrdošín a Centrum voľného
času zorganizovali ďalší ročník spomienkového lampiónového sprievodu „Pre všetkých
v nebi“, ktorého sa zúčastnila
viac ako stovka nielen našich
najmenších. Položením kvetov,
zapálením sviečok a spoločnou modlitbou pri centrálnom
kríži v tvrdošínskom cintoríne všetci prítomní vzdali česť
pamiatke našim blízkym, ktorých prítomnosť sa rozplynula
v čase, no navždy ostane v srd-

ciach ako spomienka.
„V mene vedenia
mesta vás chcem všetkých pozdraviť a poďakovať za to, že ste sa
zúčastnili tejto krásnej akcie, kedy chceme pozdraviť duše
v nebi. Každý chceme
venovať úmysel pochodu lampiónov svojim predkom, pričom
svetlo ktoré nesieme
symbolizuje spásu
a slávu,“ prihovorila
sa k účastníkom lampiónového sprievodu
Vlasta Jančeková, zástupkyňa primátora.

Vzdali hold obetiam vojen
Posledná vystrelená delostrelecká salva pri podpise prímeria
v Compiegne 11.11.1918
o 11 hodine a 11 minúte
ukončila prvú svetovú
vojnu. Pri príležitosti
98. výročia tejto udalosti, sme si aj v našom
meste pripomenuli padlých, ktorí bojovali za
našu vlasť a naše práva proti nepriateľom.
Okrem zástupcov mesta
sa k prítomným žiakom
a ostatnej verejnosti,
ktorá prišla vzdať hold
padlým prihovoril aj
major vo výslužbe Stanislav Bernolák: „Zišli
sme sa vo vašom meste
pri pamätníku obetí vojen, aby sme venovali spomienku všetkým obetiam ozbrojených
konfliktov bez rozdielu, či patrili

k víťazným alebo porazeným
armádam, vyznávali rôzne ná-

boženstvá, boli rôznych národností, či rasy. Spolu s nami tak
urobia milióny ľudí na celom

svete. Červené maky, ktoré dnes
pokladáme k tomuto pamätníku

sú symbolom z básne Johna Mc
Craea, ktorú napísal pri Belgickom meste Yprés, kde zahynulo
tisíce vojakov.“ Dnes, možno
viac ako inokedy, keď žijeme na
hranici vypuknutia nepokojov
v členských krajinách Európskej únie, by sme mali venovať chvíľu a zamyslieť sa nad
hrôzami vojny. Aby sme ako národ nezabudli na roky sužovaní a bojov za slobodu, aby sme
šírili okolo seba mier a snažili
sa ho udržať, nech naše deti nezažijú strach, ktorý kedysi naši
starí rodičia. Aby obeta, ktorá
ich stála to najvzácnejšie – život
mala opodstatnenie a bola pre
nás výstrahou pred opakovaním
chýb histórie.

Kalendár zaujal

Kvapka, čo zachráni život
Pri príležitosti Dňa študentstva zorganizoval miestny spolok Červeného kríža v spolupráci so ZŠ M. Medveckej a Národnou transfúznou službou
v Martine Študentskú kvapku
krvi. Hoci názov hovorí o študentoch, do darovania sa zapojili aj mnohí pedagógovia,
pracovníci mestského úradu a
záchranných zložiek z nášho
mesta. Medzi študentami sa na-

šli aj prvodarcovia, ktorí poctivo vypĺňali potrebné formuláre,
či dotazník o zdravotnom stave
a neskôr hrdinsky nastavili ruku
na odber najvzácnejšej tekutiny.
Spolužiačky Diana a Barbora
z Gymnázia sa rozhodli darovať
krv, aby pomohli druhým. „Nikdy nevieme, kedy to budeme potrebovať my. Dnes, keď môžeme
pomôžeme my iným a možno sa
to niekedy vráti.“

Pozývame vás na vystúpenie obľúbenej hudobnej
skupiny PROGRES, ktorú poznáte tiež z televízie
Šláger v nedeľu 29. januára o 1600 do kina Javor.
Vstupné je 5 eur. Predpredaj: MsKS Medvedzie,
043/5322167, 0903 375 929, 0905 104 335 alebo na
msksts@orava.sk

Ocenenia zo Srbska pre výtvarníkov
Výtvarníci ZUŠ Tvrdošín sa
zapojili do XVIII. ročníka Medzinárodnej výtvarnej súťaže
„Radosť Európy 2016“, ktorú
organizuje Detské kultúrne centrum Belehrad. Konkurencia
a kvalita prác na podobných
súťažiach je úžasná. Na tomto ročníku sa zúčastnili deti vo
veku od 4 – 18 rokov z Argentíny, Bulharska, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska,
Číny, z Čiech, Grécka, Litvy,
Lotyšska, Čiernej Hory, Poľska,
Ruska, Gruzínska, Indie, Slovinska, samozrejme z domáceho
Srbska a tiež s úspešnou účasťou
slovenských škôl. Práce boli zamerané na radosti života – hry,

lásku, rodinu, slnko, prírodu,
mier, piesne,...témy, s ktorými sa
deti stretávajú bežne. Veľmi milo
nás prekvapila e-mailová správa
o výsledkoch, pretože v kategórii
4-6 ročných detí získal 2. miesto
Gabriel Hlina a v kategórii 7-9
ročných 3. miesto Matej Pindiak.
Chlapci dostali krásne medaily,
diplomy a katalógy, kde sú zobrazené ocenené práce, môžu si
porovnať ich úroveň a získať inšpiráciu. Teší nás úspech našich
žiakov. Blahoželáme im a veríme, že ich umiestnenie bude povzbudením pre ostatných do ďalšej tvorivej, úspešnej a radostnej
výtvarnej činnosti.
Bc. Ľudmila Verzálová

Spomienka

Tvoj hlas a spev už nepočuť, ale spomienka na Teba
sa vynára v našich mysliach, lebo Tvoja dobrota a láska
k nám ju pripomína neustále.
Dňa 18. novembra 2016 uplynuli 2 roky, ako nás
navždy opustila milovaná manželka, matka a babinka
MÁRIA MATISOVÁ z Tvrdošína - Medvedzia.
S láskou a úctou spomína manžel, deti s rodinami,
príbuzní a všetci známi, ktorí Ťa poznali.

Tento rok vydalo mesto Kalendár 2017. „Videla som nový kalendár. Musím povedať, že je prekrásny, nádherné fotky, ktoré
ukazujú aké máme krásne mesto,“ napísala nám Balleková
Ľuba z Krásnej Hôrky. Seniori chválili kalendár, považujú ho
za malé umelecké dielo.

Stretnutie zberateľov opäť úspešne

Štvrtá októbrová nedeľa patrila 24. burze zberateľov, ktorú
zorganizoval Klub zberateľov
a mesto Tvrdošín v spoločenskej
sále nad hasičmi. Zúčastnilo sa
jej takmer 120 nadšencov, zberateľov a milovníkov histórie
a jej artefaktov z desiatich slovenských okresov. Prvýkrát sa

zúčastnili burzy aj zberatelia
z Čadce. Popri ponuke mincí,
medailí, odznakov ste mohli
v ponuke nájsť aj parožie, či
gramofónové platne. Organizátori nezabudli ani na uctenie
pamiatky dlhoročného priateľa,
vzácneho človeka a novinára Jozefa Medveckého.

Plesová sezóna 2017
Počas fašiangového obdobia sa v Tvrdošíne každoročne
uskutoční niekoľko plesov, bálov, či karnevalov. Milovníci
dobrej zábavy si v bohatej ponuke nájdu svoj obľúbený, konaný už tradične v spoločenskej sále.
Sobota 21.1. - Ples priateľov ZŠ Š. Šmálika
Sobota 4.2. - Ples priateľov ZŠ. M. Medveckej
Sobota 11.2. - Maškarný ples pre dospelých
Piatok 17.2. - 29. Mestský bál
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Karolína v reprezentačnom drese
Rok 2016 bol pre tenis v Tvrdošíne úspešný, o kto- zaradenie Karolíny do vyššej
rého úspechy sa stará mladá a talentovaná tenistka vekovej kategórie, kde hráva
Karolína Šašková, ktorá je študentkou Gymnázia v zo staršími a skúsenejšími
hráčkami. Skúsenosti, ktoré
Tvrdošíne.
Začiatkom roka sa Karolína Prešova, Piešťan a Trnavy. získava zúročí v ďalšej časti
zúčastnila Halových majstrov- Ďalším veľkým krokom bolo svojej kariéry.
O Karolíne rozprával
stiev Európy družstiev
aj český tenisový tréner
dievčat, kde Slovensko
Martin Kavan, ktorý v teobsadilo v Zóne A tretie
nisových začiatkoch viedol
miesto, keď prehrali iba
aj Dominiku Cibulkovú,
s favorizovanými Anglinedávnu víťazku Turnaja
čankami.
majsteriek v Singapure.
Ďalší v y nikajúci
„Teraz trénujem tak šimedzinárodný úspech
kovné dievča, že som v nej
nenechal na seba dlho
videl novú Cibulkovú. Volá
čakať. Na Tennis Europe
sa Karolína Šašková a má
U12 v Chorvátsku sa Katiež všetky predpoklady
rolíne podarilo z kvaliﬁstať sa výbornou tenistkou.
kácie dostať až do ﬁnále,
Má rýchlosť, silu, motivákde síce podľahla Talianciu, zázemie, priestor. Čo
ke Anca Todoni, ale aj
treba? Stať sa dobrým člotak to je veľký úspech pre
vekom, to je základ, aby z
slovenský tenis. V ďalšom
priebehu sezóny na Let- Dominika Cibulková s Barborkou Šaškovou, neho bol výborný tenista.
ných majstrovstvách Slo- ako ďalšou nádejou slovenského tenisu, kto- Dominika mala šťastie,
venska v kategórii mlad- rá kráča v šľapajách sestry Karolínky, zatiaľ že stretla príjemných ľudí
ších žiačok sa vo dvojhre ešte v kategórii mladších žiačok. Barborka si dúfam, že ho bude mať aj
stala vicemajsterkou Slo- dala za cieľ do konca roka 2017 v rebríčku Karolína,“ povedal tréner
venska a vo štvorhre do- tenistiek vo svojej vekovej kategórii na Slo- Kavan. Čo k tomu dodať?
konca majsterkou Sloven- vensku obsadiť pozíciu do 7. miesta. Veríme, Asi len to, že ľudia v Tvrska. Treba podotknúť, že že svojou húževnatosťou sa jej to podarí už aj došíne budú Karolíne v
svojou vynikajúcou hrou preto, že v prvom halovom turnaji sezóny v jej tenisovej kariére držať
dokázala vyradiť tenist- Kysuckom Novom Meste obsadila 3. miesto. palce, aby bola minimálne
ky z tenisových akadé- Budeme jej držať palce v tomto peknom a aspoň tak dobrá ako Dominika Cibulková.
mii z Košíc, Bratislavy, atraktívnom športe.

FBK Tvrdošín sa v tabuľke dvíha čoraz vyššie
Do tejto sezóny išlo družstvo potrebné dobre sa pripraviť na
FBK Tvrdošín ženy s pokorou odvety. Družstvo má veľký poa malou dušičkou. Po odchode tenciál, no všetko bude záležať
trénera a niekoľkých hráčok sa od pohody a účasti kľúčových
musel káder značne om ladiť. Ako je
vidieť, po
polovici
súťaže sa
FBK Tvrdošín drží
n a p e knom piatom mieste. Na štvrtú pozíciu
strácajú tri
body, ktoré im zobral Prešov
a ďalšie tri Novo formujúci kolektiv FBK Tvrdošín ženy.
body Michalovce v prvom zápase. Pre- hráčok. Chceli by oplatiť prehrali z deviatich štyri zápasy, hru Michalovciam a možno aj
ktoré v odvetách chcú znížiť Prešovu. No ľahké to mať urna maximálne dva. Veríme, čite nebudú. Play off by mali
že sa im to podarí. Teraz je podľa všetkého určite zahrať,

otázne je s kým a ako vysoko sa
dostanú. Veľkú chuť si urobili
v Nitre a v Bratislave odkiaľ
priviezli dôležitých šesť bodov.
Porazili silnú
Nemšovú. Ďalším t cieľom je
ukázať aj Spišskej Novej Vsi,
že májú na to
hrať vyrovnanú partiu. ,,Teší
ma hlavne to,
že mladé baby
robia pokroky
a je to pomaly
vidieť aj v jednotlivých zápasoch. Do play
off je ešte ďaleko, a preto pôjdeme s pokorou
od zápasu k zápasu,“ povedal
tréner Milan Burdeľ. Koniec
koncov FBK Tvrdošín bude
potrebovať aj podporu od fanúšikov a veria, že ich nesklamú
v ťažkých časoch.

Šachistom sa darí striedavo
A družstvo, ktoré hrá 4. ligu,
je po štvrtom kole na 6. mieste
so ziskom siedmich bodov. Na
vedúci L. Mikuláš jun. B stráca päť bodov. Škoda smolnej
prehry na domácej pôde s L.
Ondrašovou. Rozhodovalo sa
v poslednej partii, ktorú Palider
hrubou chybou prehral.
Výsledky A družstva (4. liga
sk. C12)
MŠK Trstená A - MŠK Tvrdošín A 4:4; MŠK Tvrdošín
A - ŠK Stankovany-Rojkov
5,5:2,5; MŠK Tvrdošín A - ŠK
L. Ondrašová B 3,5:4,5; MŠK
D. Kubín C - MŠK Tvrdošín
A 3:5.
B Družstvo hrá 5. ligu a po
4. kole je na 4. mieste so ziskom deväť bodov. Na vedúce L. Sliače stráca tri body.
Táto súťaž je veľmi vyrovnaná a naše mužstvo patrí k favoritom na postup. V L. Teplej prehrali zápas, ktorý mali
dobre rozbehnutý na výhru,
ale hrubými chybami v kon-

covkách ho nakoniec prehrali.
Výsledky B družstva (5. ligu
sk. C12)
MŠK Tvrdošín B - MŠK
Trstená B 3,5:1,5; OŠK L.

Teplá - MŠK Tvrdošín B
4:1; MŠK Tvrdošín B - OŠK
Ludrová 3,5:1,5; TJ Lúčky
Kúpele B - MŠK Tvrdošín B
0,5:4,5.

MHFL má za sebou úvodné kolo

Úvodnými dvomi zápasmi
bol odštartovaý nový ročník
m e s t s k e j h a l o v e j l i g y.
Priebežne sa do nej prihlásilo
i b a 5 m u ž s t ie v, p r i č o m
liga sa môže rozšíriť ešte o
jedného účastníka. Otvárací
duel obstaral obhajca trofeje
Červená Hviezda Medvedzie
proti novému tímu Legionárov.
Od začiatku bolo jasné, že to
bude vyrovnaný duel. Dve minúty do konca vyhrávala Červená Hviezda 4:3, ale Legionárom sa podarilo vyrovnať z jedenástky na konečných 4:4. V
druhom zápase si vicemajster
1. FC Krásna Hôrka/Pivnica
poradil s Habovkou. Habovka

predviedla sympatický výkon,
pričom ju mohli mrzieť, najmä
nepremenené šance, čo ich stálo bodový zápis.
Výsledky 1. kolo:
Červená Hviezda Medvedzie - Legionári 4:4, góly: Lu.
Repka 2, Ľ. Gerát, F. Hajduk
- M. Ferenčík 2, L. Repka, M.
Adámus (z 11m); 1. FC Krásna
Hôrka/Pivnica - Habovka 6:1,
góly: A. Brčák 3, S. Zaťko 2,
Ľ. Vajdečka - T. Belopotočan.
Tabuľka
1. Krásna Hôrka
6:1 3
2. Legionári
4:4 1
3. Červená Hviezda 4:4 1
4. Starí páni
0:0
0
5. Habovka
1:6
0

Oblastné kolo ,,Silnej ruky“ v Spojenej škole Tvrdošín
Oblastné kolo podujatia pod
názvom ,,Silná ruka“ sa uskutočnilo 16. novembra v Spojenej škole Tvrdošín v Medvedzí. Žiaci si mohli pozrieť
niekoľko hodinový maratón
v pretláčaní rukou. Výborné
výsledky dosiahli študenti
Spojenej školy Tvrdošín. V kategórii - dievčatá do 60 kg obsadila Janka Žuffová výborné
1. miesto. U chlapcov do 65 kg
obsadil Andrej Piták 2. miesto
a Kristián Buška 3. miesto. V
kategórii chlapci nad 80 kg
sa skvelým výkonom blysol
Pavol Jaššo, ktorý obsadil 1.
miesto. Všetci postúpili do
Slovenského ﬁ nále, ktoré sa

uskutočnilo 23. novembra
Banskej Bystrici, kde dosiahli
výborné výsledky. Andrej Piták skončil v kategórii do 65 kg
na 5. mieste a Pavol Jaššo nad

80 kg na 6. mieste. O výborný úspech sa postarala Janka
Žuffová, ktorá v celoslovenskej konkurencii skončila na
medailovom 3. mieste.

Vstup do extraligy družstiev
mužov bol cielený na výchovu
mladých hráčov, ktorí sú, alebo
boli majstri SR vo svojich mládežníckych vekových kategóriách a hrali na majstrovstvách
Európy. Všeobecný nezáujem
o ich ďalší rozvoj nahradzujeme
doma. Dopredu všetkými odpísané naše mladé družstvo však

nie je posledné a dokonca má
šancu na záchranu v tejto súťaži. V tejto dimenzii sme vôbec
neuvažovali, ale šanca je tu!
Akokoľvek to dopadne, (či sa
zachránime v extralige alebo
nie) veríme, že sme pre naše talenty z Oravy urobili viac, ako
by mali tí, ktorí majú reprezentáciu SR na starosti.

Tvrdošín dáva šancu talentom

Futbal čaká zimná prestávka
dostatočnú zimnú prípravu.
Výsledky sa určite dostavia.
Mladší žiaci sú na tom
omnoho lepšie, keďže tréner
Muži na jeseň predvádzali Je to však zapríčinené aj ge- Sirota ma v kádri niekoľko šinevyrovnané výkony, na čo neračnou výmenou, niekto- kovných futbalistov. V súčaspo 8. kole doplatil vtedajší rí chlapci nezvládli prechod nosti ﬁgurujú na 10. mieste,
tréner Jozef
ale v jarnej časti
Vav re ča n ,
chcú ísť v tabuľktorého na
ke určite vyššie.
lavičke vyNaši najmladstriedal Ľuší futbalisti z príbomír Grepravky figurujú
gorec. Pod
vo svojej skupine
jeho vedepo jeseni na prním získalo
vom mieste, keď
družstvo z
v 12 zápasoch
posledných
ešte nestratili ani
piatich zábod, nastrieľapasov t r i
li až 50 gólov a
v íťa z st vá ,
inkasovali len 3
jednu remígóly. Ich hru zdozu a jednu
bí hlavne veľké
prehru. Najmnožstvo prihrámä remíza
vok a kolektívny
v Bánovej
duch. Dúfame,
mrzí, keď- Prípravka ŠK Tvrdošín na jeseň nestratila ani bod.
že budú pokraže za stavu
čovať v dobrých
0:2 pre Tvrdošín to mali hos- medzi mladšími a staršími výkonoch aj počas jarnej odtia zahrať úplne inak. Príprava žiakmi, čiže potrebujú čas a vetnej časti.
sa začne už tradične halovým
turnajom, ktorý sa koná v januári a po ňom budú nasledovať
tréningové jednotky zamerané
najmä na kondíciu spolu s príV úvode sa volejbalisti klubu ktorí súťažili v sediacom volejpravnými zápasmi. Po jeseni VK Tvrdošín vrátili z turnaja, bale. Mix družstvo Tvrdošína
ﬁguruje Tvrdošín na 4. mieste. ktorý sa konal v poľskej Zloto- vybojovalo 1. miesto, keď v turHodnotenie mládežnických
naji nestratilo ani
družstiev odštartujeme pri
set. Po víťazstve vo
staršom doraste. Čo k tomu
francúzskom Witdodať? Dvomi slovami: ,,prostelsheime ide už
te sklamanie.“ Medzi hráčmi
o druhé víťazstvo
nefunguje futbalová chémia.
v sérii štyroch meOchota a chuť trénovať je
dzinárodných turmožno u štyroch hráčov, a to
najov. D r u žst vo
je dosť málo. Družstvo zlyhalo
VK Tvrdošín rev koncovke, keď na jeseň naprezentovali: Mastrieľalo chabých 9 gólov, čo je
rián Mika, Michal
najmenej z celej ligy a dostalo
Masnica, Michal
až 74, čo je zase najviac z celej
Štúr, Adam Hok,
ligy, pričom ﬁgurujú na predDominika Hok, Ján
poslednom mieste. Najviac z
Furdek a Katarína
celej jesene mrzí vysoká prehra
Medvecká, ktorá
na domácom ihrisku s posledbola navyše vybraná
nou Strážou. Ak si hráči počas
do Zlatej šestk y
zimy nevstúpia do svedomia a
hráčov turnaja.
v príprave nedajú do toho všetSéria turnajov
ko, záchranu v 2. lige uhrajú Družstvo z Tvrdošína si pripísalo už svoje bude pokračovať
len ťažko, pričom tréner sa na druhé turnajové víťazstvo.
v Tvrdošíne v sobotréningoch a v zápasoch môže ryji. Medzinárodného turnaja tu, týždeň pred Veľkou nocou,
aj ,,rozkrájať.“
integrácie sa zúčastnili družstvá Tvrdošínskym mix volejbalom
Mladší dorast je na tom po- zdravých športovcov a zdra- a uzavrie sa v júni turnajom
dobne ako starší s výnimkou votne postihnutých športovcov, v Zywci.
ochoty trénovať, čo je u tohto
kolektívu omnoho väčšia. Po
kvalitnej zimnej príprave sa
patričné výsledky môžu dostaV Centre sociálnych služieb obhájil svoje minuloročné víťazviť. Veľkým mínusom bolo, že
mnoho zápasov odohral mladší v Tvrdošíne sa prvý decembrový stvo. Druhý skončil minuloročný
dorast v neúplnom zložení, ke- deň uskutočnil 2. ročník Miku- vicemajster Kamil Hanuliak zo
ďže niektorí mladší dorastenci lášského stolnotenisového turnaja zariadenia DSSaZPS Kysucké
museli nastúpiť za starších do- pod záštitou predsedu Žilinského Nové Mesto. Na treťom mieste
rastencov, pretože niektorým samosprávneho kraja. Turnaja sa sa umiestnil zverenec DSS a ZPS
starším dorastencom sa ,,ne- zúčastnilo až 16 zariadení, čo je Zákamenné Pavol Šveda. V kao dva viac ako minulý rok. Na tegórii žien sa na prvom mieste
uráčilo“ prísť na zápas.
Starší žiaci tiež nepredvá- prvom mieste skončil Ladislav umiestnila minuloročná víťazka
dzajú nejaké oslnivé výkony a Bulík zo zariadenia DSSaŠZ Barbora Matejčíková z CSS TAU
ﬁgurujú na poslednom mieste. Liptovský Hrádok, ktorý zároveň TURIE.

Futbalová jeseň ohlásila v novembri koniec a preto
je čas na odpočinok a sumarizáciu výsledkov futbalových kolektívov z Tvrdošína.

Druhý turnaj, druhé víťazstvo volejbalistov

2. ročník Mikulášskeho stolnotenisového turnaja v CSS
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