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Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky

Vážení spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný čas, keď
prichádzajú Vianoce, najkrajšie
sviatky v roku. Majú svoje čaro,
akúsi zvláštnu silu citovo nás
ovládnuť, vniesť do sŕdc pokoj,
dobrú vôľu a nezištnosť. Je to čas,
keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k
spoločnému stolu a spomíname
na krásne chvíle prežité v tomto
roku. Mnohí z nás si isto spomenú na svojich blízkych, ktorí sú
ďaleko, alebo už, bohužiaľ, nie
sú medzi nami. Stále žijú v našich
srdciach a spomienkach.
V čase adventu sa stávame
lepšími, snažíme sa čo najviac
spríjemniť si pár tých krátkych
chvíľ. Zdobenie vianočného

stromčeka, upratovanie, varenie,
pečenie, vôňa domova preplnená
ihličím - symbolom Vianoc, vôňou
medovníkov, to všetko sú Vianoce.
Medzi nami však žijú aj ľudia, ktorí netúžia po darčekoch, ale majú
skromné želanie, aby aspoň po tieto
dni nezostali sami. Nemali by sme
preto v tieto sviatočné chvíle na
nich zabúdať.
Vianoce nám prinášajú prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť
a potešenie, ktoré sa práve v tomto
čase prejavujú v najčistejšej podobe úprimnosti ľudských citov.
Cítime vzájomnú spolupatričnosť,
náklonnosť svojich najbližších, no
hlavne cítime vôňu domova, pretože Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova. Verím, že sa
poschádzate všetci pri prestretom
stole preplnenom tradičnými sviatočnými jedlami a predovšetkým
láskou a porozumením.
Spoločne prežité chvíle radosti,
pokory a odpustenia sú predsa tým
najkrajším darčekom, ktorý si mô-

žeme dať. Zachovajme si posvätnú
úctu k týmto sviatkom pokoja, lásky
a Božieho porozumenia. Prežime
podmanivú vianočnú atmosféru

umocnenú láskou, šťastím, pokojom a nádejou. Za vianočným stolom spojme svoje dlane, rozkrojme
jabĺčko ako symbol zdravia, sily,

dlhovekosti, múdrosti a poďakujme sa za všetko, čo nás postretlo, zastihlo, možno i prekvapilo
a potešilo.
Dovoľte mi, milí spoluobčania,
aby som vám zaželal nielen v svojom mene, ale aj v mene pracovníkov mestského úradu a poslancov
mestského zastupiteľstva radostné
a pokojné prežitie vianočných
sviatkov. Želám vám, aby sa splnili vaše priania, očakávania a
predsavzatia. Našim deťom želám,
aby si pod vianočným stromčekom
našli ten najkrajší darček, aký si
vysnívali. Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov
a popriať im skoré uzdravenie
a veľa psychických a fyzických síl.
Pri tejto príležitosti vám chcem,
vážení spoluobčania, poďakovať
za množstvo vykonanej práce pri
fungovaní vašich domácností, za
prácu na vašich pracoviskách, za
prácu v prospech nášho mesta.
Ing. Ivan šaško
primátor mesta
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novín z roku 1986
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Posila v slove

Vianoce, to je záujem o Boha a o svet ľudí. A Vianoce vo mne, to je
začiatok môjho záujmu o svet Boží. Aký mám záujem o svet Boží? Koľko
lásky dávam do času, ktorý venujem Bohu? Nechcem to trochu zlepšiť?
Nechcem mať Vianoce v sebe? Vianoce vo mne budú vtedy, keď budem
mať záujem o Boha a milovať blížneho. Vianoce, to je záujem o Boha a o
svet ľudí. A Vianoce vo mne, to je začiatok môjho záujmu o svet Boží.
Július Chalupa

Stala sa čestnou občiankou nášho mesta
Mesto Tvrdošín udelilo 18. novembra pri príležitosti vzácneho jubilea čestné občianstvo
zaslúžilej umelkyni Darine Laščiakovej.
Čestné občianstvo je najvyššie
ocenenie, ktoré môže mesto udeliť.
Na návrh primátora a po schválení
mestským zastupiteľstvom bolo
udelené ocenenie „Čestná občianka
mesta Tvrdošín“ našej rodáčke za
celoživotné dielo, za mozaiku tvorivo
a statočne prežitého života, za to, že
sa významným spôsobom zapísala
do histórie ľudovej piesne v rámci
Oravy a celého Slovenska ako zberateľka ľudových piesní a zvykov

z autentického prostredia, ako interpretka a šíriteľka slovenských piesní
a tradícií a ako dlhoročná rozhlasová
redaktorka. Umelkyňa sa počas
svojho života hrdo a neustále hlásila
a hlási k nášmu mestu, reprezentuje
ho po celom Slovensku, v rôznych
televíznych a rozhlasových reláciách a šíri jeho dobré meno. Ocenenie odovzdal umelkyni primátor
Ivan Šaško na oslavách jej jubilea
v Tvrdošíne.

Rodné mesto si stále nosí v srdci

Okrúhle výročie Darinky
Laščiakovej bolo príležitosťou, aby naše mesto zorganizovalo stretnutie so slávnou
rodáčkou. Napriek jej obavám
z cestovania, umelkyňa prišla
do Tvrdošína plná sily, vitality
a radosti, kde na ňu 18. novembra čakala zaplnená sála kina
Javor.
Program začal krátkym filmovým dokumentom o jej živote a diele, z ktorého vyberáme:
Narodila sa 23. novembra
1931 v Tvrdošíne. Legendárna
speváčka slovenskej ľudovej
piesne vyštudovala hudobnú
vedu a národopis na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Neskôr pracovala
ako redaktorka Československého rozhlasu. Na svojich cestách
po celom Slovensku zozbierala
hodnotný materiál. Pripravovala
z neho relácie, mapujúce tradičnú kultúru slovenského ľudu.
Tieto piesne a tradície sú dnes
súčasťou Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Spomienky na
svoj život, rodinu a prácu opísala

v knižke Život s piesňou. Nahrala
množstvo platní a vystupovala
na mnohých koncertoch na Slovensku
i v zahraničí, spievala
v Lúčnici, asi 20 rokov vysielala
priame prenosy z folklórneho
festivalu z Východnej. Zaslúžilá
umelkyňa je nositeľkou Zlatého
erbu, Zlatého mikrofónu, Ceny
Pavla Tonkoviča, Krištáľovej pyramídy a iných. Od roku 2010 je
držiteľkou významného ocenenia
Krištáľové krídlo za celoživotné
dielo.
Po skončení filmu sa na rad
dostali finalisti okresnej speváckej
súťaže „Zahrajte mi tichúčko...“,
ktorí zaspievali najznámejšie
piesne z jej interpretačnej tvorby a
potom žiaci ZUŠ Tvrdošín uviedli
dramatickú kompozíciu z jej knihy
Život s piesňou. Program pripravený mestom vygradoval vystúpením speváckeho tria – D. Iskrovej,
M. Kurajdovej a J. Pavlíkovej.
To už však prichádzalo vyvrcholenie galavečera. Na javisko
vystúpila D. Laščiaková v sprievode primátora Ivana Šašku,
ďalšej našej rodáčky Evy Luckej,

sólistky Štátnej opery v Banskej
Bystrici a Vladimíra Dobríka,
operného speváka a redaktora
Slovenského rozhlasu.

nenapodobiteľnú umelkyňu,
ktorá svojou húževnatosťou,
nesmiernou pracovitosťou a predovšetkým spevom o obyčajnom

Úvodné slovo patrilo primátorovi Ivanovi Šaškovi. „Som
nesmierne rád, že môžem v našom
meste opäť uvítať našu rodáčku,
speváčku ľudových piesní, a predovšetkým vzácneho človeka a

ľudskom živote s citmi a pocitmi, ktoré prináša, naplnenom
radosťou a láskou, dokázala povýšiť ľudové umenie na najvyšší
piedestál, a tým zviditeľniť naše
mesto aj za hranicami Slovenska.

Sme jej za to nesmierne povďační
a nesmierne si ceníme, že pri príležitosti okrúhleho jubilea môžeme
našu Darinku opäť vidieť a počuť
spievať naživo. Prajem jej v svojom mene, ale aj občanov nášho
mesta ešte ďalšie roky pokojného
života v kruhu svojich najbližších
a nech je jej cesta naďalej poprepletaná ľudovou piesňou.“
Zazneli krásne známe i menej
známe piesne D. Laščiakovej, ktorá, ako sa priznala, najlepšie sa cíti
na javisku v kroji.
„Najradšej spievam o obyčajnom ľudskom živote, ktorý je
bohatý láskou a duchom, všetko sa
nedá napísať do nôt, pieseň musí
žiť v každom období a čase, žiť
musí aj vtedy, ak nie je človeku
najlepšie. Mne je však dnes príjemne, pretože som medzi svojimi,
že tu dnes môžem byť s vami. Nesmierne si považujem, že môžem
byť v mojom rodnom meste, kde
som prežila najkrajšie roky svojho
života v kruhu svojej rodiny, priateľov a známych, ale nesmierne
ma teší, aj keď sa o našom meste
dozvedám pozitívne veci. Ani

si neviete predstaviť, ako ma
potešilo, keď sa ma jedna známa pýtala odkiaľ som a keď
som povedala, že z Tvrdošína,
ona mi vraví: Poznám, to je to
mesto, kde majú takého šikovného primátora.“
V programe sa striedalo hovorené slovo i piesne. Elektrizujúce boli chvíle, keď s Darinkou
spievala E. Lucká a neskôr aj
celá kinosála. Chvíľa oddychu,
keď nespievala, patrila E. Luckej a V. Dobríkovi, ktorí tiež
uvili peknú kytičku vystúpenia
na jej počesť.
Bodku za vydareným večerom urobil primátor, ktorý
pani Darinke odovzdal listinu
čestného občana mesta, čo jej
vohnalo do očí slzy radosti.
Počas autogramiády obklopilo umelkyňu množstvo ľudí,
ktorí okrem autogramu chceli
s ňou prehovoriť pár slov, a ona,
i napriek tomu, že na ňu čakal
rozhovor a natáčanie so štábom
televízie Markíza a bola unavená, neodmietla nikoho. Pre každého mala úsmev a milé slovo.

Predvianočné stretnutie v duchu úcty a poďakovania
Už 21 rokov organizuje vedenie mesta stretnutie Sviatok príbuznosti pre dôchodcov
a zdravotne postihnutých občanov s myšlienkou vzájomného
porozumenia a pomoci.
I tento rok sa 10. decembra
opäť zaplnila športová hala
takmer do posledného miestečka. Tradične sa tu stretli, aby
prežili príjemné chvíle v spoločnosti svojich známych, priateľov,
susedov, aby sa pozhovárali
o svojich rodinách, známych,
o tom, čo sa počas roka stalo, ale
aj o tom, čo ich trápi.
V úvode sa ku prítomným
v sále prihovoril primátor mesta,
ktorý v závere svojho príhovoru
poprial všetkým veľa zdravia,
pekné Vianoce a šťastný nový
rok. „Najviac by ma potešilo,
keby sme sa tu opäť o rok stretli
všetci, samozrejme aj s ďalšími.“
Na znak úcty a poďakovania
za to, čo primátor robí pre týchto

našich spoluobčanov, mu zástupky- dala Marta Bakošová, keď mu spo- mesto do šírky a krásy a úspešne ho
ne jednotlivých klubov dôchodcov lu s ostatnými odovzdávali kvety. vediete. Vidíme to aj my dôchoda zdravotne postihnutých odovzdali „Sme hrdí na to, že vám môžeme covia, ktorým maximálne vychádzate v ústrety, podporujete naše
aktivity, ale poskytujete nám aj
služby pre oddych
a regeneráciu, tiež
nezabúdate ani
na bezvládnych
a osamotených,
o ktorých sa starajú opatrovateľky
a ktorým sa denne
dováža teplá strava. Ste skutočne
vzácnym človekom a nielen my,
ktorí sme sa tu
na vaše pozvanie
stretli, si vás hlboko vážime aj za
váš kladný prístup k ľuďom, k práci, za obetavosť a zanietenosť.“
Potom nasledoval kultúrny
kytice kvetov. Nebolo to len gesto, dnes takto slávnostne poďakovať program, v ktorom sa predstavili
pretože kytičky boli dané z úprim- za všetko dobré a krásne, že ste deti našich škôl. Umelecký zážiného srdca, ako to v krátkosti pove- svojimi aktivitami zmenil naše tok sprostredkoval sólista Opery

Slovenského národného divadla
Iván Ožvát. Predstavil sa kyticou
pekných slovenských pesničiek, ale
najviac zarezonovala v jeho podaní
Tichá noc, ktorú si spoločne za-

spieval so všetkými účinkujúcimi
a celou sálou.
Stretnutie to bolo srdečné, dokonca v niektorých očiach sa objavili aj slzičky.
„Som rada, že som sa tohto

podujatia mohla zúčastniť, cítila
som sa tu po roku opäť výborne
a nezabudnite poďakovať pánu
primátorovi a všetkým, ktorí
nám pripravili tento pekný deň
s d arčekom
a pohostením.
I keď veľmi nechodím medzi
ľudí, tu vždy
rada prídem.
Ak sa dožijem,
tak aj na budúci
rok,“ povedala
nám M. Jackulíková.
Tieto slová
nepot rebujú
žiaden komentár, pretože ľudia, ktorí majú
už nejaký ten rok života za
sebou, dokážu oceniť to, čo sa
okolo nich deje, pretože vnímajú
dušou. Sviatok príbuznosti chápu ako prejav citlivosti vedenia
mesta.
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Nové pracovné príležitosti
Firma Hydac Elektronic s.r.o. 21. októbra
v Tvrdošíne - Krásnej Hôrke otvorila novú výrobnú halu, ktorá, ako sme to mali možnosť sledovať,
vyrástla za rekordne krátku dobu. Bližšie informácie nám poskytol jej riaditeľ Ing. Rudolf Fukas.
„Nová výrobná hala s plochou
cca 4000 m2 bola postavená za
5 mesiacov. Prízemie haly bude
slúžiť na rozšírenie existujúcej
výrobnej kapacity a na poschodí
budú umiestnené montážne pracoviská. V súčasnosti presúvame
časť technológie z haly 1. do novej haly, aby sme optimalizovali
výrobné procesy a zlepšili pracovné podmienky pre zamestnancov.
Nové stroje prídu v budúcom
roku a ich využitie je podmienené
našou konkurencieschopnosťou
a vývojom na svetových trhoch.

Súčasný pokles dopytu od našich
zákazníkov nám neumožňuje
prijímať nových zamestnancov.
Výrobné priestory sú však pripravené a v prípade potreby začneme
s rozširovaním výroby a prijímaním nových pracovníkov.
Otvorenia novej haly sa zúčastnili predstavitelia mesta,
dodávatelia stavby - firma SROS
a ŠARD z Dolného Kubína, zástupcovia našich dodávateľov
z okolitých firiem a samozrejme
naši zamestnancov s rodinnými
príslušníkmi. Symbolické pre-

strihnutie pásky našim konateľom
Ing. Jozefom Líškom a primátorom Tvrdošína Ing. Ivanom
Šaškom odštartovalo novú etapu
v rozvoji firmy Hydac Electronic,
s.r.o. Zúčastnení si potom pozreli
nové aj „staré“ výrobné priestory
a ešte po oficiálnej časti zotrvali
v priateľských rozhovoroch.“
Veľkú zásluhu na tom, že táto
firma sa rozhodla postaviť nový
závod v našom meste má vedenie
mesta, ktoré sa k tejto veci kladne postavilo a podalo pomocnú
ruku tam, kde to bolo potrebné
a konkrétne primátor, ktorý v začiatkoch presviedčal Ing. Jozefa
Líšku, že v meste máme odborníkov, dobré stredné školy, ale
najmä pracovitých ľudí.
„Keďže záujmom firmy bolo

Vždy keď sa narodí človek,
zapáli sa na oblohe nová hviezda,
tak hovorí staré ľudové porekadlo. Nie však na oblohe, ale aj
v očiach mamičiek, oteckov
a detí sa zapaľujú hviezdičky.
Všetci sa tešíme, keď sa narodí
nový človek - dieťa. Jeho narodenie je najvýznamnejším momentom v živote rodičov.
Ďalšie uvítanie našich malých
občanov sa konalo 18. októbra
v obradnej miestnosti mestského úradu. Po úvodných slovách
matrikárky sa ku prítomným
prihovorila zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková, aby poďakovala matkám, pretože nie
je ľahké priviesť na svet dieťa

a potom vychovať z neho človeka vysokých morálnych hodnôt,
z ktorého budú mať radosť rodičia, ale aj jeho okolie.

V príjemnej atmosfére obradnej miestnosti zaželala rodičom
veľa úspechov vo výchove detí,
aby sa im aj deťom splnili všetky

Ešte v júni tohto roku bola
čistička odpadových vôd v Oraviciach uvedená do prevádzky,
na ktorú sa napojili mestské
termálne kúpaliská a Meander
park. Následne poslanci schválili
Všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach prevádzky novej čističky odpadových vôd, v
zmysle ktorého bolo jednotlivým
zariadeniam a vlastníkom objektov zaslaná výzva s pokynmi
ohľadne napojenia na kanalizáciu
v tejto mestskej časti. Pre väčšie
zariadenia bol schválený termín
do konca roka a pre ostatných do
konca mája 2012.
Na uvedenú kanalizáciu a čis-

tičku odpadových vôd sa začínajú napájať nielen podnikateľské
subjekty, ale aj fyzické osoby a na
budúci rok sa budú pripájať ďalší.
Okrem termálnych kúpalísk sa vybudovaním rôznych stavieb v tejto
lokalite podstatne skvalitnilo životné prostredie, znížilo sa znečistenie povrchových, podzemných,
vôd a tiež sa podstatne vylepšili
podmienky pre rozvoj cestovného
ruchu, ale aj pre samotných podnikateľov, ktoré posunuli Oravice
z hľadiska atraktivity o poriadny
kus dopredu.
Za posledné roky sa v Oraviciach uskutočnili veľké investičné
akcie, ktoré sú nevyhnutné pre

rozšíriť svoje výrobné kapacity,
navrhol som mu ako alternatívu lokalitu Krásna Hôrka, kde
nakoniec postavili novú firmu,
ktorej výrobky idú takmer do
celého sveta. Neostalo však iba
pri jednej výrobnej hale, firma sa
rozšírila a postavila ďalšiu, čo je
dobré aj pre naše mesto, pretože práca „prichádza“ za ľuďmi
a nemusia za ňou odchádzať do
iných miest. Možno si to dnes
ešte všetci ani dobre neuvedomujeme, čo to pre Tvrdošín a Oravu
bude znamenať. Poďakovanie si
však zaslúžia aj všetci tí občania
z Krásnej Hôrky, ktorí sa tiež
postavili kladne ku tomuto projektu a svoje pozemky predali,“
povedal primátor pri slávnostnom
otvorení novej haly.

túžby a želania, aby sa výchova
detí stretávala vždy s úspechom,
aby vo svojom rodinnom kruhu
žili šťastne a mali zo svojich detí
vždy len radosť.
Po príhovore rodičia pristupovali k obradnému stolu, aby sa
podpísali do pamätnej knihy mesta a z rúk zástupkyne si prevzali
finančný darček a knihu, ktorá im
bude pripomínať túto slávnostnú
chvíľu. Tridsiatim šiestim novým
občanom Tvrdošína, dvadsiatim
dievčatám a šestnástim chlapcom, ktorí boli slávnostne zapísaní do pamätnej knihy mesta,
medzi ktorými boli aj dvojčatá,
prajeme, aby ich ďalší život sprevádzali len šťastné kroky.

Dieťa je naplnením zmyslu života

Centrum Oravíc sa skultúrňuje

Deň s Markízou
Aj tak by sa dalo nazvať natáčanie reportáže televíziou Markíza pri príležitosti životného jubilea Darinky Laščiakovej v našom
meste. Mali si ju možnosť pozrieť
diváci na celom Slovensku v relácii Reflex, ktorým jej televízia
zablahopriala k okrúhlym narodeninám.
Darinka Laščiaková sa v nej
vyznala zo svojich pocitov, spomenula si na detstvo, rodné mesto
Tvrdošín a ďalšie udalosti a deje,
ktorých bola súčasťou,
„Keď ľudia plaču, tak ja si

musím zavrieť oči, pretože keď
budem plakať, čo potom zaspievam. Som veselá, ale spievam
predovšetkým ťahavé piesne, vyberám si piesne s obsahom, ktorý
niečo prináša, niečo znamená,“
vyjadrila sa D. Laščiaková.
Tí, ktorí Darinku poznajú
hovoria, že krásna tvár je odrazom jej láskavého vnútra. Aj po
desaťročiach života v Bratislave
nezabúda na svoje oravské korene
a rodákov z Tvrdošína a oslava
životného jubilea by sa jej bez
rodákov nerátala.

rozvoj cestovného ruchu a ďalších
aktivít spojených so športom a
oddychom v tejto našej mestskej
časti. Svedčí o tom regulácia rieky
Oravice, ale aj úprava okolia tejto
rieky, ktorá podstatne skultúrni
toto územie a okolitú prírodu.
„Stálo nás to veľa úsilia, bol to
dlhodobý proces, kým sme Oravice dostali do dnešnej podoby. Je
to však investícia do budúcnosti,
kde efekt bude vidieť o niekoľko rokov. Zregulovaná Oravica
v Oraviciach ochráni túto časť
nášho mesta pred povodňami a
po celkovom dotvorení prírodného prostredia, či už výsadbou
nových stromov a kríkov okolie
získa novú tvár, príťažlivú nielen
pre všetkých, ktorí do Oravíc prichádzajú a taktiež sa tu získajú
nové plochy, ktoré boli zamokre-

né. Zaujímavé je, že protesty proti
Oraviciam sa začali až vtedy, keď
tu mesto postavilo bazén a do tejto
lokality začali prichádzať turisti.
Nech sa idú pozrieť ako dnes vyzerajú Oravice, veď reguláciou
rieky, úpravou zdevastovaných
brehov koryta rieky, kde okolo
rástla len vrbina, sa dnes stalo kultúrne územie vhodne prepojené s
okolitou prírodou. Môžeme povedať, že všetko sa zmenilo a mení k
lepšiemu, čo si všimol na nedávnej
návšteve Oravíc aj pán prezident
Ivan Gašparovič, ktorému sa
úprava toku veľmi páčila. Kto by
si ešte pred pár rokmi pomyslel,
že v Oraviciach sa tak v krátkej
dobe vybudujú aj tieto potrebné
zariadenia. Z hľadiska budúcnosti
robíme dobrú vec pre celý región,“
skonštatoval primátor.

Vianočný pozdrav OD D. LAŠČIAKOVEJ
Z celého srdca pozdravujem všetkých Tvrdošínčanov, mojich
rodákov. Prichádza Štedrý večer a s ním spojené povinnosti a
starosti o štedrovečerný stôl, stromček a darček pod stromčekom,
nezabúdajme však na duševnú prípravu. Mali by sme si urovnať
všetky nezhody vo svojej duši i vo vzťahoch medzi blízkymi. Odpustime si, blížia sa Vianoce, sviatky zmierenia, pokoja a lásky a svojou
duševnou očistou pripravme cestu Pánovi, aby sa novonarodenému
Jezuliatku medzi nami lepšie i ľahšie kráčalo...
Zo srdca vám, moji milí, želám šťastné, radostné a požehnané
Vianoce a veľa radosti, lásky a Božieho požehnania do roku 2012.

Prvé vozidlo s alternatívnym pohonom získalo naše mesto
Odovzdávanie vozidla sa uskutočnilo 9. novembra v priestoroch mestského úradu. Primátorovi
vozidlo odovzdal Richard Zaťko, zástupca spoločnosti OPEL Autotip spol. s.r.o..
„Na základe dobre vypracovaného projektu od EkoFond n. f. dostalo
naše mesto finančný príspevok vo
výške 7 000 eur za účelom realizácie
projektu s názvom „Chceme mať pokojný život a chrániť životné prostredie“. S pomocou podpory rozvoja
využitia alternatívneho motorového
paliva CNG v slovenskej doprave od
EkoFond n. f. sme zrealizovali so
spoločnosťou AUTOTIP spol. s r. o.
v Martine prvú takúto objednávku
7- miestneho motorového vozidla
OPEL Zafira na hybridný pohon
v rámci Žilinského kraja. Prostriedky vyčlenené na nákup vozidla budú
slúžiť nášmu mestu efektívne. Vozidlo bude využívané predovšetkým
pre potreby občanov mesta, ktorí
sú odkázaní na pomoc iných, napr.
na rozvoz stravy pre seniorov, pre
potreby opatrovateľských služieb
a ďalšie potrebné činnosti v meste,“
vyjadril sa primátor.

„V blízkej budúcnosti budeme realizovať projekt výstavby plniaceho zariadenia
CNG, ktoré sa bude nachádzať

vo vašom meste, aby slúžilo aj
širokej verejnosti. O projekte
a výstavbe čerpacej stanice
CNG vo vašom meste vás
budeme informovať,“ doplnil

informácie Richard Zaťko.
Alternatívne palivo CNG
(Compressed Natural Gas) alebo stlačený zemný plyn je eko-

logické, ekonomicky výhodné
a bezpečné motorové palivo. Pri
jeho spaľovaní sa do ovzdušia
dostáva podstatne menej škodlivých látok a skleníkových
plynov v porovnaní s klasickými palivami. Spaľovaním CNG
nevznikajú takmer žiadne tuhé
častice typu sadze. Zároveň toto
palivo produkuje oveľa menej
škodlivých skleníkových plynov,
najmä oxidov síry (o 99 % menej). V porovnaní s klasickými
palivami unikne do ovzdušia o
75 % menej oxidov dusíka, o
10 - 25 % menej oxidov uhlíka,
o 45 % menej polyaromatických
uhľovodíkov a takmer žiadne
pevné častice. Medzi ďalšie
výhody spaľovania stlačeného
zemného plynu patrí aj menej
hlučný a pokojnejší chod motora
bez vibrácií, nezrieďovanie motorového oleja a absencia karbónových usadenín. V budúcnosti
má veľmi veľkú perspektívu
využiteľnosti hlavne z hľadiska
úspory nákladov prevádzky motorového vozidla.

Z rokovania ŽSK

V priestoroch Žilinského samosprávneho kraja sa zišli 12.
decembra poslanci na ďalšom
rokovaní zastupiteľstva ŽSK,
na ktorom prerokovali viacero
dôležitých bodov. Informácie
z neho nám poskytol poslanec
ŽSK Ivan Šaško.
Najvážnejším bodom bol návrh rozpočtu ŽSK na roky 2012 2014, ktorý vychádza z aktuálnej
prognózy makroekonomického
vývoja a vývoja daňových a odvodových príjmov do roku 2014
ako aj z monitoringu rozpočtového hospodárenia ŽSK. Rozpočet
ŽSK je zostavovaný v prostredí
neistoty na príjmovej strane
rozpočtu, pretože nevieme, aký
bude dopad hospodárskej krízy.
Vláda SR aj napriek relevantným požiadavkám neschválila

pravidlá oddĺženia aj pre zdravotnícke zariadenia pod VÚC,
čo znamená dopad pre ŽSK vo
výške 15 mil. eur. Návrh rozpočtu ŽSK na roky 2012 až 2014
je zostavený ako vyrovnaný,
racionálne reaguje na nebezpečenstvo finančnej krízy a počíta
s optimalizačnými, úspornými
a racionalizačnými opatreniami
v každej oblasti. Nemenej dôležitým bodom bola aj už 6. úprava
rozpočtu ŽSK na rok 2011.
Poslanci sa ďalej zaoberali
Zmluvou o spolupráci medzi
Moravskosliezskym krajom a
Žilinským samosprávnym krajom o realizácii projektu „Vytvorenie spoločného propagačného
materiálu Hradná cesta“ s ďalšími aktuálnymi opatreniami pre
fungovanie ŽSK v roku 2012.

Zámerom odpadového hospodárstva je efektívna a hospodárna likvidácia odpadov, ktorá
musí v čo najväčšej miere zodpovedať potrebám a predstavám
každého občana s dôrazom na
ochranu životného prostredia. Aj
preto v našom meste kladieme
dôraz na to, aby sa čo najviac
obyvateľov zapojilo do separácie odpadov. K tomu nám veľmi
dopomáha už aj nová technika,
ktorú mesto získalo v rámci
projektu Zberný dvor, akými
sú špeciálny zberací kuka voz s
príslušenstvom, špeciálne vozidlo na odvoz veľkoobjemových
kontajnerov, traktor s napojením
na štiepkovač, veľkoobjemové
a 1000 litrové kontajnery s farebným odlíšením na separáciu
jednotlivých komodít a pod.
„V druhej časti projektu
sa postaví nový zberný dvor
s celkovou plochou o výmere
cca 3 635 m 2. Stavebné práce majú byť ukončené pod-

ľa zmluvy do 18. mája 2012.
V rámci tejto druhej časti sa tu
vybuduje prevádzkovo výrobná hala, skladové prístrešky,
cestná váha, prevádzková hala
na štiepky a garáž, spevnia sa
plochy a komunikácie, urobí sa
nové oplotenie, sadové a terénne úpravy. Taktiež sa vybuduje
nová elektrická, kanalizačná a
vodovodná prípojka. Vybudovaním triediacej linky, ktorá bude
vybavená príslušným lisom na
zmenšenie množstva odpadov,
recykláciou vybraných druhov
odpadov, sa zabezpečí aj samotné predĺženie životnosti skládky
odpadov Jurčov laz. Možno si
ani neuvedomujeme aký prínos
bude mať zberný dvor pre naše
mesto, pretože okrem zníženia
nákladov na skládku sa tu vytvoria aj nové pracovné miesta
a zavedie sa aj efektívny spôsob
plošného triedenia domového
odpadu,“ doplnil naše informácie primátor.

Projekt „Zberný dvor“
- projekt pre budúcnosť

Most je prejazdný, a najmä nám vydrží ďalších 100 rokov
Most cez Oravu je už prejazdný
v oboch smeroch, čo nás teší, i keď
niektoré práce je ešte potrebné
dorobiť. Pre motoristov je však
bezpečný, a o to predovšetkým pri
jeho rekonštrukcii išlo. Zdá sa, že
si vydýchli aj „Kocúrkovčania“,
ktorí v čase rekonštrukcie mosta
chceli radiť stavbárom ako majú
postupovať. A nielen tí, na mušku
si most vzala aj jedna slovenská
televízia len preto, aby si spestrila
svoje vysielanie. To, že v Bratislave aj bez rekonštrukcie sa na cestách čakalo dlhšie, to nikoho nezaujímalo, ale ani to, že cez Tvrdošín
vedie jedna z medzinárodných trás
spájajúca Slovensko s Poľskom.
Málokto sa pozastavoval nad tým,
že v počas jarmočných dní v Poľsku sa cez naše mesto prehnalo
v rámci nákupnej turistiky takmer
celé Slovensko. A nielen toto robilo v čase rekonštrukcie mosta
problémy. Ďalším bola nákladná

kamiónová doprava, ktorá tiež
poriadne zahustila dopravu. Ak
k tomu pridáme pravidelných
motoristov, hromadnú dopravu,
či náhodných automobilistov,
ktorí prechádzajú naším mestom, tak sa neradno čudovať, že
niekedy sme na prejazd mostom
museli čakať.
Tí rozumnejší motoristi pochopili, že je potrebné opraviť
most, ktorý už mal svoje dni
spočítané. Niektorí to však nepochopili a doslova zhadzovali
poctivú prácu stavebníkov na
tvrdošínskom moste, ktorým
si dovolili ešte radiť, kde, kedy
a ako majú pracovať. Nuž týmto
ľuďom, ktorí nikdy nepričuchli
k stavebnému fachu a nevedia, čo
je to pracovať za každého počasia, počas sobôt, nedieľ, či iných
sviatkov, kým my sme boli doma,
v prírode, alebo niekde inde, tým
sa to nedá vysvetliť.

Ešte pred sviatkom Všetkých
svätých bola vymenená strešná
krytina na dome smútku v Tvrdošíne. Bol odstránený havarijný
stav zatekajúcej prehnitej drevenej strešnej krytiny, pretože pretekajúca voda zo strechy by mohla poškodiť interiér, a tak stará
štiepaná šindľová krytina bola
nahradená krytinou Gerard.
Oproti tradičným krytinám je prakticky nezničiteľná,
a hlavne bezúdržbová, neláme

sa, nepraská, nenasiaka vodou
a vďaka ošetreniu špeciálnym
algicídnym prípravkom je na
minimum obmedzený na streche rast machov a lišajníkov.
Kamenný posyp na povrchu
je prírodného charakteru a
strecha z profilov Gerard aj
po desaťročiach vyzerá stále
rovnako. Výhodou tejto krytiny je aj jej dlhá životnosť,
overenú životnosť má na vyše
päťdesiat rokov.

Dom smútku má novú strechu
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Plán hlavných úloh rozvoja mesta na rok 2012
Tvorba rozvojového dokumentu – „Plánu hlavných úloh rozvoja
mesta Tvrdošín“ sa čiastočne odvíja od východiskového volebného programu, ktorý je stanovený
na štvorročné obdobie a ktorého
obsahom okrem investičných
zámerov mesta je stanovená aj
základná idea, ktorá je smerovaná na človeka a jeho základné
potreby. Pod týmto sa neskrývajú
individuálne požiadavky, ale tu
musíme chápať potreby vyjadrené v podobách, ktoré majú svoje
opodstatnenie hlavne v uspokojovaní základných každodenných
potrieb každého z nás.
Naše mesto cez svoj potenciál
umožňuje našim ľuďom pokojné
bývanie, možnosť pracovať, vzdelávať sa, relaxovať, športovať,
poskytuje sociálne služby a ponúka aj ďalšiu realizáciu z iných
oblastí života. Hlavným úsilím
samosprávy okrem napĺňania zákonných ustanovení je sústrediť
sa a hlavnú pozornosť venovať
životu občanov v našom meste
teraz, ale aj s istou perspektívou
do blízkej budúcnosti. Aj preto
sa každý rok spracúva tento dokument, ktorý definuje našu predstavu o ďalšom období rozvoja
nášho mesta a ktorý je spoločne
prerokovaný, pripomienkovaný
a následne schválený na mestskom zastupiteľstve.
Aj keď obsahom plánu rozvojových úloh nášho mesta sú vízie,
ciele a aktivity, ktoré umožňujú
reálny a trvalo udržateľný rozvoj
v takých rozmeroch, aby sme
ľuďom v našom meste vytvorili,
ale aj pripravovali a vytvárali podmienky pre kvalitný a pokojný
život v dobre fungujúcom meste,
mal by nadväzovať na ekonomiku a hospodárske výsledky za
uplynulé obdobie a mal by mať
na zreteli aj obdobie nastávajúce,
pretože celková finančná analýza
mesta je zostavovaná cez rozpočet
nášho mesta a podľa jednotlivých
potrieb je rozpracovaná do príslušných oblastí. Takže tvorba každoročného rozvojového programu je
odkázaná na danosti a možnosti,
ktoré musia byť reálne podložené finančnými skutočnosťami,

čo je základným predpokladom
pri napĺňaní stanovených cieľov.
A práve v zmysle tohto odkazu
je potrebné si uvedomiť, že pre
naše mesto je veľmi dôležitým
dokumentom „Rozpočet mesta“,
ktorý vychádza z očakávaného a predpokladaného vývoja
príjmov v roku 2012, kde výška
hlavných príjmov z podielových
daní cca 35% z celkových rozpočtovaných príjmov je podmienená
budúcim ekonomickým vývojom
nielen na Slovensku, ale keď dnes
sledujeme politické dianie vo svete, je možné, že tieto príjmy budú
ohrozené aj nestabilnou politikou
v Európe.
Z uvedeného je zrejmé, že
príprava rozpočtu mesta pre rok
2012 prebiehala v období politických i ekonomických zmien, kde
tieto faktory významným spôsobom ovplyvňujú základné údaje,
ktoré sú pre rozvojové aktivity
nevyhnutné. Avizovaný vývoj
ekonomiky štátu pre rok 2012 a
ďalšie roky nie je priaznivý, čím
je spomalený a ohrozený hospodársky rast národných ekonomík.
Predpokladá sa zníženie zamestnanosti, čo pre mestá znamená
predpoklad negatívneho dopadu
na výšku podielových daní. Štát
stále hľadá spôsoby ako zaťažiť
verejný sektor, v mnohých prípadoch prenášaním zodpovednosti
a hlavne zvyšovaním výdavkov
na obce. Preto pri tvorbe rozpočtu,
od ktorého sa iba môžu odvíjať
rozvojové aktivity mesta aj pri
rozpočtovaní podielových daní,
ktoré štát poukazuje obciam a
sú významným príjmom mesta,
musíme pristupovať s určitou
opatrnosťou.
Aj napriek týmto prognózam
nie je naším cieľom zvyšovať
vlastné príjmy či už z hľadiska
zvyšovania výberu daní z nehnuteľností, za zber a likvidáciu
odpadov a pod. a takto finančne
zaťažiť našich spoluobčanov.
V intenciách nezvyšovať žiadne
dane pre rok 2012 sú predkladané
zo strany mesta na schválenie do
mestského zastupiteľstva návrhy
dodatkov všeobecne záväzných
nariadení, ktorými jednotlivé
sadzby nemenia doterajší stav pre

už spomínané dôvody, čo znamená, aby sme občanov nášho mesta
čo najmenej zaťažovali ďalšími
výdavkami.
Medzi východiskové rámce
rozvojového plánu patrí zásadný
dokument rozvoja mesta, a to
„Územný plán mesta“, ktorý je
samostatne spracovaný pre mestskú časť Oravice a samostatne pre
mesto Tvrdošín. Územnoplánovacia dokumentácia mesta rieši
možnosti rozvojových aktivít a
udržateľnosti nielen mesta, resp.
jej samosprávy mesta, ale je aj
základným dokumentom pre
rozširovanie bytovej výstavby,
ale tiež je podkladom pre rozvojové možnosti jednotlivým
podnikateľským subjektom či
ďalších rozvojových investičných
zámerov. Je to dokument, ktorý
definuje možnosti rozširovania
intravilánu mesta o priemyselné
časti, rozširovanie športovísk,
rieši infraštruktúru - energetiku, vodné hospodárstvo, rieši
smerovanie poľnohospodárstva,
odpadové hospodárstvo, bytovú
politiku, priemysel, dopravu a
ďalšie oblasti, ktoré sú súčasťou
života nášho mesta.
Z dôvodu legislatívnych úprav
a metodického usmernenia ministerstva plánujeme tento dokument
zjednotiť, a preto v najbližšom
období týmto postupom chceme
ukončiť proces prípravy doplnku,
ktorý rieši najmä aktualizáciu
územia Oravíc pre meniace sa
potreby, najmä zámery ďalšieho
rozvoja turizmu a rekreácie.
Počet obyvateľov v našom
meste má podľa vybraných štatistických údajov mierne klesajúcu tendenciu. Len pre porovnanie - za posledných desať
rokov to približne predstavuje
pokles počtu obyvateľstva - 193
ľudí. Túto skutočnosť spôsobuje
viacero faktorov. Jednak je to nedostatok pracovných príležitostí,
ale tiež nedostatok finančných
prostriedkov pre základné potreby životných štandardov, čo má
negatívny dopad hlavne na sociálne slabšiu vrstvu obyvateľstva.
Jednou z možnosti udržateľnosti,

resp. podporenia vývoja počtu
obyvateľstva a odstránenia negatív týchto sociálnych aspektov
na území mesta, je mať v trvalej
pozornosti a podporovať podnikateľské zámery jednotlivých
investorov s možnosťou poskytovania serióznych pracovných
príležitostí.
S cieľom udržateľnosti obyvateľstva v našom meste je úzko
spätá aj otázka bývania pre
mladé rodiny. Mesto má rozpracované lokality pre výstavbu
rodinných domov, a to v mestskej
časti Krásna Hôrka, Medvedzie
a Tvrdošín. Nasledujúci rok je
v pláne podľa jednotlivých etáp
započať s realizáciou časti infraštruktúry. V súčasnom období
máme podaných niekoľko žiadostí o poskytnutie finančných
prostriedkov na podporu bývania,
kde v prípade úspešnosti by sa reálne tento zámer mohol postupne
aj začať napĺňať a realizovať už
v roku 2012.
S pokračovaním investičných
zámerov máme v pláne pokračovať aj v oblasti pre podporu turizmu a kúpeľníctva na
území Oravíc. Znamená to,
pokračovanie v budovaní vodohospodárskej infraštruktúry,
a to dostavbou vodovodu, ako
aj výstavbou areálu amfiteátra
s celkovým dotvorením najmä
centrálnej zóny v tejto časti nášho
mesta. Tieto zámery by mali byť
realizované s finančnou podporou, na ktoré boli vypracované
projekty, kde práve prvú etapu,
a to výstavbu amfiteátra, máme
podľa finančných podmienok
z programu cezhraničnej spolupráce zrealizovať už v roku 2012.
Udržateľnosť a rozvoj turizmu
a kúpeľníctva v tejto mestskej
časti má pre naše mesto svoju
dôležitosť. Vyššia návštevnosť
v poskytovaní základnej vybavenosti, v poskytovaní služieb či už
športových, relaxačných, turistických, ubytovacích, gastronomických a pod. znamená pre náš
rozpočet vyššie vlastné príjmy,
ktoré v budúcnosti za predpokladu rozvoja tohto územia, môžu

byť až niekoľko násobne vyššie.
S finančnou pomocou z programu Cezhraničná spolupráca Poľsko - SR by sme chceli v najbližšom období začať s prípravou
a realizáciou rekonštrukcie
a modernizácie objektu bývalého
hotela Limba. Tento projekt, ktorý má pre naše mesto význam z
viacerých hľadísk, je teraz riadiacim orgánom v Krakove posudzovaný pred podpisom zmluvy, kde
nám zároveň budú určené bližšie
podmienky pre jeho samotnú realizáciu. Aj keď implementácia
tohto projektu je náročná, pretože tu naše mesto vystupuje ako
hlavný partner, máme v pláne ho
plne realizovať aj za predpokladu,
že spoluúčasť financovania zo
strany Európskej únie a štátneho
rozpočtu môže byť nižšia ako pri
doteraz realizovaných, resp. už
zrealizovaných projektoch v rámci mesta a to prostredníctvom
jednotlivých programov určených
pre programovacie obdobie rokov
2007 - 2013.
V tomto období z programu
Životné prostredie máme v pláne
tiež započať, ale aj ukončiť stavebnú časť zo schváleného projektu Zberný dvor. Časť tohto
projektu cez tovary sme ukončili
v roku 2011. Druhá časť projektu
- stavebná časť s časovým posunom podľa predpokladaného
harmonogramu v zmysle Zmluvy o NFP musí byť ukončená už
v prvom polroku 2012. Z časového hľadiska ide o veľmi náročný
projekt, ktorého realizácia je
závislá od správneho nastavenia
prác dodávateľa stavby, ktorý bol
vybratý v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
V ďalšej v príprave investičných zámerov mesta je územná
a projekčná príprava rozšírenia cintorínov v Tvrdošíne a v
mestskej časti Krásna Hôrka. Ak
budeme vychádzať z doterajších
údajov a voľné hrobové miesta sa
budú napĺňať rastom ako za posledné obdobie, je nevyhnutné začať s prípravou rozšírenia
areálov obidvoch cintorínov už
v najbližšom období roku 2012.

V mestskej časti Medvedzie dávame do plánu rekonštrukciu a
rozšírenie domu smútku. Rekonštrukciou a jeho rozšírením
chceme vytvoriť vhodnejšie,
a najmä kultivované podmienky
pre uskutočnenie pietneho aktu
v tomto prostredí, a to zásadným
zväčšením existujúcich priestorov, prepojením areálu cintorína
a príslušnou úpravou okolia s parkoviskom.
Medzi dôležité povinnosti
našej činnosti samosprávy patrí
oblasť výchovy a vzdelávania.
V rámci prenesených kompetencií
má naše mesto nielen v zodpovednosti, ale aj v trvalej pozornosti
výchovu a vzdelávanie detí. Túto
činnosť v našom meste zabezpečujú a poskytujú predškolské
zariadenia, základné a stredné
školy. Vzdelávanie je podporované a dopĺňané okrem iného aj
cez mimoškolské aktivity, a to
prostredníctvom základnej umeleckej školy, centra voľného času,
ale aj súkromnou umeleckou školou. Doterajšie poznatky, najmä
záujem o štúdium na stredných
školách, kde viac ako 60% absolventov má záujem pokračovať vo
vzdelávaní na vysokých školách
avizuje kvalitné a dobré výsledky nášho stredného školstva.
Vieme, že vzdelávanie, výchova,
rodina, zdravotná starostlivosť sú
rozhodujúce ukazovatele, ktoré
sprevádzajú každého z nás dnes,
zajtra, v blízkej, ale aj ďalekej
budúcnosti, preto táto oblasť v
hlavných rozvojových úlohách
mesta nemôže nikdy chýbať. Musí
byť neustále dopĺňaná a podporovaná aj zo strany samosprávy.
Rekonštrukciou a modernizáciou
základnej školy, predškolských
zariadení a gymnázia sa nám už
sčasti podarilo v predchádzajúcom období vylepšiť, ale hlavne
skvalitniť podmienky vzdelávania. V pláne máme ďalej pokračovať na dokončení nadstavby
materskej škôlky na Oravskom
nábreží, ako aj neustále vylepšovať podmienky pre voľnočasové
aktivity jednak v ZUŠ a CVČ.
Mgr. Vlasta Jančeková
(Dokončenie v budúcom čísle)

Prešlo 25 rokov - vybrané z mestských novín z roku 1986
Zalistovali sme v mestských
novinách z roku 1986 a zistili sme,
čo najviac trápilo našich občanov pred 25. rokmi. Vybrali sme
niektoré z požiadaviek, aby ste si
aj vy mohli porovnať, čo nás trápilo
vtedy a čo nás trápi dnes.
Úroveň a rozvoj služieb obyvateľstvu - myslím, že od toho
roku sa v našom meste táto oblasť
podstatne zmenila, dnes nás táto
problematika až tak netrápi.
Služby poskytované poštovým
úradom a skvalitnenie a rozšírenie zásobovania časopismi a novinami a zriadenie nových stánkov
PNS - stánkov máme dostatok, ale
čo je najpodstatnejšie na sídlisku
Medvedzie bola vybudovaná najmodernejšia pošta na Slovensku,
čo si obyvatelia sídliska veľmi
pochvaľujú.
Osadenie telefónnych automatov na Vladine, Medvedzí a
Krásnej Hôrke - i keď niektoré
automaty ešte ostali, mobilná sieť
vyriešila aj tento problém.
Zlý stav miestnych komunikácií vo všetkých miestnych
častiach - tí starší vedia, ako sa
podstatne zmenila situácia na sídlisku Medvedzie, ale aj v ostatných
častiach mesta, keď sme často
museli chodiť po blate a neupravených chodníkoch. Mesto však
naďalej každoročne do výstavby
komunikácii, chodníkov zo svojho rozpočtu dáva nemalé finančné
prostriedky.
Urýchlenie výstavby kanalizácie - odkanalizované máme dnes
celé mesto.
Výstavbu zdravotného strediska na sídlisku Medvedzie - od
jeho postavenia uplynul už nejaký
rok a dnes sa už dávajú peniaze do
rekonštrukcie tohto zdravotného
strediska, naposledy sa tu kompletne vymenili okná a v budúcom
roku sa stredisko bude aj zatepľovať. - Výstavbu železničnej zastávky v Krásnej Hôrke - tento
problém pretrváva už niekoľko
desaťročí a i napriek snahe mesta

sa ho nepodarilo vyriešiť. Budova
nepatrí mestu, ale železniciam,
ale i napriek tomu v tomto roku
sa budova vymaľovala a upravilo
okolie železničnej stanice. Dnes
vlakom už toľko ľudí necestuje,
a tak aj nová zástavka v Krásnej

na Trojičnom námestí vytvorili
nádherné historické centrum.
Sortiment výrobkov v cukrárni na námestí - dnes si ich môžeme kúpiť v rôznych obchodoch
a v dostatočnom množstve.
Problémy s predajom zeleni-

Výstavba lavice pre peších prepojila sídlisko s centrom mesta.
Hôrke bude zrejme postavená, keď
sa zlepší situácia na železniciach
Slovenska.
Dobudovanie detských ihrísk
- tie sú v každej mestskej časti
a každoročne sa opravujú, ale aj
doplňujú podľa potreby.
Úpravu chodníkov, oplotenia, opravy, alebo odstránenie
starých hrobov, zavedenie vodovodu a rozšírenie cintorínov
v Medvedzí a Krásnej Hôrke
- dnes môžeme len konštatovať,
že v meste máme tri upravené cintoríny, v ktorých sú vybudované
dôstojné domy smútku, o ktoré sa
príkladne starajú pracovníci technických služieb.
Potrebu rekonštrukcie predajne potravín v Medvedzí - dnes
máme nielen Tesco, ale aj ďalšie
obchody s rôznym sortimentom.
Asanáciu star ých budov
v meste - niektoré zo starých budov
sa opravili a z nášho centra mesta
spolu s rekonštruovaným parkom

ny na sídlisku - okrem predajných
stánkov sa tento sortiment tovaru
predáva v Lidli, Tescu, Jednote
COOP, Verexe, ale aj v Dome
služieb.
Zriadenie parkovísk pred
niektorými bytovkami a s tým
súvisiaci úbytok zelene - tak toto
je problém aj v dnešnej dobe, pretože automobily pribúdajú, dnes už
nie je tajomstvom, že takmer každá
rodina má auto a niektoré aj viac.
Mesto sa však venuje aj tejto problematike a každoročne sa rozširujú
parkovacie miesta. Myslím, že aj so
zeleňou to nie je najhoršie, pretože
stačí len ísť do iných miest a až potom si uvedomíme, že naše sídlisko
patrí na Slovensku k tým, kde je
najviac zelene a tá sa tiež veľmi
citlivo posudzuje pri výstavbe parkovísk, či rozširovaní vozoviek, ale
aj iných stavebných akcií, ktoré sa
v rámci mesta robia.
Problematiku kontajnerov na
odpadky a ich umiestnenia mimo

povrchu vozoviek, nelegálne
skládky domového odpadu na
území mesta - aj tu môžeme povedať, že mesto sa vzorne stará o
to, aby na území mesta nevznikali
nelegálne skládky odpadu, ba čo
viac odpad sa separuje na čo slúžia
kontajnery, naviac po meste sa pravidelné rozvážajú veľkoobjemové
kontajnery, kde si občania môžu
bezplatne vyviezť odpad, alebo
ho zaviesť do areálu technických
služieb, kde ho tiež môžu bezplatne
odovzdať.
Bilancovali sme v roku 1986
Zriadili a otvorili sme si Dom
služieb na sídlisku Medvedzie,
Dom dôchodcov pre 38 prestarlých spoluobčanov, Mestský dom
pionierov a mládeže pre naše
deti. Dokončili a uviedli sme do
prevádzky Uhoľné sklady, zrekonštruovali priestory Drobných
prevádzok MsNV a Technických
služieb aspoň pre ich najnutnejšie
potreby, zriadili sklad a predajňu
propan-butanu. Po rekonštrukcii otvorili predajňu zeleniny,
zrekonštruovali sme s Pamiat-

kostavom fasády, časti budov
historickej časti mesta, upravili
sme priestory cintorínov v Tvrdošíne, Krásnej Hôrke a v Medvedzí
chodníky, parkoviská, osvetlenie
a pod. Zrekonštruovali historické
oplotenie cintorína v centre, zrekonštruovali sme osvetlenie a linky mestského rozhlasu v niektorých uliciach, ústredné kúrenie
a kotolňu MsNV, detských jaslí
a ZŠ ul. Pionierov, upravili sme
areál materskej školy v centre
mesta, dali sme novú strechu na
detské jasle na Oravskom nábreží
a začali s výstavbou prepotrebnej mestskej kanalizácie, ktorá
bude pokračovať v celom meste.
Upravili sa verejné priestranstvá,
vysadili sme stovky stromčekov
a kríkov.
Pred dokončením je vodojem nad sídliskom Medvedzie,
15. decembra sa má otvoriť nákupné stredisko v centre mesta,
dokončuje sa rekonštrukcia spoločenskej sály MsKS v centre,
pred dokončením je nová budova
MsKS na sídlisku Medvedzie.

Zvára sa mostná konštrukcia
lávky pre peších cez Oravu, dokončuje sa prístavba zdravotného
strediska, v centre a začali sme s
výstavbou nového dvojobvodového zdravotného strediska na
sídlisku Medvedzie. Sú položené
základy výstavby domu smútku.
Začali sme stavať dva nové vodojemy, skládku pevného domového
odpadu na Jurčovom laze, máme
vypracovaný projekt smerného
územného plánu a centrálnej
mestskej zóny s občianskou vybavenosťou ako aj ďalšie plány do
budúcich rokov.
Noviny v našom meste, ktoré vlastne nahrádzajú kroniku
Tvrdošína, vychádzajú už od roku
1985, kde tento rok pre naše mesto
znamenal novú cestu riešenia
vtedajších problémov, ale bol to
tiež rok, ktorý najmä nasmeroval
naše mesto k jeho rozvoju. Určite aj v ďalších číslach našich
novín bude zaujímavé sa vracať
k rokom predchádzajúcim, ktoré
nám priblížia ako vtedy vyzeralo
naše mesto.

Prvý obecný vodovod bol v našom meste
Čistá voda je jedným z najvzácnejších produktov na Zemi.
Nanešťastie jej bezohľadné používanie, plytvanie a jej znečisťovanie v súčasnosti ohrozuje
jej celosvetové zásoby. Viac ako
miliarda ľudí dnes pociťuje nedostatok zdravej a čistej pitnej vody.
Väčšina pitnej vody na Slovensku
pochádza z podzemných zdrojov a
prameňov. Iba veľmi malé množstvo sa priamo čerpá z riek. Čistá
podzemná voda je preto dôležitým
predpokladom pre čistú pitnú
vodu. Ak by drasticky poklesla
hladina podzemnej vody, mohlo
by to mať za následok vážny nedostatok pitnej vody. Na Slovensku je
priemerná spotreba približne 120
litrov na osobu a deň. V priemere

iba 4 litre vody denne spotrebujeme na varenie a pitie, 55
litrov sa použije v kúpeľni, 32
na splachovanie záchodov, 25
na pranie a 8 litrov na umývanie riadov.
Viete o tom, že prvý vodovod na Orave bol vybudovaný v 16. storočí pre Oravský hrad. Privádzal dreveným potrubím pitnú vodu z
Grúňa do hradnej kuchyne a
do stajní a prvým obecným
vodovodom bol vodovod pre
mesto Tvrdošín postavený v
rokoch 1930 - 1931 firmou
RUMPEL zo Žiliny.

Prítok vody do vodojemu v Tvrdošíne
z roku 1930.
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Archeologický nález opevnenia bude vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku
Opäť sa môžeme pochváliť novými poznatkami. História nášho
mesta je bohatá a v blízkej budúcnosti nás ešte zrejme čakajú ďalšie
príjemné prekvapenia, pretože
územie, na ktorom sa rozprestiera
dnešný Tvrdošín, bolo osídlené už
v praveku, čoho dôkazom sú hromadné nálezy predmetov objavené
ešte v minulom storočí.
Poloha opevnenia lokalita
„Šance“ sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Tvrdošín, na
ľavom brehu rieky Oravica, v polohe nazývanej „Dielec“. Kopec,
na ktorom sa opevnenie nachádza,
predstavuje východný okraj tiahleho pásma Skorušinských vrchov.
Zo západu polohu ohraničuje rieka
Oravica tečúca pozdĺž východnej
strany polohy Dielce. Prevýšenie
medzi Oravicou a lokalitou predstavuje cca 20 m.
Opevnenie situované na juhovýchodnom okraji mesta Tvrdošín
tvorí umelú vyvýšeninu na svahu
polohy nazývanej Dielce. Sklon
terénu je na juh a juhozápad. Pevnosť tvorili zrejme dve línie opevnenia. Centrálna, vyvýšená časť
v tvare šesť bola na dvoch nárožiach zakončená bastiónmi. Tretí
pravdepodobný bastión situovaný
na severnej strane vyvýšeniny je
v teréne čitateľný nevýrazným
výbežkom. Okolo centrálnej časti
opevnenia, na jej juhozápadnej a
severovýchodnej strane oproti bas-

tiónom bola vyhĺbená priekopa. V
týchto častiach bolo opevnenie zosilnené valom zrejme s palisádou.
Na severnej strane vzhľadom ku
konfigurácii terénu - strmý svah,
val s priekopou neboli potrebné.
Z južnej strany centrálnej časti,
kde sa svah zvažuje na juhovýchod, priekopa s valom nie sú
dochované, hoci je veľký predpoklad, vzhľadom na mierny sklon
terénu, že pôvodné opevnenie bolo
aj v tejto časti posilnené priekopou
a valom. Celková rozloha opevnenia je 3922 m2.
Špecifikácia pamiatkových
hodnôt: Lokalita v polohe Dielce
predstavuje unikátne novoveké
opevnenie vybudované podľa
dostupných písomných prameňov
počas posledného protihabsburgského povstania Františka II.
Rákocziho (Kavuljak 1955, 244),
podľa niektorých autorov v r.
1709 (Matej Bel 2001; Viktor
Bušša 1967, 89; Langer 1995, 43).
Sondážny archeologický výskum
realizovaný Archoelogickým
ústavom SAV v Nitre v roku 1957
pod vedením A. Habovštiaka preukázal okrem zvyškov drevených
trámov z konštrukcie opevnenia aj
kamenné murivo pozostávajúce z
pieskovcového lomového kameňa spájané hlinitou zeminou, v
niektorých miestach vápennou
maltou. Pravdepodobne ide o obvodové murivo (šírka 33-56 cm)

centrálnej časti opevnenia. Materiál získaný z archeologického
výskumu - črepy, kovová pracka,
olovený praslen, zlomky kachlíc a
hlinených fajok datujú opevnenie
rámcovo do 16. až 18. storočia.
Fragmenty kachlíc s geometrickým, resp. vegetabilným motívom tohto typu sa na severnom
Slovensku objavujú v 17. storočí.
Podľa realizátora archeologického
výskumu Alojza Habovštiaka lokalita mohla zaniknúť požiarom
najskôr po prechode poľských
vojsk J. Sobieského cez Tvrdošín,
kedy sa v histórii mesta spomína
veľké pustošenie.
Viktor Bušša (1967) v knihe
Tvrdošína píše:
Kuruci vyrabovali Tvrdošín a
okolie, a odviedli odtiaľ množstvo
koní i rožného statku. V hlásení
Bercsényimu do Košíc uviedol
Elek, že keby bol mal aspoň 200
- 300 hajdúchov a k tomu aspoň
600 vojakov, bol by zabezpečil
pevnosť a udržal celú Oravu, ale
s 200 ľuďmi nemohol vraj robiť
zázraky. Ani by vraj nebol odišiel
z Tvrdošína, ale Ocskay sa približoval k Oravskému zámku.
Hneď po tomto vpáde 18. 6.
1709 žiadala Oravská stolica gen.
L. Ebergényho o ochranu. Ten
už predtým vyslal plukovníka
L. Ocskaya na Oravu. Potom sa
vypravil do Tvrdošína sám gen.
Ebergényi z Budatína s niekoľký-

mi stotinami jazdcov a pešiakov.
Nariadil v obci postaviť opevnenie, ktoré pozostávalo z dvoch
častí: na severe vyše mesta (popri
pajtách - šopách) od Oravice po

Výber z nálezov 1,2 zlomky fajok, 3 - bronzová pracka, 4 - olovený praslen, 5-8 - fragmenty kachlíc.

Zahrajte mi tichúčko...
Na počesť okrúhleho výročia zaslúžilej
umelkyne Darinky Laščiakovej sa 18. novembra uskutočnila v kine Javor okresná spevácka
súťaž z jej interpretačnej tvorby.
D o s ú ťa ž e
sa prihlásilo 24
speváčok, ktoré
hodnotila odborná porota v
zložení: D. Pavkovová, zástupkyňa riaditeľky
ZUŠ Tvrdošín, J. Habovštiaková, učiteľka ZUŠ Námestovo,
M. Rosina, riaditeľ súkromnej
ZUŠ, pod vedením opernej
speváčky Evy Luckej, sólistky Štátnej opery v Banskej
Bystrici.
„Súťaž v rámci okresu Tvr-

došín sa uskutočnila v troch kategóriách. Všetky deti i dospelí,
ktorí sa nám na súťaži predstavili,
majú talent. Veľmi pekne spievali, dávali dôraz na zreteľnosť,
zrozumiteľnosť, výslovnosť slov
a držanie melódie. Vybrali si veľmi vhodné pesničky. Je pravda,
že vyhrať nemôžu všetci, takže
zvíťazili skutočne len tí najlepší.
Osobne som veľmi rada, že sa
takéto talenty na Orave rodia, že
sa im dáva takáto príležitosť, aby
sa mohli zúčastňovať takýchto
súťaží. Bola by som veľmi rada,

Ceny víťazom odovzdali primátor mesta Ivan Šaško a operná
speváčka Eva Lucka.

Vážme si hodnoty nášho mesta

Snaha mesta obnoviť historické námestie so zónami oddychu
a spoločenských aktivít sa v tomto
roku naplnila a námestie už slúži
svojmu účelu. Uskutočnilo sa tu už
niekoľko pekných spoločenských
a kultúrnych aktivít, ktoré priznajme si to, stáli za to. V živej pamäti
však máme ešte názory niektorých
ľudí, ktorí sa snažili zdehonestovať
prácu tých, ktorí uvedený projekt
námestia navrhli a zrealizovali, ale
aj to, ako kritizovali búracie práce
a rekonštrukciu námestia niektoré
oravské médiá.
Dnes už vieme, že urbanisticko-architektonické riešenie
Trojičného námestia prinieslo

skultúrnenie života pre našich
občanov. Týmto projektom sa
úplne zmenil priestor centrálnej
mestskej zóny, zachovaná bola
zeleň, stromy, vysadená však
bola aj nová zeleň. Dnes sa nám
historické centrum mesta javí v
plnej kráse a ocenenie si získava
nielen od návštevníkov mesta, ale
aj našich občanov. Rekonštruovaná centrálna mestská zóna pôsobí
ako jednotný celok a spolu s novými chodníkmi, prírodnou žulou
a prvkami, ktoré sa tu postavili,
sa radí k najkrajším oddychovým
mestským zónam, dovolím si povedať, na Slovensku.
Historické centrum získalo na

kvalite, a je preto na nás všetkých,
aby sme si túto mestskú časť vážili
a chránili, aby nám v tejto kráse
vydržala čo najdlhšie. K tomuto
účelu slúži aj nový kamerový
systém, ktorý je na Trojičnom námestí inštalovaný, pretože už boli
zaznamenané určité skutky, ktoré
nasvedčujú, že nie všetci si vieme
vážiť nadčasové hodnoty, a to neplatí len pre námestie, ale pre celé
naše mesto. Kamerový záznam
dokáže detailne priblížiť bez straty kvality obrazu priestupkovú, či
inú trestnú činnosť a pomáha tiež
pri identifikácii osôb, ktoré sa na
takýchto činoch podieľali a je poskytovaný aj štátnej polícii.

Deň študentstva
Oslavy Dňa študentstva sa uskutočnili tak, ako po iné roky, pietnym
aktom v mestskom parku pri pamätníku Mareka Frauwirtha, rodáka z
Tvrdošína. Na jeho počesť bol vytvorený v 1999, stojí na konci mestského
parku. Postaviť ho dalo mesto pri
príležitosti 60. výročia jeho smrti.
Autorom diela je Hieronym Balko.
Študenti, profesori nášho gymnázia a primátor mesta vzdali poctu
študentovi, ktorý sa stal obeťou
fašistickej zlovôle. Pripomeňme
si tieto tragické udalosti: Pred 72
rokmi, v novembri 1939, študenti
pražských vysokých škôl vyšli do
ulíc, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na
zastrelenie študenta medicíny Jana
Opletala. Nacisti po tejto akcii
deviatich vodcov demonštratívne
popravili. Medzi nimi bol aj jeden
Slovák, Marek Frauwirth. Viac ako
1200 študentov deportovali do koncentračných táborov a v noci zo 16.
na 17. novembra 1939 zavreli všetky
vysoké školy. O dva roky neskôr, 17.
november, bol vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.
„17. november sa týka teda predo-

všetkým vás - študentov. Všetci vieme, že situácia sa dávno zmenila, že
žijeme v demokratickej spoločnosti,
v ktorej majú dnešní študenti takmer
neobmedzené možnosti a štrajky či
protesty, pri ktorých by ste sa museli

by ste byť radi, že ste študentmi v
dnešnej dobe a našťastie sa nemusíte zapájať do žiadnych politických
bojov ako študenti v roku 1939, ale
aj náš rodák Marek Frauwirth, ktorí
to nemali vôbec jednoduché. Preto je

Oravu sa tiahli šiance a pred nimi
bola na siahu široká a hlboká suchá priekopa. To bola predná časť
opevnenia. Druhá časť opevnenia
bola umiestená na kopci za Oravi-

ak by deti z tejto súťaže mohli
postúpiť napríklad do súťaže Žilinského samosprávneho kraja.
Takéto súťaže by sa mali konať
aj s celoslovenskou pôsobnosťou.
Bolo by to dobré pre tieto deti,
aby sa mohli predstaviť širšiemu
publiku, aby sa viac prezentovali
na verejnosti. Je potrebné dávať
dôraz aj na oblečenie, kroj, aby
im nechýbala pohybová kultúra,
komunikácia s obecenstvom a
aby sa nebáli vystupovať. Mne
osobne sa v Tvrdošíne veľmi
páčilo, som rada, že som mohla
prísť opäť domov a samozrejme
aj touto formou si dovolím od
srdca pozdraviť všetkých občanov mesta.“
Po skončení súťaže osobne
poďakoval primátor Ivan Šaško
všetkým súťažiacim speváčkam, rodičom, organizátorom

cou (na Dielci), kde bola postavená
osemhranná pevnosť, nazývaná
redutou.
O pevnosti v Tvrdošíne hovorila tiež kronika v Zywci, a to v tom
zmysle, že cisárske vojsko dalo
vybudovať nad mestom na kopci
nazývanom Dielec akúsi pevnosť
na spôsob dreveného zámku, ktorá
bola obohnaná násypom a ohradou
a bola určená na obranu proti rebelantom. Pevnosť vraj menovali
citadelou. Tiež Kavuljak uvádzal,
že za Rákócziho povstania pre
novopostavenú pevnosť zabrali
Tvrdošanom 15 meríc poľa.
Zhodnotenie významu: Novoveké opevnenie nad Tvrdošínom v polohe „Dielce“ predstavuje
intaktnú lokalitu, ktorá doposiaľ
nebola výrazne narušená recentnou antropogénnou činnosťou.
Poloha bola doteraz archeologicky
skúmaná len čiastkovo - sondážne.
Dajú sa na nej preto predpokladať
intaktné nálezové situácie.
Premetom ochrany je celý
opevňovací systém s centrálnou
časťou, bastiónmi a priľahlými
valmi a priekopami. Pamiatková
ochrana spočíva v zachovaní súčasného stavu terénu až do vykonania systematického archeologického výskumu. V súčasnom stave
je potrebné vykonávať základnú
ochranu lokality minimálne vo
forme priebežného odstraňovania
náletového porastu.
a učiteľom, ocenil ich prístup
a angažovanosť, ale aj ich lásku k ľudovej hudbe, s akou sa
prezentovali pred publikom.
Potom spoločne s Evou Luckou
ocenili troch najlepších v každej kategórii a všetkým účastníkom odovzdali pamätné listy.
V kategórií do 12 rokov
zvíťazila Mária Masláková z
Hladovky, 2. miesto získala
Anežka Kurajdová z Tvrdošína
a 3. miesto Barbora Žuffová
zo Zuberca. V kategórii do 18
rokov si vyspievala prvenstvo
Zuzana Badárova z Tvrdošína,
2. miesto Dominika Terkelová
zo Zuberca a 3. miesto Veronika Feilhauerová z Tvrdošína.
V kategór ii dospelých 1.
miesto Michaela Gočalová
z Tvrdošína, 2. Miesto Henrieta Habláková z Tvrdošína.

Ku rozsvietenému stromčeku prišiel Mikuláš

Mesto Tvrdošín pripravilo v nedeľu 4. decembra peknú akciu,
ktorá bola podporená krásnym
kultúrnym programom, nechýbalo
tradičné rozsvietenie vianočného
stromčeka a hádam najviac sa
deti tešili na príchod Mikuláša. V
programe na Trojičnom námestí
pod vianočným
stromčekom, ktorý sa niesol v znamení prichádzajúcich Vianoc, sa
predstavili deti
materských škôl,
ZUŠ Tvrdošín,
súkromnej ZUŠ
a CVČ, ktorí už
od tretej popoludňajšej hodiny
zabávali zaplnené
námestie.
Aj budova
radnice sa v uvedený deň zmenila na akýsi rozprávkový domček,
z ktorého postupne na pódium pod
vianočný stromček prichádzali
rozprávkové postavičky, aby svojou
prítomnosť pobavili hlavne tých
najmenších. Po kultúrnej nádielke
sa ku prítomným spoluobčanom
a deťom, ktorí zaplnili námestie,

prihovoril primátor mesta, ktorý sa
im poďakoval za to, že aj pri nie najlepšom počasí si našli čas a prišli na
námestie, aby podporili nádhernú
myšlienku prichádzajúcich Vianoc,

ktorá má už v našom meste svoju
tradíciu a patrí medzi najkrajšie
akcie hlavne pre deti.
Ale to už Snehulienka, ktorá
v sprievode trpaslíkov prišla na
pódium, odovzdala do rúk primátorovi mesta „čarovnú palicu“
so svetielkom, aby symbolicky
rozžiaril vianočný stromček, roz-

svietil vianočnú výzdobu v našom
meste a otvoril už tradičné vianočné trhy.
Rozsvietený vianočný stromček
bol akýmsi znamením aj pre Mikuláša a jeho
družinu, aby
pr išli med zi
deti nášho
mesta a rozdali im balíčky
so sladkosťami. Naprázdno neobišli ani
„ d o s p e l á c i“
p r e k t or ých
bol pr ipravený chutný,
pr i mátor sk y
punč a sladké
koláčiky. Kto
však mal iné
chute, mohol
si na námestí
kúpiť aj niečo pod zub, či
kalíštek medoviny, ale aj ďalších
dobrôt, ktorými rozvoniavalo Trojičné námestie.
Záver vydareného odpoludnia
patril vianočným melódiám v podaní manželov Babuliakovcov a
všetci, ktorí sa zúčastnili tohto
podujatia, prispeli k hrejivej atmosfére blížiacich sa Vianoc.

Aby boli Vianoce aj v našich srdciach

obávať o váš život, vám už nehrozia.
I keď dnes sa 17. november volá Deň
boja za slobodu a demokraciu, netreba zabudnúť na to, že tento dátum je
v prvom rade Medzinárodným dňom
študentstva, pretože vy ste dnes dôležitou súčasťou spoločnosti. Mali

dôležité, aby ste na 17. november ako
na Medzinárodný deň študentstva
nezabúdali,“ prihovoril sa ku študentom primátor mesta Ivan Šaško.
Na záver pietneho aktu študenti
spolu s profesormi zaspievali študentskú hymnu Gaudeamus igitur.

I keď biele snehové vločky
meškajú, vyzdobené rozžiarené
mesto nám už pripomína, že prichádzajú najkrajšie sviatky roka Vianoce. Mesto sa opäť „oblieklo“
do prekrásnej vianočnej výzdoby.
Ako nám povedal riaditeľ technických služieb Alojz Smutný, v
každej mestskej časti nechýba ani
pekný vianočný stromček, takisto v uliciach na stromoch, ale aj
stĺpoch verejného osvetlenia žiari
vianočná výzdoba, ktorú si môžete
pozrieť spolu s deťmi na večernej

prechádzke mestom. Na siedmich
pavúkoch svieti 7 200 svetielok,
taký istý počet na stromčeku na
Trojičnom námestí, v Medvedzí
na stromčeku žiari 4 800 svetielok, po meste sú ešte rozvešané
snehové vločky, a tak by sme mohli
písať ďalej. Niet pochýb, že máme
pekne vyzdobené mesto. Ale nielen vianočná výzdoba a v noci
svetielkujúce mesto by nám mali
pripomínať Vianoce, tie by sme
mali mať všetci predovšetkým vo
svojich srdciach.
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Technické služby sú pripravené na zimnú sezónu
Ako nás informoval Alojz
Smutný, riaditeľ technických služieb, k dispozícii sú ľudia, posypové vozidlá a ďalšie mechanizmy, pretože je potrebné udržovať
v zjazdnosti takmer sedemdesiat
kilometrov ciest, starajú sa tiež o
chodníky a parkoviská. Problémy
pri odhŕňaní snehu im spôsobujú i nesprávne odstavené autá. I
napriek niektorým problémom sa
však snažia, aby cesty a chodníky
boli v meste v poriadku.
„Pre zimnú údržbu sme doviezli vyše 200 ton posypového
materiálu od firmy Cestné stavby
Tvrdošín, z OFZ Široká 118 ton
strusky a desať ton soli z Banskej
Bystrice. Na posyp používame
kamennú drť, ale aj soľ, ktorá sa
využíva predovšetkým na posyp
zľadovatených chodníkov, niekedy aj ciest, jej účinnosť je však
len do istého bodu mrznutia. Sú
dni, kedy intenzívnejšie padá
sneh a vtedy treba odhrnúť za
deň cesty viackrát.
Najnáročnejšími úsekmi na
zimnú údržbu sú Hríbiky, ces-

ta nad Poľovníkom, Hrádky,
Spiežová ulica, Hlísno a časť
Vladiny.
Čo sa týka prípravy strojovej
techniky na úhrn snehu, používame dva traktory Zetor a pribudol
nám nový traktor Deutz-Fahr,
ktorý počas sezóny je k dispozícií na zber biologického odpadu.
Honku používame v čase zimnej
údržby na nakladanie posypového
materiálu, snehu, ktorý sa odváža
z centrálnych časti mesta a ľadovej plochy, a tiež na rozširovanie
priechodnosti ciest a chodníkov
pri extrémnom množstve snehu.
Na posyp chodníkov, kde nie je
možný prístup posypového vozidla Liaz slúži multikára a vozidlo
Tatra v zimnom období na odvoz
prebytočného snehu z centrálnych
častí mesta a od ľadovej plochy.
V pohotovosti počas zimnej
údržby sú dve zmeny (každá má
päť pracovníkov), ktorí majú
k dispozícii posýpací voz, dva
traktory, jeden z nich zabezpečuje Medvedzie a Krásnu
Hôrku, druhý centrum mesta,

Vladinu a Hrádky. Okrem toho
ešte pracovníci s multikárou
ručne posypávajú chodníky, kde
sa nedostane posýpací voz. Na
úhrn snehu na cintorínoch a na
chodníkoch sa využíva snežná
fréza, ručne sa odstraňuje sneh
z lavice pre chodcov, mosta a
chodníkov.“
Pracovníci technických služieb následky zimy len zmierňujú, pretože sa nedá stlačením
nejakého tlačidla dosiahnuť,
že cesty budú čierne. Je tiež na
každom z nás, že pri návaloch
väčšieho množstva snehu by
sme mali priložiť ruky k dielu
a očistiť si od snehu aspoň tie
miesta, kde parkujeme, ale aj v
okolí našich bytoviek a súkromných domov.
Každý sme svojím spôsobom
iný a aj inak pristupujeme ku
problémom. Niekto sa neustále
sťažuje, iný pouvažuje, upozorní, ako by sa to dalo urobiť a sú
aj takí, čo zoberú vec do vlastných rúk, aby pri problémoch
pomohli.

Aj cintoríny si vyžadujú trvalú starostlivosť

Naše cintoríny, o ktoré sa mesto
vzorne stará po celý rok, už majú
urobenú paspartizáciu a nájsť hrobové miesta, kde ležia pozostalí,
môžete aj na internete. Prístup na
túto stránku je možný aj z mestskej webowej stránky kliknutím
na „Cintoríny“. Občania sú povinní
podľa schváleného zákona o pohrebníctve uzatvoriť nájomnú zmluvu a zaplatiť poplatok za hrobové
miesto. Mestské zastupiteľstvo v
tejto veci prijalo VZN, kde na podnet vedenia mesta boli schválené
minimálne, len symbolické sumy za
prenájom hrobového miesta. Môžeme povedať, že poplatky skutočne
patria k najnižším na Slovensku.
Pre porovnanie v našom meste stojí jedno hrobové miesto pre
dospelého 16,59 eur na 25 rokov
a detský hrob 4,31 eura. V Trstenej
platia za dospelého 16,60 eur, ale
len na desať rokov desať rokov,
detský hrob stojí 6,70 eur. Obdobná
situácia je aj v Dolnom Kubíne, kde
za hrobové miesto na desať rokov
si účtujú 40 eur a detský hrob stojí
26 eur. V Námestove poslanci zahlasovali za zmenu prevádzkového
poriadku cintorína a občania budú

platiť od 1. januára 2012 za hrob na
10 rokov 30 eur a za detský hrob je
poplatok 10 eur.

všetci občania. Nájomnú zmluvu
za užívanie hrobového miesta
na cintorínoch môžete uzatvoriť

Ďalší úspešný projekt spolufinancovaný Ministerstvom
kultúry SR bol ukončený koncom novembra. Riešil
komplexné zlepšenie kamerového systému a osvetlenie
dreveného gotického kostola Všetkých svätých.
Naše mesto eviduje 2 168 hrobových miest a od prijatia VZN
si svoju povinnosť ešte nesplnili

v kancelárii Technických služieb
mesta, kde vám poskytnú aj ďalšie
potrebné informácie.

Splnil sa sen učiteľov, škola má nové odborné triedy
Jednou z hlavných úloh školy je skvalitňovanie
výchovno-vzdelávacieho procesu. Vo vyučovacom procese to znamená spojenie didaktických
metód s využívaním výpočtovej techniky, využívanie moderných výučbových programov. Bližšie
nám o tom povedala Dagmar Šašková, riaditeľka
ZŠ Márie Medveckej.
Od začiatku nového školského
roka už uplynulo niekoľko mesiacov a nás by zaujímalo, či sa vám
podarilo naplniť vaše predstavy
a plány a ako sa v súčasnosti darí
škole?
Áno, podarilo. Na druhom stupni
sme začali s odborným vyučovaním.
Na jednotlivé predmety sme zriadili
odborné učebne, ktoré sú sú vybavené
potrebnými pomôckami na jednotlivé
predmety. Už nechodí za žiakmi do
kmeňovej triedy učiteľ, ktorý si musel
pred vyučovaním vybrať z kabinetu
pomôcky, ale teraz sa presúvajú žiaci do jednotlivých tried. Zriadených
máme päť tried na matematiku a slovenčinu, dve na zemepis a prírodopis
a po jednej na dejepis, chémiu, fyziku
a občiansku výchovu. S touto novinkou sme začali v tomto školskom roku
a môžem povedať, že sa to osvedčilo
a pochvaľujú si aj učitelia. Bol to taký
„sen“ učiteľov už v minulosti, pretože keď som sa stala riaditeľkou, tak
chodili za mnou, aby okrem fyzikárov
a chemikov mohli mať aj ďalšie predmety odborné triedy. V škole máme
aj šesť jazykových tried. V rámci
finančných možností postupne dopĺňame odborné triedy novou technikou
a potrebnými pomôckami. Pomáhajú
nám pri tom peniaze z rozpočtu školy,

rodičovského združenia a z občianskeho združenia Oravica, kde nám
prispievajú dvoma percentami z dane
fyzické a právnické osoby. Pomôcky
nie sú najlacnejšie a nedá sa kúpiť
všetko naraz.
Ako je škola vybavená počítačovou technikou?
V škole sú tri počítačové učebne a
jedna multimediálna. V rámci vzdelávania na informatiku a cudzie jazyky
získali učitelia aj notebooky. K dispozícii máme aj osem projektorov, z nich
sú dva interaktívne.
Škola však má aj špeciálne
triedy. Môžete nám o nich niečo
povedať?
Máme nové špeciálne triedy, do
ktorých chodí 23 detí z Vitanovej,
Liesku, Trstenej, Nižnej, Zemianskej
dediny a z Tvrdošína. V minulosti tu
mala vysunuté pracovisko Špeciálna
škola z Námestova, naše učiteľky si
však urobili špeciálnu pedagogiku
a my sme oslovili rodičov tých detí,
ktoré tu chodili a tí zapísali svoje
deti do našej školy. Špeciálne triedy
máme v štvrtom ročníku, dve v šiestom ročníku, variant A a B a jednu
v deviatom ročníku.
Projekty sa dnes stali nevyhnutným doplnkom financovania aj pre
školy, týmto spôsobom sa dajú zís-

kať nielen peniaze, ale aj potrebná
technika pre školu. Ako sa vám darí
v tejto oblasti?
Boli sme úspešní s projektom
„Stop bariéram“, ktorý bol zameraný
pre špeciálne triedy a z ministerstva
školstva sme získali 8 500 eur, za
ktoré sme kúpili FONO - výukový
logopedický program, program na
disgrafiu, stavebnice na jemnú motoriku a ďalšie výukové programy na
jednotlivé predmety, ktoré využívame
aj v iných triedach. Pripravili sme
ďalší projekt, ktorý je zameraný na

nám aj dôchodcovia. Najprv ich bolo
okolo dvadsiatky a dnes už vydávame stravu pre vyše päťdesiatich
dôchodcov. Po rekonštrukcii sa nám
znížili náklady na energie, čo nás potešilo a ušetrené finančné prostriedky
sme investovali do nových podláh
v triedach.
Aj v tomto roku školu opustia
ďalší deviataci, máte už nejaké indície, kde sa chcú ďalej vzdelávať?
Máme päť tried deviatakov, z ktorých jedna je špeciálna a jedna so
športovým zameraním. Najväčší

Môžem povedať, že títo žiaci tiež
zviditeľňujú našu školu nielen v rámci
Oravy, Slovenska, ale aj zahraničia.
Na majstrovstvách Slovenska futsalisti získali triete miesto, staršie
žiačky na Slovensku získali tretie
miesto v Orion Florbale a v Prahe na
neoficiálnych majstrovstvách sveta vo
florbale získali staršie žiačky bronzovú medailu.
Podporila vaša škola nedávny
štrajk? Myslíte si, že požiadavky
štrajkujúcich sú opodstatnené?
Zúčastnili sme sa štrajku, myslím
si, že ani tak možno nejde o platy, ale
v prvom rade o celkové navýšenie
finančných prostriedkov na prevádzku škôl. Dobre vieme, že počet detí
v školách klesá a náklady na chod
škôl sa zvyšujú, čo je neúnosné.
Väčšie nároky sú aj na výučbu, predsa nemôžeme deti vyučovať starou
metódou, musíme reagovať na dnešnú
dobu, pretože technika ide neustále
dopredu. Samozrejme, že patrične
ohodnotení by mali byť učitelia a ďal-

ší pracovníci v školstve.
Aká je spolupráca školy a rodiny?
Môžem povedať, že dobrá, pretože vzájomná spolupráca školy
a rodiny má výrazne pozitívny
vplyv na školskú úspešnosť detí
v škole. Zlepšuje motiváciu žiakov pre učenie a ich disciplínu v
procese výchovy a vzdelávania,
zvyšuje študijnú výkonnosť detí,
a čo je rovnako dôležité, znižuje a
odstraňuje problémy žiakov v správaní. Samozrejme, nájdu sa aj takí
rodičia, čo nepravidelne chodia na
konzultácie s vyučujúcimi. Môžem
však povedať, že väčšina z rodičov
okamžite reaguje, ak sa niečo stane.
Myslím si, že sa upravilo aj chovanie
žiakov, už nemáme také extrémne
problémy ako v minulosti. Môžem
sa pochváliť, že sa nám prihlásili
bývalí žiaci, ktorí nám poďakovali
za to, že im naša škola dala dobré
vzdelanie a veľa do života, čo človeka vždy poteší.

„Meriam okolitý svet - Měřím
okolní svět“ je názov projektu
pod vedením Beáty Marasovej
zo ZŠ Š. Šmálika v spolupráci
s českou školou vo Frýdku-

jín, prakticky využiť poznatky
z odborných predmetov, kde nechýbalo meranie, váženie, žiaci si
vyrábali váhy, zasielali tajničky,
či pracovali s takými mierami

Místku. Tento projekt získal 1.
miesto v kategórii základných
škôl v súťaži o „Najlepší projekt
eTwinning na Slovensku“, udeľovaný Národnou službou pre
elektronickú spoluprácu škôl
pri Žilinskej univerzite. Projekt
partnerskej spolupráce s českou
školou získal toto ocenenie za
využitie komunikačných technológií, pedagogický prínos a
zapojenie žiakov do realizácie
projektu. V rámci neho pomohol
lepšie spoznávať inú kultúru
žiakom z dvoch európskych kra-

ako je napríklad stopa, ako sa
správa kvapalina a ďalšie. Obojstranná vzájomná komunikácia
im priniesla nielen radosť z poznania, ale aj objavovania nových
vecí. Víťazný kolektív žiakov s
učiteľkou Beátou Marasovou si
cenu osobne prevzal v Žiline.
Škola za toto víťazstvo dostala
2000 eur na nákup počítačovej
techniky. „Projekt sme prihlásili
aj do medzinárodnej súťaže a budeme čakať či sa medzinárodnej
porote zapáči,“ doplnil informácie riaditeľ D. Šoltés.

Dvetisíc eur na počítačovú techniku

modernizáciu vzdelávania.
Škola je po kompletnej rekonštrukcii, podmienky pre žiakov
a pedagógov sa podstatne zmenili
k lepšiemu. Nás by zaujímalo, čo
ďalšie máte v pláne.
Potrebujeme zrekonštruovať
chodbu a jedáleň, a to aj z toho dôvodu, že sa nám zvýšil záujem o
stravu u žiakov, učiteľov, pribudli

záujem zo strany žiakov je o Spojenú
školu v Nižnej, o odbor automechanik a grafik, Spojenú školu v našom
meste, Slanickú osadu, ale záujem
je aj o gymnáziá v Trstenej a v Tvrdošíne.
Okrem normálnych a špeciálnych tried je v škole aj športová
trieda, s akým zameraním?
Zameraná je na futbal a florbal.

rodná porota udeľuje najlepším
umelcom. O vystavenie vybranej
kolekcie diel a teda aj spomína-

ných troch obrazov Miroslava
Knapa prejavili záujem niektoré
reprezentačné galérie v Taliansku. Tvrdošínsky výtvarník vo
svojich aktivitách neustrnul a
ako sa zvykne hovoriť, dážď mu
do nosa nenapršal. Vo štvrtok
10. novembra sa zúčastnil vernisáže svojich výtvarných diel
v Galérii Grodzka v Krakove.
Ako nám povedal, atmosféra na
vernisáži bola vynikajúca a potešil ho aj záujem verejnosti o
jeho vystavované diela. Výstava
v Krakove bola inštalovaná do
10. decembra 2011. Do konca
roka sa bude venovať školským
povinnostiam a od budúceho roka
sa s vervou pustí do ďalšej tvorivej činnosti. Jozef Medvecký

Medzinárodný úspech nášho výtvarníka
Výtvarníka Miroslava Knapa
netreba oravskej verejnosti zvlášť
predstavovať. Tento ambiciózny
výtvarník, grafik, maliar a ilustrátor sa dostáva aj do povedomia verejnosti mimo Slovenska.
Svojou tvorbou sa 15. - 30. októbra predstavil aj na XIII. ročníku medzinárodného festivalu
San Grispino v reprezentačných
priestoroch renesančného paláca
Villa Baruchello v talianskom
meste Porto Sanť Elpidio. Výstava bola spojená s udeľovaním
medzinárodných cien. Oravský
výtvarník zaznamenal veľký
medzinárodný úspech, pretože
medzinárodná porota ocenila
jeho tri obrazy Magická brána,
Šťastie a Strom prianí. Udelila

im zvláštnu cenu poroty Premio
speciale delia giuria. Je to najvyššie ocenenie, ktoré medziná-

Fotografická súťaž zvyšuje svoju úroveň
V priestoroch MsKS si
mali možnosť návštevníci
pozrieť výstavu fotografii,
ktoré poslali do súťaže „Mesto
očami fotografa“ amatérski
autori z nášho mesta. Vystavené fotografie prezentovali
zaujímavé pohľady na mesto,
prírodu a ľudí.
Súťaž, ktorá bola vyhlásená začiatkom roka mala svoje
finále 3. novembra na vernisáži za prítomnosti autorov,
ktorým boli odovzdané vecné

ceny. Porota vôbec nemala
ľahkú prácu, ale nakoniec
vyhodnotila 14 najkrajších
fotografií od šiestich autorov.
Ocenení boli Miloš Kráľ,
Štefan Kavuljak, Rastislav
Vajduľák, Jarmila Vajduľáková, Jozef Lepáček a Mgr.
Stanislava Gazdíková, ktorí
si v rámci vernisáže mali
možnosť vymeniť svoje skúsenosti v oblasti fotografovania. Výstavu si mohli občania
pozrieť vo vestibule MsKS .

Prvý koncert, divadelné vystúpenie a výstava žiakov
prvých ročníkov ZUŠ Tvrdošín sa uskutočnila 22.
novembra v Spoločenskej sále MsKS. Svoje prvé
skúsenosti s pódiom si vyskúšalo 34 detí.
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Prežila bohatý život

Najstaršou občiankou nášho mesta je Mária Bakošová z Krásnej Hôrky,
ktorá sa 22. novembra dožila krásnych 102 rokov.
„Vaše roky sa míňali a čas bežal
napĺňal sa kalich túžob až po okraj
by ste raz so spokojnosťou v srdci v zraku,
mohli vidieť ten život svoj.

Dnešné Vianoce sa nedajú porovnať s tými, ktoré sme mi prežívali

Život je jak nekonečné šíre more
a človek je loďou na jeho hladine
čím pevnejšia táto loď je
vládne láska, trpezlivosť a uznanie.
Za váš krásny príklad čestného života
nech vám oči šťastím ešte dlho svietia
nech vás teší ten krásny svet
nech je plný lásky, šťastím jak včelí med.“
Pred našou ohlásenou návštevou nás čakala usmiata vo verandičke. Pomalým krokom za pomoci svojej dcéry vyšla po schodoch
do teplučkej izbičky a usadila sa
do kresla. Z rúk primátora mesta Ivana Šašku prijala srdečné
blahoželanie, kyticu kvetov a
darček. Vždy sa veľmi teší tejto
návšteve, pretože jej prijatie je
vrúcne a srdečné. Keď pred dvomi
rokmi slávila storočnicu, primátor
jej sľúbil, že každý rok ju príde
navštíviť a svoj sľub aj dodržal.
Pri spoločnom rozhovore sa vrátila
k spomienkam na svoj život, ktorý
bol neľahký, ale naplnený láskou
k blížnym. Spýtali sme sa na re-

cept takého dlhého veku, no ona
so skromnosťou odpovedala, že
nevie, prečo ju Pán Boh necháva
na tomto svete tak dlho, ako si to
len zaslúžila. Porozprávala nám,
ako v minulosti žili, ako prežili
vojnu, ako zachraňovali Židov
počas vojny. Hovorila o svojom
detstve, o maďarčine, ktorú sa
v škole museli povinne učiť. Ešte
doteraz vie počítať po maďarsky
do sto. So svojim manželom prežila krásnych 66 rokov spoločného
života a vychovali dve dcéry. V súčasnosti sa o M. Bakošovú s láskou stará jej dcéra pani Švedová.
Napriek zdravotným problémom,
ktoré má, svoj život prežíva s po-

korou a trpezlivosťou. Nech je nám
všetkým takýto človek príkladom.
Je to živý pamätník osudov ľudí
a udalostí Krásnej Hôrky a nášho
mesta. Stále sa zaujíma o dianie
v meste a napriek pokročilému
veku má veselú a jasnú myseľ. Aj
keď jej už tak zrak neslúži, krasopisne sa zapísala do pamätnej
knihy mesta so slovami: „Neviem,
či dobre poukladám litery“.
Prajeme našej jubilantke veľa
zdravia, pokoj, radosť, trpezlivosť
a lásku najbližších.
„Nech Vás Pán Boh sprevádza
po všetky dni Vášho života. Tešíme sa stretnutie o rok, milá pani
Bakošová!“

Každý máme svoju knihu spomienok, ktorá má aj čisté stránky.
Mali by sa popísať, ale nie akokoľvek a čímkoľvek. Roky budú

vať, pestovať nové druhy kvetov,
tešiť sa z každého dňa, z vnúčat,
rodiny, z toho, že ráno vychádza
slnko, alebo pekne prší. V kto-

Klubu dôchodcov Skalka zo sídliska Medvedzie, ktorí sa zišli na
tradičnom Katarínskom posedení
v priestoroch MsKS.
Poviete si, čo je na tom zvláštne, ale toto malo svoje čaro a každému z prítomných účastníkov
prinieslo milé osvieženie. Okrem
už tradičnej harmoniky, spevu
a tanca tentoraz členky pripravili
pre všetkých nazval by som to
divadelný skeč vo vlastne vyrobených kostýmoch na známu
rozprávku Snehulienka a sedem
trpaslíkov, ktorá i keď je určená
hlavne pre deti, tentoraz zabodovala aj u dospelých, ktorí si ju na
katarínskom posední vychutnali.
Dobrú náladu na stretnutí
okrem toho ešte umocňovala
harmonika a spev prítomných,
ale ako nám povedala predsedníčka klubu Anna Šablatúrová,
nebola to ich posledná spoločná
akcia. Ešte ich čaká predvianočné
posedenie.

Katarínske posedenie s rozprávkou

pribúdať, pribudnú aj choroby a
tie zmenia kvalitu nášho života.
Pravdou však je, že kvalita života
nemusí nevyhnutne klesať. Aj vo
vyššom veku sa dá čítať, študo-

romkoľvek štádiu života nerezignovať, ale milovať krásu, radosť,
potešenie, dobro. Nevyčerpateľným žriedlom je svet okolo nás.
Asi týmto sa radia aj členovia

V spomienkach sa
k „svojim“ Vianociam
vracia v súčasnosti najstaršia občianka nášho
mesta Mária Bakošová
z Krásnej Hôrky.
„Za mojej mladosti
boli veľmi pekné Vianoce, všetko lepšie jedenie rodičia nechávali
na Vianoce a nechýbali
ani sušené ryby. Na
štedrovečernom stole sme mali všeličo,
to, čo nebývalo často
počas roka, varilo sa
viacej jedál ako dnes,
najhlavnejšia bola kapustnica, nechýbali
halušky, či opekance s
makom a iné dobroty.
Pred štedrou večerou, keď sme išli
večerať, otec odokryl
„firhang“ a povedal:
„Svätý Mikulášu poď s
nami večerať,“ volal ho
k nám. Zároveň rozsieval po dlážke sušený
hrach, ako keď sa na
jar sialo do pôdy. Potom nabral z každého
jedla po „lyžke“ a vložil na stôl do misky a
nasledovala modlitba,
až potom
sme sa
všetci

usadli za prestretý štedrovečerný
stôl. Boli sme nesmierne hladní,
veď celý deň sme nič poriadne do
úst nevložili, takže nám chutilo.
Otec z jedla, čo na stôl položil,
zaniesol aj statku, aby ani ten celý
rok nehladoval a prinášal nám
úžitok. A či sa pilo pri štedrovečernom stole? Nuž deti nepili, iba
keď sme boli väčší, chodili sme
s vedierkami kupovať do krčmy
sudové víno, tak zo dva litre. To
sa navečer uvarilo a s tým sme
si pripili, otec s mamou si pripili
pálenkou.
Darčeky pod stromčekom
neboli žiadne, nebolo to vtedy zaužívané. Vianočný stromček bol
však pekné ozdobený, nechýbali
na ňom zabalené kocky cukru
do farebného papiera. Mama
tiež zamiesila sladké cesto, povykrajovala formičkami, upiekla
v trúbe a to sme tiež povešali na
stromček, nechýbali na ňom ani
jablká, orechy a potom sme ešte
naň povešali sväté obrázky a
postavičky anjelikov a svätých
z gypsu. Keď taký „svätý“ spadol na zem, tak sa rozprášil. Nič
skleneného sme nemali na stromčeku, ešte aj retiazka sa robila zo
žitnej slamy, ktorá sa nastrihala,
potom sa naťahovala na nitku a
medzi slamu a na konce reťaze
sme dávali zelené alebo červené
koliesko z papieru, aby to bolo
krajšie. Slama sa nefarbila, len sa
olúpila, aby pekne vypadala.
Po večeri sme ešte posedeli

Preslávili ho betlehemy

Senior tretieho tisícročia
Kvapka n. o. v spolupráci
s nadáciou Orange zorganizovala pre seniorov z Tvrdošína
intenzívny počítačový kurz,
ktorý sa konal v ZŠ Márie
Medveckej. Prihlásení seniori
sa postupne oboznamovali so
základmi práce na počítači.
Čo absolventom priniesol
kurz za všetkých povedal Jaroslav Degan.
„V prvom rade som sa
mal možnosť oboznámiť
s počítačom ako takým. Dnes
sa počítač stáva súčasťou
nášho každodenného života
a už moje vnúčatá dokážu
s ním pracovať. Rozhodol
som sa s počítačom a nielen oboznámiť, ale aj s ním
komunikovať, a tak sa stať
seniorom tretieho tisícročia.
Vďaka naším milým lektorkám, ktoré mali s nami
veľkú trpezlivosť, sme postupne prácu s počítačom
zvládli. Objavili sme jeho

možnosti, či už v písaní textov,
práce na internete, gmailu ako
aj iným zaujímavým veciam.
Dnes môžem povedať, že som
si prostredníctvom tohto kur-

pri stole, otec nám vždy
niečo rozprával o jeho
mladosti, no my sme
už chceli von, kde bolo
plno snehu. Keď som
bola väčšia, tak som s
dievčatami chodila po
spievaní. Najali sme si
harmonikára, ktorý hral
a my sme chodili „z dom
do domu“ a spievali. Kde
tu nám dali peniaze a
za tie sme potom kúpili
do kostolíka do Krásnej Hôrky a Tvrdošína
nejakú ozdobu na oltár,
harmonikárovi sme tiež
museli zaplatiť.
Na polnočnú sme
chodili do Tvrdošína, i
keď neraz bola poriadna
zima, až taká, že nám
niekedy pomrzli v pivnici zemiaky. Radosti
bolo plno, ako deti sme
sa dokázali tešiť z každej maličkosti, pretože
cez rok bolo dosť práce
na poli, či okolo statku.
Dnešné Vianoce sa nedajú s našimi porovnať,
chýba spev a veselosť,
to čo nám nikdy nechýbalo. I keď nám nebolo
najľahšie, na moje Vianoce nedám dopustiť,
pretože ich považujem
za najkrajšie.

Orange, ktorá tento projekt
finančne podporila. Dúfame,
že aj v budúcnosti sa takýto
kurz bude realizovať a nebolo
by na škodu, ak by účastníci

Vianoce, jasle, pastieri, dieťatko - to všetko sa nám vybaví, keď
počujeme slovo Betlehem. Ročne
ho navštívi viac ako dva milióny
turistov, medzi ktorými dominu-

jú kresťania. S mestom, kde sa
okrem Ježiša Krista narodil známy židovský kráľ Dávid. Navyše
po izraelskom meste pomenovali
viac ako desiatku sídiel po celom

svete. Betlehem nájdete vo Veľkej
Británii, v Holandsku, v USA, na
Novom Zélande, ba dokonca i v
Južnej Afrike.
Betlehemy sa stavali v kostoloch a neskôr aj v domácnostiach
oveľa skôr ako vianočné stromčeky. Svätý František poprvýkrát v
dejinách organizoval vytvorenie
živého betlehemu. Vytvoril drevenú konštrukciu, požičal si domáce
zvieratá, našiel dobrovoľníkov,
ktorí znázorňovali Máriu a Jozefa.
Len dieťa bola bábika. Tento zvyk
sa vďaka františkánom rozšíril po
celom kresťanskom svete.
Betlehem pod vianočným
stromom na Trojičnom námestí
zhotovil ľudový rezbár z Medvedzia Jozef Medvecký Beňo,
ktorý sa venoval aj figurálnej
drevorezbe, najviac ho však
preslávili betlehemy rôznych
veľkostí, ktoré zdobia mnohé domácnosti a múzeá na Slovensku,
ale aj v zahraničí.

Gitara za úsilie a koncert
zu rozšíril svoje vedomosti. A
tak v mene nás štyroch, ako aj
v mene ostatných účastníkov
tohto kurzu ďakujeme neziskovej organizácii Kvapka, ktorá kurz otvorila a spoločnosti

tohto kurzu mali možnosť
hlbšieho poznania ďalších tajomstiev práce na počítači.“
Ján Frielich, Marta Chromeková, Ing. Peter Kubala,
Ing. Jaroslav Degan

Na podporu znevýhodnených
skupín obyvateľstva, a najmä na organizácie, ktoré poskytujú sociálne
služby, je určený grantový program
Opora z nadácie SPP. Zameraný je aj
na individuálne plány konkrétnych
klientov, ktorí sa nachádzajú v zariadeniach sociálnych služieb. Vytvorené projekty vychádzajú z aktuálnych

potrieb znevýhodnených ľudí, podporujú ich spoluúčasť na zmenách
v záujme zvýšenia kvality ich života.
„V rámci tohto programu, ktorý trval od 1. júla do 31. októbra sme pre

predviedol svoje schopnosti, za čo
získal gitaru z uvedeného projektu.
Myslím si, že tento projekt, ktorý
bol vypracovaný a zrealizovaný
neziskovou organizáciou Kvapka za

jedného chovanca z DSS pripravili
program vzdelávania v hudobnej oblasti. Naučili sme ho vďaka Máriovi
Kubasovi hrať na gitare, pretože to
bolo cieľom tohto projektu. Koncom
októbra sa v DSS uskutočnil kultúrny program, kde hral, spieval a kde

spoluúčasti DSS v Tvrdošíne splnil
svoj účel a boli sme šťastní, že to
dopadlo výborne,“ informovala nás
Anna Šimánková, predsedníčka
správnej rady Kvapka. Koncert svojím vystúpením osviežili aj dievčatá
z CVČ.

Spoločenstvo s Bohom je prameňom a ovocím triezvosti
Už po dvadsiaty ôsmykrát
sa konali v Novom Targu Dni
triezvosti na Podhalu, ktorých
organizátorom je Duszpasterstwo
Trzeźwości pri farskom úrade
Najsvätejšieho srdca Pána Ježiša,
burmistrz Nového Targu Marek
Fryźlewicz a klub abstinentov
„Rodzina”. Tohtoročné sa konali
v dňoch 17. - 20. novembra pod
heslom Komunia z Bogiem źródłem i owocem trzeźwości - Spoločenstvo s Bohom prameňom
a ovocím triezvosti, ktorého sa

zúčastnilo vyše tristo abstinentov
- pútnikov, ktorí do Nového Targu
prišli.
Počas štyroch dní sa tu vystriedali skupiny mladých, rodičov,
abstinentov a ďalších aktívnych
činovníkov, ktorí sa zaoberajú problémom alkoholizmu.
Záver stretnutia abstinentov
takmer zo všetkých regiónov Poľska
a zástupcov zo Slovenska, medzi
ktorými nechýbal, ani zástupca z
Tvrdošína, ako aj pútnici z ďalších
oravských obcí, patril slávnostnej

sv. omši na ktorej nechýbala mládež
zo škôl, ktorá sa pripravuje na sviatosť birmovania. Súčasťou sv. omše,
ktorú celebroval monsignor prelát
Stanisław Strojka, bolo svedectvo
abstinentov, že možno žiť aj inak
a svoj život zmeniť v každom veku,
k čomu je potrebná predovšetkým
Božia milosť. Súčasťou omše boli
aj abstinentské prísľuby mladých
birmovancov, ale aj ostatných účastníkov. Kňaz Leszek Koniorczyk,
dlhoročný organizátor Dňoch triezvosti poďakoval všetkým za vzornú

organizáciu a za to, že merali
cestu opäť na Podhale, neostáva
mi nič iné len vás pozvať opäť
za rok na ďalšie Dni triezvosti,
povedal v závere. Poďakovanie za
vydarené Dni triezvosti na Podhalu patrilo aj kňazovi Leszkowi
Koniorczykowi, ktorý sa venuje
na Podhalu a v Nowom Targu
abstinentským spolkom a triezvemu životu, ale aj vedeniu mesta
Nowy Targ a ostatným, ktorí sa
vzorne starali o tých, čo prišli na
toto stretnutie.

7
21.
10.
10.
19.
22.
24.

Narodili sa
9.
10.
10.
10.
10.
10.

Tatiana Jantošíková
Adela Ferjancová
Michaela Djubašáková
Maximilian Tóth
Félix Krížik
Michaela Glončáková

Milovať iného znamená urobiť ho
šťastným a byť dobrým.

Sobáše

1. 10.
8. 10.
8. 10.
15. 10.
15. 10.
11. 11.

Zuzana Džubeková – Milan Grešš
Eva Medvecká – Ing. Rastislav Chudík
Katarína Turyová – Jarolím Iskra
Helena Ladniaková – Ladislav Ivanko
Jarmila Skalická – Ing. Peter Gabarík
Mgr. Lucia Furťová – Igor Kovalčík

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:

102 rokov
Mária Bakošová
Krásna Hôrka
85 rokov
Klementína Schwardzová Medvedzie
80 rokov
Apolónia Magová
Medvedzie
Helena Medvecká
Medvedzie
Pri tejto príležitosti im blahoželáme a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári v kruhu
svojich najbližších.

Odišli z našich radov

2. 10.
10. 10.
20. 10.
25. 10.
31. 10.
2. 11.
4. 11.
4. 11.
15. 11.

Ing. Róbert Trnka
Mária Betušťáková
Ján Krkoška
Helena Gronská
Marta Pazdurová
Otília Bandošťáková
Matej Koniar
Mária Frančeková
Emília Knapová

V decembri sa narodil aj zomrel

46-ročný
65-ročná
66-ročný
53-ročná
59-ročná
85-ročná
88-ročný
89-ročná
83-ročná

Pripomeňme si niektoré myšlienky Štefana Šmálika, ktoré
zazneli v rozhlasovej relácii Slovenského rozhlasu v Bratislave a
ktoré majú svoje opodstatnenie
stále.
Čím to je, že Orava dala národu
toľko vynikajúcich osobností? To
by som pripísal tomu, že tu bolo
hodne zemanov. Zemani mali
za tých čias možnosť študovať
a svojich synov vzdelávať. Či to
boli Čaplovičovci, alebo Bencúr a
Országhovci to boli zemani.
Ak je niekto dobrým kresťanom, tak bude nielen Boha milovať, ale každého človeka, hoci by
mu bol aj nepriateľom, alebo by
mu dačo poškodil. On každého
potom miluje a to je to dobro...
Z bohatého životopisu katolíckeho kňaza Štefana Šmálika, ktorý sa narodil 17. 12. 1908 v Šuňave
a 21. 12. 1991 zomrel v Oravskom
Bielom Potoku, vyberáme:
Základnú školu navštevoval
v Šuňave. V rokoch 1921 - 23
študoval na Reálnom gymnáziu
v Levoči, 1923 - 26 v Spišskej
Novej Vsi, 1926 - 29 na lýceu v
Dijone vo Francúzsku, 1929 - 34
teológiu na Vysokej škole boho-

Sú vety, ktoré mu už nikdy nepovieme, sú chvíle na ktoré nikdy
nezabudneme, sú okamihy na ktoré
stále spomíname...
Dňa 8. decembra 2011 uplynul rok,
čo nás opustil do večného života brat

S úctou, bolesťou v srdci a v modlitbách si na neho spomínajú súrodenci s rodinami.

Pozvánka do kina
Pripravili sme pre vás
vo februári

5. 2. 2012 (nedeľa)
ŠMOLKOVIA – animovaná rodinná rozprávka

Na jeho pamiatku je zriadená pamätná izba
v priestoroch ZŠ Š. Šmálika
do roku 1937, mesto mu udelilo
v roku 1938 čestné občianstvo.
Po krátkom kaplánovaní v Liptovskom Mikuláši bol v rokoch
1938 - 46 farárom v Hybiach a v

Jedenástka v športovej terminológií znamená futbalové mužstvo, ale pre niekoho je to len číslo
11. Pre manželov Golboňovcov
z Krásnej Hôrky je to však magické číslo. Veď posúďte sami,

či im nie je jedenástka osudná.
Mária Golboňová, rodená Letrichová pochádza z jedenástich
súrodencov. Svadbu s manželom
Antonom mali 11. novembra 1951
o pol jedenástej v kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave.
Keď v uvedenom roku prvým
manželským bozkom spečatili
rozhodnutie spojiť svoje životy,
netušili, aká dlhá cesta ich čaká.
11. novembra uplynulo šesťdesiat
rokov od pamätného dňa, kedy
si manželia Golboňovci sľúbili,
že jeden druhému budú vždy
oporou, znášať budú spolu dobré
i ťažšie chvíle. Svoj sľub sa im
naplniť podarilo.
Dožili sa významného výročia a diamantovej svadby, ktorú
oslávili 11. 11. 2011 v pomerne
dobrom zdraví, plní energie, optimizmu a pohody, ktorú od života
dostanú iba nemnohí. Márii a An-

Spoločenská sála v našom
meste patrila 23. októbra zberateľom, ktorí sa tu stretli nielen
z rôznych kútov Slovenska, ale

chválili sa novými skvostami,
unikátmi, ktoré pre každého z
nich majú svoje osobné čaro.
Schádzajú sa tu každoročne kvô-

prišli aj naši severní susedia z
Poľska, aby prezentovali svoje
zbierky. Niečo si medzi sebou
vymenili, niečo predali, po-

li možnosti vzájomnej výmennej
burzy, ale rovnaký záujem majú
na tom, aby sa o radosť z výsledkov svojej záľuby podelili s

S ohňostrojom
budeme vítať Nový rok

PF

tonovi to osud umožnil. Doprial
im tešiť sa aj z prítomnosti ich
potomkov, štyroch detí, desiatich
vnúčat a deviatich pravnúčat. Spo-

ločne si prajú azda už iba to najcennejšie - zdravie a spokojnosť.
A k týmto prianiam sa pripája nielen najbližšia rodina, ale aj vedenie mesta. Manželom Golboňov-

com prajeme, aby ich láska kvitla
aj v ďalších rokoch a ich spolužitie
sprevádzalo porozumenie, zdravie, šťastie a spokojnosť.
V dnešnej dobe,
keď sa rozvádza
toľ ko man želstiev, je diamantová svadba veľkou vzácnosťou a
príkladným životom môžu Golboňovci slúžiť ako
vzor. „Keď sme
sa zobrali, žili sme
skromnejšie ako
mladí dnes, ale
brali sme sa z lásky a tá pretrvala
po celý život,“ povedala nám
M. Golboňová. Svadba diamantová symbolizuje, že po 60
rokoch už nič nemôže roztrhnúť
spoločné puto.

Burza zberateľov

26. 2. 2012 (nedeľa)
SAXANA A LEXIKÓN KÚZIEL – rodinná
rozprávka

Vážení spoluobčania,
silvestrovské oslavy a vítanie Nového roku aj v
tomto roku mesto pripravilo na dvoch miestach –
na Trojičnom námestí a v prírodnom prostredí na
Skalke nad Medvedzím.
Pozývame vás všetkých. Príďte sa potešiť, zabaviť
medzi priateľov a známych a spoločne privítať Nový
rok. Len raz v roku je taký večer, keď niečo končí
a niečo začína. Príďte sa rozlúčiť so starým rokom
a privítať Nový rok pri poháriku hriateho od primátora. Nebude chýbať tradičný ohňostroj, diskotéka
a dobrá zábava.

13 rokov odňatia slobody. Roku
1962 bol amnestovaný a prepustený z väzenia. V rokoch 1962
- 65 pracoval ako skladník v
podniku Mlyny a cestovinárne v

Spišskej Novej Vsi. V roku 1965
sa stal kaplánom v Spišskom
Podhradí. Správcom farnosti v
Liptovskom Trnovci bol v rokoch 1966 - 71. Od roku 1971 do
1983 bol farárom v Tvrdošíne a
v roku 1983 v Oravskom Bielom
Potoku. Popri dušpastierskej a
pedagogickej činnosti sa venoval
regionálnemu výskumu Oravy
a Spiša. V rokoch 1934 - 37
uverejňoval v Našej Orave sériu
článkov pod názvom Pokusný
náčrt monografie Tvrdošína. V
časopise Svornosť publikoval
nedeľné kázne, v rokoch 1938 46 vydával štvrtý ročník Posol
hybskej farnosti. Po prepustení z
väzenia uverejňoval články o dejinách Spiša v novinách Spišské
hlasy. Výsledky svojho bádania
zanechal v rukopisnej štúdii o
histórii mesta, ktorú spracoval
spolu s Jozefom Krupom, bývalým učiteľom. Bol členom Spolku spišských historikov.
Inšpiráciou nám môžu byť
jeho myšlienky: „Jediné, k čomu
sa s čistým svedomím môžem
priznať a aj sa priznávam je to,
že som veril, verím a budem
veriť v nekonečnú Božiu dobrotu a milosrdenstvo, v Božiu
lásku, ktorá je silnejšia ako zlo
a nenávisť...“

Diamantová svadba

Spomienka

Alojz Kubáni.

sloveckej v Spišskej Kapitule. Za
kňaza bol vysvätený roku 1934.
Ako kaplán pôsobil v Tvrdošíne

roku 1946 sa stal profesorom 1.
štátneho gymnázia v Bratislave.
Zároveň študoval na Filozofickej
fakulte UK. V roku 1951 bol zaistený a roku 1954 odsúdený za
údajnú špionáž a velezradu na

Pozvánka na karneval
Centrum voľného času Tvrdošín vás pozýva na

BATÔŽKOVÝ MAŠKARNÝ PLES

pre dospelých, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. januára
2012 v Spoločenskej sále nad Hasičmi v Tvrdošíne. Viac
informácií na č.t. 532 2168.

Kultúrno- spoločenské akcie
14. 1. 2012
21. 1. 2012
4. 2. 2012
10. 2. 2012

Batôžkový maškarný ples – CVČ Tvrdošín
Ples školy – ZŠ Š. Šmálika
Ples školy – ZŠ M. Medveckej
Mestský bál – Mesto Tvrdošín

verejnosťou, pretože burza bola
prístupná aj širokej verejnosti.
„Burzy sa tento rok zúčastnilo okolo 80 zberateľov z Bratislavy, Žiliny, Martina, Liptovského
Mikuláša, Popradu, Prievidze a
ďalších miest. O medzinárodnú
účasť sa postarali Poliaci, ktorí
sa prezentovali mincami a vojenskými vyznamenaniami z
druhej svetovej vojny. Samozrejme, že tu nechýbali ani domáci
zberatelia. Tohtoročná burza
mnohých obohatila a ďalší si
zase svoje zbierky rozšírili, alebo
doplnili. I keď sa jej zúčastnilo
viac zberateľov ako v minulom
roku, mrzí nás, že nemôžeme
spolu s Jurajom Straňánkom
zaktivizovať viac mladých ľudí
pre tento druh vášne, istotne
by to mladým rozšírilo aj ich
obzor,“ povedal nám predseda
numizmatikov Tibor Verzál.

S úrovňou bol spokojný, pretože tam vládla veľmi priateľská, ba až rodinná atmosféra. I
napriek svojim povinnostiam,
pri ktorých sa musel venovať
zberateľom, si našiel aj on čas, a
ako sa hovorí, prišiel si na svoje
aj z pohľadu vlastných zberateľských aktivít. Medzi exponátmi
našiel jednu peknú pohľadnicu
Hlohovca z roku 1904, ktorú
kúpil pre budúceho zaťa. Pre
burzu v Tvrdošíne je charakteristické, že väčšina účastníkov
sa na ňu po prvej prezentácii
opakovane vracia. I keď neláme
rekordy v návštevnosti, je určená
predovšetkým tej časti verejnosti, ktorá má zmysel pre všetko
pekné, zaujímavé a hodnotné.
A pre tých, čo majú radi štatistiku pripomíname, že na budúci
rok to už bude dvadsiaty ročník
tohto pekného podujatia.

Žiarivky patria do separovaného zberu
V novembri 2009 vstúpila do platnosti novela
Zákona o odpadoch, na
základe ktorej sú predajcovia svetelných zdrojov
povinní zabezpečiť spätný
odber nefunkčných alebo
nesvietiacich žiariviek.
Možnosť vrátiť starú nefunkčnú žiarivku pri kúpe
novej má každý občan.
Platí pri tom pravidlo - kus
za kus. Starý výrobok musíme do predajne priniesť
kompletný. Predajcovi, od
ktorého si kupujeme novú
žiarivku, môžeme starú
odovzdať a on sa postará o
jej ekologickú likvidáciu.
Táto služba je bezplatná.
Ak však takéto žiarivky

máme ešte doma a chceme
sa ich zbaviť bez toho, aby
sme kupovali novú stačí
ich priviezť do areálu technických služieb, kde je na
to určený kontajner. Túto
službu mesto tiež ponúka
zadarmo. A nielen pri tomto
odpade, pretože akýkoľvek separovaný zber (sklo,
železo, plasty, elektronika
a ďalšie veci) môžete tiež
priviezť do areálu technických služieb, kde sa takýto
odpad separuje. Je našou
povinnosťou, a dokonca
je to dané zákonom, aby
sme neznečisťovali životné
prostredie, v ktorom žijeme
a nevytvárali v našom okolí
čierne skládky.
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Po jeseni v strede tabuľky
Jesenná časť súťaže sa začala
pre nás veľmi dobre, keď sme sa
už na začiatku chytili dobrými výsledkami. Snažili sme sa to udržať
aj počas celej časti jesene. SamoIV. liga muži
1. KINEX Bytča
2. REaMOS Kysucký Lieskovec
3. Fatran Dolná Tižina
4. Tatran Bytčica
5. Oravan Oravská Jasenica
6. Tatran Oravské Veselé
7. ŠK Tvrdošín
8. FK Predmier
9. TJ Družstevník Belá
10. OŠK Baník Stráňavy
11. ŠK Javorník Makov
12. Slovan Skalité
13. ŠKM Liptovský Hrádok
14. Tatran Sučany

zrejme, prišli aj výpadky, za ktoré
chlapcom nemôžeme nič vyčítať,
pretože človek sa učí na vlastných
chybách. Zimujeme v tabuľke na
peknom 7. mieste. Naše ambície
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
7
7
7
7
7
5
5
4
5
5
3
3
1

4
2
2
2
1
1
4
2
5
2
1
3
2
3

1
4
4
4
5
5
4
6
4
6
7
7
8
9

33
32
26
21
19
28
20
20
16
20
27
21
21
9

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

16
20
19
22
17
30
10
17
15
20
23
33
34
37

28
23
23
23
22
22
19
17
17
17
16
12
11
6

V Oravskom výbere aj naši chlapci
Na Orave vznikol nový futbalový projekt pod názvom Jendrišek Orava Team (JOT). Ide
o oravský výber futbalovej prípravky kategórií U 11 a U 10
(ročníky 2001 a 2002). Trénerom
mužstva je Ivan Jendrišek brat
Erika Jendrišeka slovenského
reprezentanta a hráča bundesligového Freiburgu, manažérom
Dušan Matejka. V tíme sú zatiaľ
hráči z Tvrdošína Roman Repka a
Martin Horvat, Dlhej, Oravského
Podzámku a futbalistka z Chlebníc Dominika Brunčáková.
Na halovom turnaji (19.11.)
v Přerove sa stretli s kvalitnými

celkami a skončili na 5. mieste.
Jendrišek Orava Team : 1. FC
Viktorie Přerov A 1:2, Sparta
Brno : JOT 3:1, JOT : Sport Junior Kozlovice 4:3, JOT : FC Vítkovice 3:0, v boji o piate miesto
chlapci porazili MFK Frýdek
Místek 2:1, keď strelcom jedného gólu bol aj Roman Repka.
V prípravných zápasoch Jendrišek Orava Team porazil Liptovský Mikuláš - 4:0 góly: Roman
Repka, Krištof Černota, Ján Daňa,
Miroslav Želonka a Ružomberok
8:1, góly: Krištof Černota 3, Roman Repka 2, Ján Daňa 1, Peter
Spišák 1, Martin Horvát 1.

Skončili na piatom mieste

boli hrať pekný futbal a pohybovať
sa v horných miestach tabuľky, čo
sa nám aj v prvých zápasoch darilo,
porazili sme doma Kysucký Lieskovec 4:0, remizovali v Makove
1:1, vyhrali doma s Tižinou 3:0, Or.
Veselým 2:0. Po dobrom výkone
prehrali v Or. Jasenici 1:0, v domácom zápase plnom nepremenených šanci sme remizovali s L.
Hrádkom 1:1, vyhrali v Skalitom
3:1, nešťastne podľahli doma Bytči
0:1, prehrali v Bytčici 1:0, a opäť
domáca remíza so Stráňavami 0:0,
v Sučanoch sme nastrieľali päť
gólov, remizovali sme však doma
s Predmierom a posledný jesenný
súboj prehrali v Belej 3:0. Nebyť

domácich zaváhaní v ktorých sme
stratili 9 bodov, mohli sme byť
v tabuľke na vrchných priečkach.
I tak však patrí poďakovanie hráčom, trénerovi Jozefovi Vavrečanovi a realizačnému tímu, výboru
na čele s prezidentom klubu Milanom Sirotom za odvedenú prácu,
za prístup hráčov k tréningovému
procesu, ako aj k jednotlivým zápasom. Fanúškom, ktorí mužstvo
povzbudzovali a samozrejme mestu za podporu mužov, dorastencov,
žiakov a prípravku, bez ktorého
by sa ani futbal v našom meste
nezaobišiel. Veríme, že aj na jar
nás výsledky futbalových mužstiev
budú tešiť.

„Poľovníci“ rozstrieľali Masistav
Už štyri kolá má za sebou Mestská
halová futbalová liga a zdá sa, že každé kolo pripraví nejaké prekvapenie.
Na čele po štyroch kolách je zatiaľ
Poľovník, ktorý vysoko vyhral s Masistavom.
Výsledky 1. kola: Masistav - Dravci 6:4, góly: M. Sirota ml. 3, Martin Sirota 2, P. Machunka - Jozef Vrabček 2,
T. Ferenčík 2, Poľovník - Senátor 6:7,
M. Bednár 2, A. Palider 2, R. Petrek, J.
Pavčo - J. Maťoška 2, M. Zboja 2, A. Ficek, Gavula, Schweiner, Rotek - Rebeli
2:4, R. Rener 2 - Miro Repka 2, L. Hucík, M. Španko, Forest Gump - Kuriak
team (dorast) 1:12, M. Šroba - Matúš
Gregorec 4, F. Janček 3, Pikna 2, Michal
Gregorec, Maslo, Dreveňák.
2. kolo: Senátor - Rotek 2:3, góly:
J. Ulrich, S. Schweiner - S. Zaťko 2,
M. Kajan, Kuriak team - Rebeli 2:2,
Michal Gregorec, F. Pňaček - J. Daňa 2,
Poľovník - Dravci 5:4, M. Bednár 2, R.
Petrek 2, J. Hradský - M. Kordiak 2, T.
Ferenčík 2, Forest Gump - Masistav

2:10, M. Gill, M. Šroba - M. Sirota ml.
3, F. Novák 2, J. Koleják 2, I. Bukový
2, E. Baláž.
3. kolo: Poľovník - Forest Gump
12:4, góly: Petrek 3, Pavčo 2, Bednár 2,
Palider 2, Pazúrik, Medvecký, Pavelek Iskra 2, J. Gill 2, Dravci - Rotek 6:4, L.
Repka 2, Jozef Vrabček, Mišaga, Kordiak, Ferenčík - Zaťko 2, Latka, Kajan,
Kuriak team - Masistav 2:5, Matúš
Gregorec, Bača - Novák 2, Baláž 2,
Bukový, Martin Sirota, Rebeli - Senátor 4:4, Hucík 2, Scheling, Španko - A.
Ficek 2, Ulrich, M. Kovaľák.
4. kolo: Dravci - Rebeli 4:3, góly: T.
Ferenčík 3, Kordiak - Hucík 2, Miroslav
Repka, Kuriak Team - Senátor 8:3,
góly: Matúš Gregorec 3, Michal Gregorec 3, Pňaček, Janček - M. Kavuliak
2, S. Gavula, Forest Gump - Rotek
3:5, góly: P. Vrana, Michal Gill, Iskra
- J. Balún 2, R. Renner 2, M. Kuboš,
Masistav - Poľovník 1:10, góly: I.
Bukový - Petrek 3, Pavčo 3, Palider 2,
Medvecký, Pavelek.

Úvod do sezóny sa im vydaril

Mužstvo internacionálov Tvrdošín.
Poslednými dohrávkami sa skončila Oravská futbalová liga internacionálov, víťazom sa stal Zuberec,
druhí skončili futbalisti z Jasenice
a tretia priečka patrila Trstenčanom,
naši nakoniec skončili v tabuľke na
5. mieste, keď v poslednom zápase
tesne prehrali v Jasenici.

Or. Jasenica - Tvrdošín 2:1
(1:0), gól: J. Gill
Lepšie začali domáci a po
prvom polčase viedli, naši v druhom vyrovnali, ale šťastnejší boli
nakoniec Jaseničania. I keď sa
naši snažili vyrovnať, to sa im už
nepodarilo.

V Čadci zvíťazil Martin Kysel
Za účasti 52 hráčov sa v Čadci
uskutočnil Slovenský pohár mládeže
najmladších žiakov v stolnom tenise a
pri účasti kompletnej slovenskej špičky zvíťazil náš hráč Martin Kysel,
ktorý si poradil so všetkými súpermi
a naďalej je v slovenskom rebríčku na
prvom mieste. Vo finále porazil Námestovčana Dalibora Diku 3:1, ďalší
naši zástupcovia René Socha skončili
35 a Tobiáš Planieta 39. Martina v
najbližšej dobe čaká medzinárodná
konfrontácia v Maďarsku na Joola
Hungarian Mini Cadet Open Championships, ktorý sa uskutoční 6. - 8.
1. 2012 a Slovensko bude zastupovať
spolu s Daliborom Dikom.

IV. liga
Tvrdošín B - Liptovský Hrádok 6:2, body: Kružliak, V. Bobek, J. Šebesta, M. Španko, Z.
Remiaz po 1, J. Španko a F. Medvecký po 0,5.
Ružomberok B - Tvrdošín
B 5,5:2,5; body: Kružliak 1,
Medvecký, P. Chmelár, V. Bobek
po 0,5
Ani naše „béčko“ si nepočína
najhoršie a zatiaľ je v tabuľke na
5. mieste.

Žiačky postúpili na kraj
Na regionálnom kole školskej
florbalovej súťaže Exel Cup základných škôl sa darilo dievčatám
zo ZŠ Márie Medveckej, ktoré
vyhrali svoje zápasy a zabezpečili si postup do krajského kola.
Výsledky: ZŠ M. Medveckej - M.
Kukučina D. Kubín 6:3 (3:3), ZŠ
M. Medveckej - Klin 15:0 (5:0).

Stolnotenisové súťaže pokračujú

Klzisko pripravené na ďalšiu sezónu
Naše mesto sa môže pochváliť umelou ľadovou plochou s
rozmermi 20 x 40 m, ktorú naše
deti, hokejisti využívajú od roku
2004. Umelá ľadová plocha si už
našla svojich priaznivcov z okolitých obcí a miest, ba dokonca
sa tu naučili chodiť aj občania z
Poľska, ktorí tu prídu tráviť zimnú

Naši šachisti veľmi úspešne
naskočili do nového ročníka tretej ligy, keď dva úvodné duely
vyhrali. Na súperových šachovniciach sa im darilo striedavo
a dá sa povedať, že smolný zápas
odohrali na Liptove, kde tesne
prehrali. V priebežnej tabuľke sú
na peknom 4. mieste s 9 bodmi
o bod za vedúcim celkom súťaže
ŠO Centrál Žilina A.
ŠK Tvrdošín A - Chess Club Turzovka 6,5 : 1,5; body: Španko, Medvecký, Chmelár, Kružliak a Bobek po
1, Zavarský a Tomovčík po 0,5.
ŠK Tvrdošín A - ŠO Caissa
Čadca C 4,5 : 3,5; body: body: Bobek 1, Zavarský, Španko, Chmelár, Surovčík a Kružliak po 0,5.
Lipt. Š. Š. - juniori A - ŠK Tvrdošín A 4,5 : 3,5; body: Kružliak
a Bobek po 1, Španko, Zavarský
a Medvecký po 0,5.
ŠK Kriváň L. M. - Ondrašová
- ŠK Tvrdošín A 3:5, body: Kružliak,Bobek a Surovčík po 1, Palider,
Chmelár, Španko a Zavarská po 0,5.

dovolenku, či len tak zaskočiť na
víkend. Klzisko pre deti a dospelých s možnosťou objednávky na
hokej a čo je podstatné za primerané ceny. Naši občania za umelou
ľadovou plochou nemusia merať
kilometre, stačí podísť ku Velingu, pribaliť do batoha korčule a
ľadová plocha na vás už čaká.

V stolnotenisových súťažiach
máme až päť mužstiev, ktoré
robia mestu dobré meno. Muži v
druhej lige sú na štvrtom mieste
s 20 bodmi, naše „béčko“ v 5.
lige je v tabuľke zatiaľ na prvom
mieste s 26. bodmi, keď doteraz neprehralo ani jeden zápas,
muži sú v 6. lige na 4. mieste s
21 bodmi. V 8. lige máme až dve
mužstvá, „D“ vedie tabuľku s 27
bodmi, keď tiež neprehralo ani
jeden zápas a „E“ je 6. mieste so
17 bodmi.
II. liga muži: SPST Dolný Kubín A - Tvrdošín A 8:10, Revúca
Tisovec A - Tvrdošín A 7: 11,
Tvrdošín A - RIALL B. Bystrica
A 12:6, Tvrdošín A - Krupina
A 8:10, Višňové A - Tvrdošín
A 8:10, Stránske A - Tvrdošín
A 7:11, Bytča A - Tvrdošín A
16:2, Kys. N. Mesto A - Tvrdošín
A 13:5.
5. liga: Tvrdošín B - Dlhá A

15:3, Nižná A - Tvrdošín B 9:9,
Tvrdošín B - Oravská Lesná B
13:5, Tvrdošín B - Sedl.Dubová A
14:4, Lokca B - Tvrdošín B 4:14,
Tvrdošín B - Oravská Poruba A
13:5, Rabča B - Tvrdošín B 8:10.
6. liga: Tvrdošín C - Oravská
Lesná C 13:5, Tvrdošín C - Hruštín B 11:7, Sedl. Dubová B - Tvrdošín C 11:7, Tvrdošín C - Bziny
B 14:4, Zuberec B - Tvrdošín C
8:10, Tvrdošín C - D. Kubín B
7:11, Krivá B - Tvrdošín C 8:10.
8. liga: Tvrdošín D - Or. Podzámok A 16:2, Tvrdošín D Bziny D 13:5, S. Hora-Hladovka
A - Tvrdošín D 6:12, Tvrdošín
D - ŠK Párnica A 14:4, ŠK Párnica B - Tvrdošín D 7:11, Bziny
E - Tvrdošín D 5:13, ŠK Párnica
B - Tvrdošín E 9:9, Or. Podzámok
A - Tvrdošín E 11:7, Tvrdošín E Bziny E 11:7, Malatiná B - Tvrdošín E 8:10, Tvrdošín E - Nižná C
4:14, Tvrdošín E - Bziny D 4:14.

Aj z tohto útoku zaznamaneli naše dievčatá jeden z gólov.

Dievčatá sa predstavili na majstrovstvách sveta
Slovenská ženská reprezentácia vo
florbale sa predstavila na svojom prvom
vystúpení medzi elitou na majstrovstvách
sveta vo Švajčiarsku. V St. Gallene. V C
skupine sa snažili dostať čo najďalej, žiaľ
cieľ sa im nepodarilo naplniť. Reprezentační tréneri Jaroslav Marks a Michal
Cvanciger mali k dispozícii aj naše hráčky
brankárku Máriu Stančekovú, útočníčku
Milotu Hutirovú a dvojicu doplnila naša
bývala hráčka Denisa Ferenčíková, ktorá
v súčasnosti hrá za 1. SC Vítkovice.
Slovensko sa postupne stretlo s Maďarskom s ktorým vyhralo 10:4, keď jeden gól strelila aj D. Ferenčíková. S Nórskom však prehrali 5:2, i keď Stančeková
v niekoľkých prípadoch podržala svoj
tým, mužstvo však vyhorelo strelecky.
S Českou republikou sme však pohoreli

a vysoko prehrali 1:15, čo nám neumožnilo postúpiť medzi elitnú osmičku.
Asistent trénera Michal Cvanciger:
„Češky boli jednoznačne lepšie. Naše
dievčatá nezahrali to, čo sme od nich očakávali. Vyzerali trocha zľaknuté. Veľký
vplyv na to mal fakt, že sme hneď z prvej
strely inkasovali. Češky sa dostali na koňa
a potom už bez problémov rozoberali našu
obranu. Pre drvivú väčšinu dievčat to bol
prvý ťažký zápas proti takému ťažkému
súperovi a verím, že si niečo z toho zápasu odniesli.“
Slovensko v boji o 9. až 12. miesto
podľahlo USA 3:6, keď nepracovala
najlepšie naša defenzíva a ani strelecky
sa nám vôbec nedarilo a Nemecku v predlžení 4:3. Majsterkami sa stali Švédky a
Češky skončili na 3. mieste.

V extralige zatiaľ na druhom mieste
Po ôsmich zápasoch sú naše
dievčatá v extralige na treťom
mieste o tri body za vedúcou Žilinou a dva body za Pruským, čo
je však potešiteľné, darí sa im
strelecky a svojim súperom zatiaľ nasúkali 79 gólov, najviac
v priebežnej tabuľke. Najbližšie
zápasy odohrajú dievčatá doma
17. decembra s vedúcou Žilinou
a 18. decembra privítame na našej
palubovke Nemšovú.
FBC Mikuláš Prešov - FBK
Tvrdošín 5:11 (0:5, 4:5, 1:1),
góly: Hutirova a Stredanská po 3,
Spišiaková 2, Balážová, Ješšová
a Turčáková.
Naše dievčatá aj v oklieštenej

zostave dokázali vyhrať v Prešove, keď po úvodnej tretine viedli
päťgolóvym rozdielom, čo im
v konečnom dôsledku prinieslo
pokoj na hokejky. I keď druhá
tretina bolo gólovo najbohatšia,
ani tu dievčatá neprehrali a v záverečnej tretine už len kontrolovali
stretnutie.
FBK Tvrdošín - ŠK Slávia
SPU DFA Nitra 17:1 (4:1, 8:0,
5:0), góly: Spišiaková 5, Hutirová
a Paňková po 4, Ješšová 2, Rakytová a Balážová.
Ďalšie výrazne víťazstvo
s množstvom gólov potešilo športových priaznivcov. Tí, ktorí prišli
na zápas odchádzali spokojní.

Prvú prehru Trenčanom uštedrili naši
FBK Tvrdošín - ŠK 1. FBC
Trenčín 5:4 (0:1;1:3;4:0), góly:
Santer 3, Gerát 2.
V zápase piateho dvojkola
mužskej druhej florbalovej lige
nastúpil FBK Tvrdošín proti doposiaľ neporazenému Trenčínu.
Hostia viedli po dvoch tretinách
o tri góly, ale záver patril našim
hráčom, ktorý gólom Santera do
šatne nakoniec zvíťazili.
ŠK Seahorses Bratislava - FBK

Tvrdošín 3:8 (1:0;1:6;1:2), góly:
Santer 5, Uhlík P, Fuček, Jambor.
I keď Bratislavčania po prvej tretine viedli, ďalšie dve už patrili naším mužom, ktorí bez problémov
dotiahli duel do víťazného konca.
Za predvedené výkony patrí pochvala všetkým hráčom, obidvom
brankárom Kišovi a Mišudovi,
ktorí podali skvelé výkony.
V aktuálnej tabuľke sú muži
zatiaľ na šiestom mieste.

Striedavé výkony volejbalistiek

Mišicová vo výskoku zablokovala útok Žilinčaniek.
Tvrdošín - Žilina 1:3 (-18,
20, -16, -21) a 3:2 (20, -21, -16,
21, 12)
Naše dievčatá - kadetky, odohrali so Žilinou vyrovnané zápasy. Už v prvom sa mohli radovať
z víťazstva, ale vlastnými chybami nakoniec prehrali. V druhom
zápase aj za podpory fanúšikov
zviedli pekný duel a v tajbreku
rozhodli o zaslúženom víťazstve.
Zostava: Mišicová, Melková,

Reháková, Kováčová, Planietová, Trstenská, Kuchťáková,
Medvecká, Ondrejáková, libero
- Vicenová.
Ďalšie výsledky: Prievidza
- Tvrdošín 3:0 (20,22,24), 3:0
(23,25,14), Tvrdošín - Lip. Hrádok 0:3 (-18,-15,-23), 0:3 (-24,-15,25), Námestovo - Tvrdošín 3:0
(13,14,17), 3:2 (-22,16,-22,12,13),
Kys. Nové Mesto - Tvrdošín 3:0
(17,20,2), 1:3 (-24,-22,22).
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