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Športová hala dýchala predvianočnou náladou
Športová hala bola aj v sobotu
opäť zaplnená, tentoraz nie športovcami a divákmi, ale dôchodcami
nášho mesta a zdravotne postihnutými občanmi, ktorí sa tu prišli zabaviť
na Sviatok príbuznosti, ktorý v našom
meste pravidelne v závere roka organizujeme. Aj v tomto roku bol pre dôchodcov z jednotlivých mestských
častí zabezpečený autobus, ktorý ich
privážal ku športovej hale. Tu na
nich už čakali
usporiadatelia,
ktorí ich privítali
už pri vstupe darčekom. A aby
bola dobrá nálada, na každého
čakal aj kalíštek
koňačiku. No nielen to, na stoloch
už mali všetci pripravené malé pohostenie. A do
toho všetkého im
v úvode vyhrávala ľudová hudba
pod vedením Jaroslava Maďaru.
V úvode sviatočného popoludnia
potom prítomných rozohriali svojím
vystúpením dievčatá z CVČ.
Po nich pozdravila a uvítala prítomných Marta Bakošová a pozvala
na pódium primátora mesta.
- Som rád, že sme sa tu stretli v
takom hojnom počte a práve pod vianočným stromčekom začíname najkrajšie predvianočné obdobie, povedal úvodom primátor. Ďakujem
všetkým za vašu prácu, za
všetko to, čo ste odovzdali
pre toto mesto, pre to, aby
sme tu mohli byť. Ale aj za
to, čo ste zanechali pre budúce generácie. Želám vám
do najbližších dní veľa
šťastia, spokojnosti dobrého zdravia pri vianočnom
stole, pohodu, aby sme sa
opäť mohli v novom roku
takto spoločne stretnúť.
Úctu a poďakovanie primátorovi vyjadrili potom
za všetkých dôchodcov M.
Bakošová a M. Štureková,
ktoré mu odovzdali za potlesku dve kytice kvetov.
Nasledoval kultúrny
program a v športovej sále
sa začalo tlieskať a spievať.
Dobrým ťahom bolo pozvanie známeho speváka
Dušana Grúňa, ktorý zaplnenú sálu neraz rozosmial
vtipnými dialógmi, roztlieskal známymi pesničkami. Ba pravdu povediac rozospieval, pretože mnohí si s
ním zanôtili aj jeho známe pesničky.
Dobrú náladu bolo v sobotu cítiť
z každého kúta zaplnenej sály aj vtedy, keď na javisko vyšli seniori Oravanu, ktorí sa predstavili netradičným programom „Tí tvrdošianski
majstri pod Velingom“. Tu si mnohí
zaspomínali na časy, keď sa chodilo
pod Veling tancovať a randiť.
Sviatok príbuznosti, sviatok
všetkých dôchodcov z mesta, je to
pekný a ľudský počin, keď sa naši dôchodcovia môžu v závere roka stretnúť pri „spoločnom“ stole ako jedna
veľká rodina. A nielen stretnúť, ale aj
zabaviť sa, pohovoriť si so susedmi,
známymi, rodinou, priateľmi a samozrejme aj s primátorom mesta.

Roky nezastavíš, tie sú ako voda.
Ani vrásky života neskryješ. No v
uvedený deň sa tie brázdy, ktoré vrýva život do každej tváre, akoby strácali... Oni si svoje takpovediac „odžili“, ale aj im často chýba teplejšie
slovo, ktoré dokáže „pohladiť“ dušu,
trošku porozumenia, lásky. Veď za
celý svoj prežitý život prispievali k
tomu, aby sa tí, ktorí prídu po nich,

mohli mať lepšie. A takýchto slov sa
im dostalo aj od primátora mesta.
Potešil aj balíček, kalištek hriateho,
no najviac osobné stretnutie. To keď
si priateľ s priateľom môže stisnúť
ruku, povypytovať sa, čo nového, ako
slúži zdravíčko... Aj o tom je Sviatok príbuznosti, nezabúdať na našich
najstarších občanov, nezabúdať na
človeka v starobe, chorobe. A nezabúdať ani vtedy, keď našu pomoc najviac potrebuje.

pri odchode zo sály:
Magdálena Dulovičová - I keď
som už na dôchodku druhý rok, v tejto hale som prvýkrát, ešte som tu
nikdy nebola na žiadnej akcii. Dnes
to bolo vynikajúce. Všetko sa mi tu
páčilo, aj program. Stretla som tu
mnoho známych a priateľov. Som
veľmi spokojná, že som sa mohla zúčastniť tohto podujatia.
Mária
Chorvatová
- Aj ja som tu
prvýkrát v
tejto športovej hale. A
musím povedať, že sa mi
tu veľmi páči.
Program výborný, ľudia
milí, pekné
privítanie,
pohostenie a
darček. Všetko super, odchádzam s
veľmi dobrým pocitom. Som nadšená, pretože
som tu stretla kopu priateľov, dobrých ľudí a milých usporiadateľov.
Bolo to pripravené na úrovni. Ďakujem za všetko tým, ktorí to pripravili.
Ján Bránicky - Vynikajúco, som
spokojný, chodím tu každý rok. Už
som tu bol päťkrát a vždy prídem rád.
A musím povedať, že za každým je
to úžasné.
Marta Bránická - Krásne a ešte
s našim Dušankom Grúňom. Stretla
som tu aj takých ľudí, čo som nevidela po celý rok, ale aj nových. A za
to všetko vďačíme nášmu primátorovi Ing. Ivanovi Šaškovi. Ďakujeme mu za to, že také niečo pre nás
robí, povedala nám bývala spolužiačka primátora.
(jh)
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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.

Keď hviezda Betlehemská na oblohe sa zažne a spolu
s rodinami zasadneme k štedrovečernému stolu, nech láska, pokoj a šťastie spočinie s nami. pomodlíme sa „Otče
náš...“, poželajme všetkým Bohom požehnané Vianoce
aj tým, čo nemôžu prísť v ten večer k stolu.

Nový rok popriať Vám chcem. Nech v ňom, zdravie,
pokoj, radosť, šťastie a svetielko nádeje si plným priehrštím s láskou rozdávame. Tak aby pokoj a zmier panoval
v našej duši, aby sme si boli viac človečenskí a nie cudzí.
V Novom roku nech úsmev v tvári vám, milí spoluobčania, žiari. Nech Božia ruka po celý rok vaše rodiny chráni,
nech Boh dá požehnanie všetkým, hojnosť na úrode, hlavne však zdravíčko nech Vám slúži, to želá Vám Váš primátor
Ing. Ivan Šaško

Pod Velingom vyrástol nový zimný štadión

Sviatok príbuznosti by mal byť
„povinnosťou“ každého z nás, pretože je to aj akási úcta k starobe, šedinám, úcta k sebe samému. Aj preto
môžeme byť právom hrdí na to, že
takúto „akciu“ dokáže naše mesto
zorganizovať na vysokej spoločenskej úrovni. Ak sa nájde aj pár jednotlivcov, ktorým sa takáto forma
stretnutia nepozdáva, nuž to je ich
osobné rozhodnutie. Drvivá väčšina
z tých, ktorí prišli do športovej haly,
odchádzala s pokojnou dušou a vďakou za pripravený bohatý stôl, s vďakou za to, že toto mesto a pán primátor si váži starobu, zrobené ruky. Odchádzali s dobrým pocitom v duši, a
už sa tešia na ďalší rok. Ak Pán Boh
dá a budú živí a zdraví, opäť prídu
na svoj Sviatok príbuznosti.
Za všetkých aspoň niekoľko názorov, ktoré nám niektorí povedali

Nedeľné odpoludnie (5.12.) v Tvrdošíne patrilo hlavne deťom. Už pred treťou hodinou sa tu začali schádzať občania Tvrdošína všetkých vekových kategórii. No prim hrali deti. Tie sa tu totiž vybrali za Mikulášom, ktorý už tradične každoročne prichádza do nášho mesta.
Ani v nedeľu tomu inak
nebolo. Dobu čakania
spevom spríjemňoval
spevák Milan Hrčka s
dcérou Jitkou a svojím
vystúpením prítomných
pobavili aj deti z CVČ.
I keď nebolo práve najteplejšie, pod Velingom
vládla vynikajúca atmosféra, taká aká vždy
vládne v našom meste
pri podobných akciách.
A môžeme povedať, že
aj tentoraz prialo tomuto historickému podujatiu počasie.
Po úvodnom zahrievacom kole sa
väčšina z prítomných presunula k novovybudovanému zimnému štadiónu.
To už na ľadovú plochu nastúpili „dva
kapríky“ so stuhou vo farbách mesta. A
moderátor podujatia Gustáv Socháň
pozval na plochu primátora mesta Ing.
Ivana Šašku, aby štadión oficiálne otvoril a odovzdal do užívania.

- Je to darček hlavne pre mladých v
našom meste. Budem rád, ak vám bude
slúžiť a budete na tomto štadióne tráviť
chvíle oddychu a využijete ich aj na
športovanie, povedal v úvode okrem
iného primátor mesta. Deti za štadión

poďakovali svojsky, zabúchaním na
mantinely, ako pri hokeji.
Ako prví potom na ľadovú plochu
naskočili krasokorčuliari z Ružomberka zo športového klubu Ruža, ktorí ukázali prítomným divákom niečo zo svojho športového umenia. Deti sa mohli na
vlastné oči presvedčiť, že korčuľovať sa
dá už od útleho veku.
Skoro tisícka detí aj s rodičmi v mest-

skej časti Pod Velingom, a nielen pod
ním, pretože zvedavci sa tlačili aj po
okrajoch cestnej komunikácie si doslova vychutnala toto historické vystúpenie krasokorčuliarov z Ružomberka a
spokojní museli byť aj Ružomberčania,
pretože pred takou diváckou kulisou ešte nevystupovali.
A program pokračoval
príchodom Mikuláša,
ktorý neprišiel na sánkach, chýbal totiž sneh,
ale na pekne vyzdobenom konskom poťahu aj
s celou svojou družinou.
To už sa hlavne tí najmenší presúvali so svojimi rodičmi pred postavenú tribúnu, aby privítali
Mikuláša. Ten si pozval
niekoľkých odvážlivcov
priamo na pódium, kde
mu deti recitovali básničky a spievali pesničky, za ktoré dostávali sladkosti. Nedeľné popoludnie tým
nekončilo, pretože tí, ktorí si priniesli
korčule si do sýtosti mohli vychutnať aj
ľadovú plochu. Tá sa veru poriadne zaplnila korčuliarmi. Navôkol už vládla
tma, ale nad ľadovou plochou sa rozžiarili reflektory a zimný štadión svetielkoval doďaleka ako perla.
(Pokračovanie na 2. str.)
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Vo utorok 14. decembra t.r. sa konalo
pravidelné zasadnutie MsZ. Už vo sviatočnejšej atmosfére poslanci prerokovávali
niekoľko dôležitých problematík. Po voľbách komisií a správe o plnení uznesení za
uplynulé obdobie, informoval primátor
mesta Ing. Ivan Šaško prítomných poslancov o tom, čo sa od posledného zasadnutia
udialo v meste. Za krátky čas sa podarilo
dať v meste do prevádzky ďalšie športovisko umelú ľadovú plochu, čo mnohí ľudia kvitovali s uznaním, vydarený bol Sviatok príbuznosti. V Oraviciach pokračuje rekonštrukcia objektu v areáli termálnych kúpalísk. Po ukončení tu bude úplne nový objekt s kompletnou vybavenosťou. Pokračuje aj výstavba hotelového komplexu
Meander Oravice. Potrebné je zvážiť, čo s
lyžiarskym vlekom, do ktorého je potrebná ďalšia investícia, aby mohol byť sprevádzkovaný. Uskutočnilo sa opäť rokovanie s Lidlom, ktorý má naďalej záujem
otvoriť obchod v našom meste.
Darilo sa nám udržať aj chod škôl a
školských zariadení. Zatiaľ sme nikoho
neprepustili, nezrušili a nezlúčili žiadnu
školu a škôlku. Zvládli sme to, uvidíme,
čo nám prinesie ďalší rok.
Zhodnotenie činnosti oddelenia sociálnych vecí, školstva a kultúry predložila
na rokovanie vedúca Klementína Šaradinová. Na území nášho mesta bolo k 30.
11. 512 nezamestnaných občanov registrovaných na úrade práce, čo je oproti
minulému roku o 17 menej. V bytovej
oblasti je v evidencii 130 žiadosti o prenájom mestských bytov.
Poslanci prerokovali aj správu o činnosti oddelenia výstavby a spoločného
úradu, ktorú na rokovanie predložil vedúci oddelenia Jozef Kavuljak. Z pripravovaných investičných zámerov treba spomenúť výstavbu nového bytového domu
24 bytových jednotiek na sídlisku Medvedzie v budúcom roku.

V ďalšej časti rokovania vedúca finančného oddelenia Ing. Anna Šefčíková
predložila na rokovanie návrh všeobecného záväzného nariadenia o daní z nehnuteľnosti, ku ktorému sa rozvinula disku-

V závere rokovania poslanci schválili
rozpočet mesta na rok 2005, Všeobecne
záväzné nariadenie mesta o dani z nehnuteľnosti, o miestnych daniach, o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné

Takto vyzerá areál termálneho kúpaliska v Oraviciach, po rozsiahlej rekonštrukcii.
sia, podstatné pre daňovníkov v našom
meste je, že dane sa nezvyšujú.
Ďalej bolo prerokované všeobecné závúzné nariadenie o miestnom poplatku za
odvoz komunálneho odpadu, kde predložený návrh bol orientovaný na zohľadnenie sociálnej situácie väčšiny občanov
nášho mesta.
Takže aj v tomto prípade sa poplatky
nezvyšujú, skôr znižujú a niektoré skupiny obyvateľov dokonca sú oslobodení od
poplatku (píšeme na inom mieste).
Ďalším dôležitým bodom rokovania bol
návrh rozpočtu na rok 2005, ale aj plán
hlavných úloh rozvoja mesta na budúci rok.

stavebné odpady, zmluvy o prevode energetických zariadení na území mesta, ktoré boli realizované z finančných prostriedkov mesta v rokoch 1991 – 2004, odmeny
pre pedagogických pracovníkov a zamestnancov školskej samosprávy, plán práce
MsZ na I. polrok 2005, finančný príspevok pre spevácky chrámový zbor OFICIO
LEATITIA, rozšírenie hlavnej činnosti
Technických služieb o prevádzkovanie a
údržbu umelej ľadovej plochy.
V závere rokovania primátor poďakoval poslancom za celoročnú prácu a poprial všetkým pokojné Vianoce a šťastný
(jh)
nový rok 2005.

Za posledných päť rokov, členovia tvrdošínského urbáru dostali viac
ako 20 miliónov korún, no nájdu sa aj takí členovia, ktorých hnevá
to, že sa súčasnému vedeniu urbáru darí.
súkromného lesa došlo k navýšeniu z pôvodných 0,20 Sk/m2 na 0,30 Sk/m2 čo spolu pri zhodnotení hospodárskych výsledkov predstavuje čiastku 557 833 Sk, ktorá
bola teraz vyplatená.
Čo stojí za povšimnutie pre všetkých
členov a čo nám môžu závidieť na celom
Slovensku je, že celková čiastka, ktorá bola
vyplatená v roku 2004 a rozdelená pre členov urbáru, predstavuje výšku 7 479 955
Sk, čo je naozaj značná finančná čiastka.
Myslíme si, že k tej sume nie je čo dodať,
keď vieme, že urbár má výmeru lesa 1871
ha, čo nie je až tak veľa oproti iným urbárom, ktorá nie je celá hospodárska, keď
vieme, že sme do lesa aj toho roku vrátili
čo mu patrí, ako aj to, že sme aj tohto roku
les dosadili minimálne toľko, koľko sme
vyťažili.
Toto všetko pre to aby ste mohli porovnať hospodárenie urbáru napr. v roku
1993, keď bolo na fraktu 45 Sk, v roku
1995 35 Sk, či v roku 1997 70 Sk na fraktu. Aj keď v roku 1991 bolo na fraktu len 5
Sk, aj toto je potrebné vedieť, pretože sa
patrí zhodnotiť tých, ktorí túto prácu vykonávajú, aj tých, čo túto prácu organizujú.
Pre ďalšie porovnanie treba dodať, že
Urbár v Tvrdošíne za posledných 5 rokov
t.j. od roku 2000 - 2004 vyplatil celkovú
sumu vo výške 20 102 462 Sk.
Mnohí si však nedokážu predstaviť, čo
sa za tým skrýva roboty, a najmä snahy ro-

Z rokovania ŽSK
Už 19. zasadnutia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK),
ktoré sa uskutočnilo v stredu 15. decembra t.r. sa zúčastnil aj primátor nášho
mesta a poslanec VÚC Ing. Ivan Šaško.
Ako nás informoval primátor na
programe rokovania bolo viacero bodov.
Poslanci hneď v úvode prerokovali 5.
úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004. Ďalší bod sa týkal všeobecného záväzného nariadenie
Žilinského samosprávneho kraja o zdanení motorových vozidiel.
Poslanci sa zaoberali aj návrhom na
zmeny v sieti stredných škôl a školských
zariadení v školskom roku 2004/2005, ale

Drevený kostolík v Tvrdošíne, ktorý je pýchou nášho mesta a akýmsi historickým symbolom nášho mesta sa
dočkal ďalšej pocty. Pamiatkový úrad
Slovenskej republiky v spolupráci s
príslušnými krajskými pamiatkovými
úradmi pripravuje projekt návrhu drevenej sakrálnej architektúry v Karpatskom oblúku do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO. Do reprezentatívneho výberu bol zaradený aj drevený
kostolík z nášho mesta, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Tí, ktorí ho postavili pred mnohými storočiami možno ani nesnívali o

takejto pocte. Dnes je to realitou aj zásluhou toho, že vedenie nášho mesta
na čele s primátorom sa postaralo, že
kostolík po nákladnej rekonštrukcii je
opäť sprístupnený širokej verejnosti z
celého sveta. O tom, že tu prichádzajú
ľudia z rôznych krajín svedčí aj pamätná kniha zápisov, ktorá je v kostolíku. Dedičstvo našich otcov zachovaj
nám Pane, hovorí sa. A toto platí aj v
našom meste, pretože kultúrne a ďalšie dedičstvo našich otcov zveľaďujeme, zachovávame a odovzdávame
nasledujúcej generácií.
(jh)

Pod Velingom vyrástol nový zimný štadión

Tvrdošínsky urbár pre svojich členov tohto roku
ugazdoval vyše 7 miliónov korún
Hospodárenie tvrdošínskeho urbáru pokračovalo aj v roku 2004 podľa danosti a
podľa hospodárskeho plánu s tým, že minimálne posledné tri roky náš urbár nezoťal ani jeden zdravý strom a celé hospodárenie spočíva len v čistení lesa od kalamity, ktoré je veľmi náročné, nákladné a ťažko zhodnotiteľné. Aj tak je potrebné povedať, že sa túto prácu darí zvládať, no najmä, že dokážeme túto kalamitnú ťažbu nahradiť novou výsadbou a novým lesom pre
budúce generácie bez akejkoľvek pomoci
štátu, štátnej dotácie, či nebodaj pomoci
vlády, pričom nás prenasleduje vetrová, či
kôrovcová kalamita už dobrých 5 rokov a
doteraz nám nikto nepomohol, ani sa nikto
neopýtal, čo vám treba pomôcť.
Výbor urbáru tak ako každý rok, zhodnotil tohtoročné výsledky hospodárenia
nielen na prácach v lese, na píle, ale aj v
ostatných činnostiach, ktoré priniesli zisk
jednak z dlhodobého prenájmu nehospodárskych pozemkov, či prevádzkovania
parkoviska v Oraviciach, kde tieto položky tvorili nezanedbateľnú čiastku aj v tohoročných dividendách prepočítaných na
nájomný vzťah členmi vlastného podielu,
či podielu určeného počtom frakiet. Je potrebné povedať, že výbor urbáru v zmysle
dobrých výsledkov hospodárenia v roku
2004, po vyplatenej zálohe 50 Sk na 1 fraktu, rozhodol vyplatiť ďalších 200 Sk na
fraktu, čo spolu za celý urbár predstavuje
takmer 7 mil. Sk, ako aj to, že v združení

Náš drevený kostolík zaradili
do svetového dedičstva

aj návrhom na zlúčenie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja. Jedným
z bodov rokovania bol aj návrh na vytvorenie letiskovej spoločnosti.
Poslanci prerokovali aj informatívnu správu o plnení záverov z predložených projektov riaditeľov zdravotníckych zariadení za obdobie 1. až 3. štvrťrok 2004.
Zaoberali sa aj návrhom na spolufinancovanie projektov v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra
a schválili plán kontrolnej činnosti útvaru
hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2005. (jh)

biť čo najlepšie a dať ľuďom čo najviac.
Možnože tu tiež chýba bližšia komunikácia, aby si každý uvedomil, že to neprišlo
samo, že tu možno chýba len maličká vďačnosť aj preto, že niektorí si možno myslia,
že to tak musí byť, alebo že to prišlo len
tak z ničoho.
Nie náhodou dávame toto porovnávanie výsledkov hospodárenia, keď urbár od
štátu nedostal žiadnu dotáciu ani jednu
korunu. Toto porovnanie chceme doplniť
tým, čo obhajujú družstvo, jeho hospodárenie a jeho správanie, aby sa konečne zobudili, pretože toto porovnanie by malo
stačiť každému normálnemu človeku.
Berme, že družstvo dnes hospodári v
Tvrdošíne na pôde o celkovej výmere cca
1000 ha. Družstvo v tomto roku dostane
dotáciu na 1 ha viac ako 5 500 Sk, čo spolu predstavuje 5,5 mil. Sk. Družstvo dostane za jeden rok dotáciu 5,5 mil. Sk, berie úžitky z pôdy ľuďom dá (keď dá?) za
jeden hektár nájom 100 Sk, čo vyplatí
vlastníkom pôdy, a pritom sa nájdu ľudia,
čo ešte sú s tým spokojní. Urbár nedostane od štátu žiadnu dotáciu, do lesa musí
dať všetko to, čo lesu patrí a pri tom myslieť na budúce generácie, pričom urbár toho
roku v prepočítaní na jeden hektár vyplatil
nájom cca 3850 Sk. Takže jednoduchá
matematika. Čo je viac, 100 Sk alebo 3 850
Sk? Alebo je to o snahe a ochote dať ľuďom, čo im patrí alebo ľudí okrádať?
Pre malé doplnenie k doterajším problémom, keď družstvo poberalo štátne dotácie aj za vaše záhumienky. Už dlhodobo
družstvo odmieta platiť mestu dane za vašu
pôdu. Podľa posledného stavu mestský
úrad pripravuje výzvy pre niektorých vlastníkov pôdy (najmä zastavané časti - maštale a celý hospodársky dvor), aby si vlastníci pôdy, aj keď to družstvo roky užíva,
zaplatili a to aj spätne daň z nehnuteľnosti
v tých častiach, kde toto odmieta platiť
družstvo. Smutné, veľmi smutné konštatovanie, čo sa taktiež nemôže stať nikde
na Slovensku, no bohužiaľ, v Tvrdošíne na
družstve je všetko možné.
Vybraté zo správy, ktorú výbor tvrdošínského urbáru oznámil svojim členom, pri vyplácaní predvianočných dividend.

(Dokončenie z 1.str.)
Otvorenia sa nezúčastnili len občania nášho mesta, ale na tu parádu
sa prišli pozrieť aj z blízkeho okolia
a pochvaľovali si tento počin mesta.
A už sa tešili, že sa budú môcť korčuľovať v Tvrdošíne. Doteraz chodili do Dolného Kubína. Nás môže tešiť to, že naši občania za umelou ľadovou plochou nebudú musieť merať
kilometre, stačí podísť ku Velingu,
pribaliť do batoha korčule a ľadová
plocha na vás už čaká.
V Tvrdošíne sa do užívania odovzdalo už ďalšie športovisko. Ten,

kto sa chce v našom meste venovať športu, má ideá lne podmienky na rozvoj svojej osobnosti. Ak
k tomu prirátame ešte termálne kúpaliská v Oraviciach a plaváreň v
Nižnej, pretože aj tu naši občania
majú zľavu, čo viac si môže človek priať. Na druhej strane ak sa
pozrieme na okolité obce, a iné
mestá, je potrebné konštatovať, že
v Tvrdošíne majú vedenie mesta,
ktorému záleží na rozvoji športu v
meste a dôkazom toho sú aj nové
športoviská, ktoré sa v meste otvárajú.
(jh)

Dane sa zvyšovať nebudú a koeficient zo stavieb na
bývanie mesto ešte znížilo oproti minulému roku z 1,7 na 1,5

Máme najnižšie dane a poplatky nielen na Orave, ale
možno aj na Slovensku. Položme si otázku - prečo asi?
Občania nad 70 rokov sú úplne oslobodení od poplatkov za odvoz
odpadu a pri daniach z nehnuteľnosti majú 50 % zľavu
Na svojom rokovaní 14. decembra po- dane. Za stavebné pozemky v Tvrdošíne sa
slanci MsZ v Tvrdošíne schválili všeobecné platí 1,50 Sk /m2, v Námestove 3,50 Sk/m2
záväzne nariadenie VZN o zbere, preprave v Dolnom Kubíne 7,20 Sk/m2 a viac platia
a zneškodňovaní komunálnych odpadov a aj v Trstenej. Obdobne je to aj pri rekreačdrobných stavebných odpadov ako aj o dani ných, záhradkárskych chatách v Tvrdošíne
z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch.
je to 7,30 Sk/m2, v Trstenej 10 Sk/m2, v D.
Jednoznačne najnižšie poplatky za komu- Kubíne 14 Sk/m2 a v Námestove dokonca
nálny odpad ak ich porovnávame s inými 25 Sk/m2. Ak si porovnáme stavby na bývamestami na okolí sú v Tvrdošíne, 250 Sk na nie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo
občana, samozrejme, že tu platia už viac ro- hlavnej stavby tak u nás platíme opäť najkov aj zľavy pre deti, dôchodcov, dokonca menej len 1,50 Sk/m2, v Trstenej je to 2,50/
občania nad 70 rokov a držitelia preukazov m2 Sk, v Námestove 3,50/m2 Sk a v DolZŤP a ZŤP/S sú od poplatku od roka 2005 nom Kubíne 4,60/m2 Sk. Vo veľkých mesoslobodení. Od poplatkov sú oslobodení aj tách dokonca vyrubili daň aj z kostolov. U
študenti, vojaci ZVS a ďalší občania, ktorí nás sú od dane oslobodené aj zariadenia na
majú prechodný pobyt v inom meste. Naj- pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu obvyššia platba za komunálny odpad za byt v čanov so zmenenou pracovnou schopnosobytnom dome je ročne 600 Sk a v rodinnom ťou. Ďalej o 50 % sa znižuje daň zo stavieb
dome 800 Sk, bez ohľadu na to koľko obča- a bytov pre občanov starších ako 70 rokov,
nov tam býva. Pre zaujímavosť môžeme po- držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP/S, ale aj gavedať, že aj keď zľavy majú v Dolnom Ku- ráži vo vlastníctve občanov držiteľov preubíne tam platia za jednu osobu bez rozdielu kazu ZŤP a ZŤP/S a stavieb slúžiacim ško420 Sk, v Trstenej je to za prvú osobu 365 Sk lám a školským zariadeniam, ktoré nie sú
a v Námestove dokonca 390 Sk, ak občan vo vlastníctve mestá.
separuje odpad, ak nie tak 500 Sk. Lacnejší
Kým v iných mestách sa dane zvyšujú,
nie sú ani v Martine - 457 Sk a v Liptovskom niekde o 100 až 200 percent, my dane v naHrádku - 380 Sk na osobu.
šom meste ich nezvyšujeme, dokonca zniObdobná situácia je aj v platení dani z žujeme. Je to aj preto, že vedeniu mesta a
nehnuteľnosti, kde Tvrdošín má v porovna- mestskému zastupiteľstvu nie je ľahostajná
ní s okolitými obcami a mestami najnižšie sociálna situácia našich ľudí.
(jh)

Krásne Vianoce a pevné zdravie...
Krásne Vianoce pánu primátorovi Ing. Ivanovi Šaškovi s vďakou želajú študenti z Domova mládeže pri SPŠ I. Gessay v Tvrdošíne.
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, na sklonku odchádzajúceho roka Vám v mene študentov a pracovníkov Gymnázia v
Tvrdošíne chcem poďakovať za zičlivú spoluprácu, ochotu pomôcť a
osobnú zaangažovanosť. Ceníme si dobré vzťahy a verím, že aj v budúcnosti bude naša spolupráca prispievať k rozvoju našej školy.
Želám Vám do ďalších dní vo vašej náročnej práci veľa úspechov
a pevné zdravie.
Alena Golboňová, riaditeľka Gymnázium Tvrdošín

Vianočný darček pre prvákov
V predvianočnom čase ku dobrým tradíciám v našom meste patrí aj to, že primátor mesta venuje tým najmenším školákom,
prváčikom knihu. Hlavne preto, aby nezabudli na rok kedy vkročili do školských lavíc, aby spoznali tajomstvo písma a naučili
sa čítať. Knižka s osobným venovaním je
dobrým darčekom a zvlášť v tomto pretechnizovanom svete už aj z toho dôvodu, že po
rokoch sa možno k nej istotne vrátia. A nielen k nej, aj k tomuto mestu, ktoré ich takto
pekne privítalo v školských laviciach.
Prvou venovanou knižkou pre prváčikov
bola knižka od Štefana Moravčíka „Oženil

sa Haťa-Paťa, nasledovala knižka od Jarmily Štítnickej „Riekanky z čítanky, vlani to
boli „Rozprávky z počítadla“. V tomto roku
sa potešia dievčatá z knižky „Kvietníčkovia“ a chlapci dostanú knihu „Jahodníček a
iné rozprávky s osobným venovaním primátora mesta.
Mesto pokračuje i naďalej v tejto tradícií
a to je dôkazom toho, že v meste sa nezabúda
ani na tých najmenších. Na tých, ktorí možno
v neďalekej budúcnosti budú tiež rozhodovať
o osude tohto mesta. A ak budú mať k tomuto
mestu kladný vzťah, tak to bude len na prospech tohto mesta.
(jh)
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Je málo takých miest na Slovensku
Keď je človek starší, alebo keď ho postihne nejaká choroba,
ktorá si nevyberá a človeku sa priťaží, až vtedy príde na to, akú
má rodinu, priateľov a známych. Často až v ťažkých životných
situáciách sa človek presvedčí, ako sa k nemu zachováva jeho
okolie. Hovorí sa, že keď je núdza najvyššia, pomoc Božia najbližšia. Asi takto to pochopilo aj vedenie mesta a už niekoľko
rokov sa v jedálni ZŠ M. Medveckej začali variť obedy dôchodcom, prestárlym a nevládnym občanom nášho mesta. Tým, ktorí
sa nemôžu z rôznych zdravotných príčin naobedovať v školskej
jedálni, alebo chodiť si po obedy osobne, sa rozváža strava domov. A o tom, či je táto služba veľkou pomocou aj našim občanom, sme sa osobne presvedčili návštevou u niektorých z nich.
Terézia Kurťáková zo sídliska
Medvedzie –
Som veľmi spokojná s takýmto
rozvozom stravy
a ďakujem mestu, že takúto
službu poskytuje občanom. Ja
mám problémy s
kĺbom a chrbticou, operovať sa
to už nedá, čo mi potvrdil aj ortóped.
Dnes proti bolesti užívam len lieky.
Aj by som si navarila, ale nevydržím dlho stáť, musím si sadnúť a tak
mi dcéra povedala aby som si dala
voziť obedy. Dnes už túto službu
využívam a som rada, že takáto služba existuje. Poďakujte aj za mňa
všetkým, ktorí sa o nás aj takýmto
spôsobom starajú. Počas Vianoc pôjdem k dcére a po novom roku si dám
opäť voziť obedy.
Arpád Kováč - dedina Medvedzie. Privítal
nás medzi dverami. Zobral si
obed a odovzdával nám prázdny
obedár. Samozrejme, že som
rád, že takúto
službu máme v
našom meste. Ja

som sám, manželka mi zomrela. A
táto služba je pre mňa uľahčením
každodenného dňa. Nemusím si variť cez týždeň, akurát v sobotu a nedeľu si niečo uvarím. Trošku polievky, trošku mäska. Túto službu už využívam dlhšie a budem dovtedy dokiaľ pre nás bude poskytovaná. Ďakujem mestu a všetkým, ktorí sa o
nás takýmto spôsobom starajú.
Miroslava Strycha - zo sídliska
Medvedzie sme
navštívili v jeho
kuchyni a boli
sme prekvapení.
Okrem zaváranín
tu mal aj vyše sedemdesiat korenín. Ale ako nám
povedal varenie
mu robí problémy a preto je
veľmi rád, že si môže nechať obed
doviezť.
S obedmi som veľmi spokojný,
všetko je v poriadku. Nič mi nechýba, len keby bolo to zdravie. Som
veľmi vďačný pánu primátorovi, že
takúto službu zaviedol pre mesto.
Ešte cez leto sa prejdem, ale v zime
je to už problematické aj vzhľadom
k tomu, že mám zdravotné problémy, tak väčšinou sedím doma.
Všetko mi chutí, čo mi dovezú. V
sobotu a v nedeľu si síce sám uva-

rím, ale to nie je ono, robiť všetko
jednou rukou. Obedy som si nechal
voziť od začiatku, ako sa táto služba
začala poskytovať. A budem ich aj
naďalej využívať. Odhlásim si ich
akurát vtedy, keď pôjdem na Vianoce na Liptov ku bratovi.
Anna Belopotočanová - z
Krásnej Hôrky si
tiež pochvaľovala obedy. Chutí
mi všetko, čo mi
dovezú. Som
veľmi rada, že
nám obedy dovážajú až domov. Už mám
svoj vek, deväťdesiat päť rokov, telo neslúži tak ako
by malo a z varením by som mala
problémy. Ďakujem za všetko, čo mi
donesú. Ja si nevyberám, zjem všetko. A keď budete písať do novín, tak
poďakujte nášmu pánu primátorovi,
že sa o nás tak stará a ďakujem aj
kuchárkam a tým, čo mi obed prinesú domov. A či mám dosť, pravdaže,
často mi ostane aj na večeru. Som
spokojná a už druhý rok si takto dávam voziť obedy. V sobotu príde ku
mne nevesta z Medvedzia navarí mi
a mám aj na nedeľu. Na Vianoce opäť
prídu deti a tak budeme spolu, už štrnásť rokov sa cez vianočné sviatky
stretávame pri mne doma.
Magdalénu Klčovú, bývalú učiteľku sme doma
zastihli aj s pracovníčkou z charity, ktorá jej
chodí každý deň
pomáhať. Aj ona
je veľmi spokojná s donáškou
stravy do domu.
Nevymenila by
ju za nič.

List, ktorý mal byť adresovaný Kaníkovi
Čas vianočný, čas sviatočný. Ľudia sú akýsi zhovorčivejší, ľudskejší
k sebe. Každý z nás má v týchto
dňoch svojské pocity, každý z nás je
akýsi milší. No sú aj ľudia, a je ich
čoraz viac, ktorí sa musia ťažko predierať svojim životom. Na adresu
primátora prichádzajú aj v týchto
dňoch listy, nie všetky pozdravné a
v niektorých je skutočne veľa ľudského trápenia. Z jedného z nich sme
si dovolili zacitovať aj my a zvlášť v
tomto predvianočnom čase i keď to
nie je téma na Vianoce.
Písala ho občianka nášho mesta,
dôchodkyňa, ktorá je v ťaživej životnej situácii a my sme z neho vybrali:
Chcem sa opýtať, či nie je možné
požiadať o nejakú výpomoc aspoň
jedenkrát do roka.
Naši politici hovoria, že to ide stále
lepšie, ja však nič lepšie necítim. Môj
dôchodok je 4 631 Sk, každý mesiac
z neho platím 3009 Sk za byt, 1250
Sk elektrickú energiu a na živobytie
na celý mesiac mi ostáva 372 korún.
Ja som si istá, že pán primátor
Šaško vie, ako ťažko sa žije. Pred
tým bolo 5 kg mäsa za 100 Sk a od
nového roku zase ide všetko hore. To
hádam nie je pravda. Už teraz jem
celý týždeň polievku, lebo viacej si
nemôžem dovoliť kúpiť, najprv platím za byt a elektrinu. Opäť budem
musieť platiť aj za smeti po Vianociach, neviem ako to všetko budem
stíhať? Už i na domovej správe i na
úrade hovorili ženy, že je to nenormálne. Pánu Šaškovi ďakujem, čo
robí pre Oravu a nesmie vôbec odísť
na dôchodok, pretože sa nás nebude
mať kto zastať. Ja ho budem voliť aj
naďalej a mám ho rada už aj za tú
muziku, ktorú nám poskytuje zadarmo. Tá muzika dá človekovi tiež niečo do života. Prosím ho nech na tých
„schôdzach“ stojí za nami, za tou nižšou vrstvou, aby sme dáko žili a nemali podlžnosti na byte a elektrike,
ako veľmi veľa ľudí na Medvedzí.
Radšej budem jesť polievku, ako
chodiť po súdoch.
Toľko sme v stručnosti vybrali z
listu. Pripomíname, že uvedená pani
má aj syna, ale ten má tri školopovinné deti a má čo robiť, aby to utia-

hol. Druhý je nezamestnaný. Ten list
by mal patriť niekomu inému. V prvom rade ministrovi Kánikovi a samozrejme celej vláde, ktorá deklaruje niečo iné a život v skutočnosti
je úplne inakší. Dôkazom toho je aj
výber z tohto listu, ako ťažko sa dnes
žije tým najbezbrannejším, tým ktorí si nemajú z čoho kúpiť chlieb pre

život, ak chcú všetko poplatiť. Mesto
môže sociálnu politiku robiť len v určitých medziach a ak sa nedokáže štát
postarať o tých, ktorí celý život tvorili hodnoty, tak to je veľmi smutné.
Nech vládni úradníci a celá vláda na
čele s Dzurindom nehovorí o tom, že
na Slovensku sa životná situácia ľudí
zlepšuje, keď opak je pravdou. (jh)

Zábavný program
a exkurzia pre sponzorov
Stručný text na pozvánke prezrádzal iba to, že v stredu 8. decembra
bude v tvrdošínskom Domove sociálnych služieb pre deti a mládež
stretnutie sponzorov. S kým – to sa
zástupcovia ôsmich zúčastnených
sponzorských subjektov dozvedeli až
po vstupe do spoločenskej miestnosti, kde ich privítala
riaditeľka Ivana Mikušová. Len čo vedúca výchovy Marta
Petruláková ohlásila
zábavný program,
ktorý obyvatelia venovali svojim
sponzorom, rozkrútil sa kolotoč piesní a tancov, v ktorom nechýbalo ani
scénické pásmo Pod bielou perinou.
Stalo sa módou vyzdvihovať šikovnosť mentálne a zdravotne postihnutých obyvateľov domovov sociálnych služieb. Nemám námietky,
no tentoraz by som rád upriamil pozornosť na prácu výchovných pracovníčok. Povrchný pozorovateľ si
možno pomyslí: akáže práca – pohrajú sa, zaspievajú si s chlapcami,
zašantia a ešte aj plat za to dostanú.
To všetko je pravda, pretože bez ich
priamej účasti by si chlapci
v tanečných číslach a scénkach ťažko spomenuli, čo bude po niekoľkých
sekundách nasledovať. Ale všetko im
treba stále predvádzať, napovedať a
donekonečna opakovať, veď niektorí ani nevedia, ktorá ruka či noha je
pravá alebo ľavá. Zostaviť pre nich
scénické pásmo je kapitola sama
o sebe. Nemožno im zveriť dlhšie
texty, tie si musí vložiť do úst pracovníčka pôsobiaca v úlohe akejsi
hrajúcej šepkárky a režisérky. Aj keď

chlapci samostatne spievajú, vždy je
nablízku vychovávateľka, ktorá im
našepkáva texty.
Ešte väčšiu pozornosť treba venovať chlapcom na pracoviskách.
Sponzorov o tom presvedčila exkurzia v štyroch dielňach. Pozornosť
upútali bábky, obrazy, podbradníky,
ručne tkané koberce,
prikrývky, posteľná
bielizeň, ale aj papierové ozdoby a pohľadnice, výšivky, vence
a ikebany zo sušených
rastlín či drevené a keramické dekoratívne predmety. I keď práca
v dielňach je pre chlapcov dobrovoľná, mnohé z výrobkov už nie sú iba
produktom ich záujmovej činnosti,
ale stali sa predajným tovarom, ktorý umožňuje domovu získať aj touto
formou finančné prostriedky. Opäť
sledujem inštruktorky. Predvádzajú
chlapcom pracovný postup, potom
dozerajú na ich prácu. Popri tom kontrolujú a dokončujú výrobky určené
na predaj a akoby ani to ešte nestačilo, neustále sledujú dianie v dielni,
aby včas zabránili hroziacemu pracovnému úrazu. Ak možno použiť
prirovnanie z minulých čias, možno
o nich pokojne povedať, že sa narobia ako baníci. Škoda, že aj ich platy
nemožno porovnať s voľakedajšími
baníckymi.
Určite som nevymenoval všetky
výrobky z dielní DSS. Nevadí. Tie
najvydarenejšie nechýbli v stánku na
vianočných trhoch, ktoré boli od 13.
do 17. decembra na Michalskom námestí tvrdošínskeho sídliska.
Pavel Abraham

- Všade nemajú takúto možnosť, že
im obedy dovážajú priamo domov.
Moja sestra, ktorá býva pri Turčianskych Tepliciach by takúto službu s
radosťou uvítala, ale tam sa takáto
služba neposkytuje. A mne sa samej
neoplatí variť, stálo by to
určite viacej peňazí, ako
keď nám dovezú obed zo
školy. Som spokojná so
stravou, ktorú nám vozia,
najem sa dosýta. Je to
veľmi potrebná služba
pre osamelých, starých a
chorých občanov. Je to
dobré, že mesto takúto
službu zriadilo a nezabúda na nás. Veľmi pekne
ďakujem za túto službu primátorovi
mesta Ing. Ivanovi Šaškovi, pretože
on je človek nadovšetko. A v sobotu a
nedeľu si varím spolu s mojím vnukom.
Dnešná uponáhľaná doba nepraje
viacerým veciam, s nikým sa „nemazlí“. A sociálna situácia občanov
tiež nie je najlepšia. Vidíme to každý deň okolo seba, stretávame sa s

týmito občanmi. Často by si sami
veru nedokázali pomôcť, často ani
svoje osobné problémy nedávajú
najavo. Vedia sa potešiť z každej
maličkosti, každého pristavenia, každého prehodeného slovka. Je akýmsi nepísaným zákonom, že o starých,
chorých a bezvládnych občanov je potrebné sa postarať. A
takúto filozofiu si
ozrejmilo aj vedenie
nášho mesta. Pomáha
tam, kde je to najviac
potrebné, pomáha
tým, ktorí dali pre
rozvoj našej spoločnosti, mesta svoje zdravie, sily, um
aj ruky. Je málo takých miest na Slovensku, kde dovážajú ľuďom stravu
priamo domov, v našom meste sme
si už osvojili takúto sociálnu politiku. Iste, že to niečo stojí, ale v tomto
prípade nie sú ani tak dôležité peniaze, ako spokojnosť našich občanov.
A o tom sme sa presvedčili priamo u
nich doma.
(jh)

Rozdávali sme radosť v DSS
Utorok 26. októbra sa niesol v duchu tretieho Európskeho dňa rodičov
a škôl na národnom stupni. Pri tejto
príležitosti ZUŠ v Tvrdošíne usporiadala koncert pre najstarších občanov nášho mesta – dôchodcov z DSS.
Týmto koncertom sme chceli aby
sa aj títo občania trochu potešili, pobavili, aby zabudli na svoje problémy, starosti a choroby, ktoré ich trápia. Veď v živote každého človeka
prídu chvíle, keď začne uvažovať o
svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa občas strieda
úsmev so slzami. Každý si raz povie,
veď boli radosti aj smútky. Život každého človeka preletí ako sen, ale práca tá zostáva najkrajším svedectvom.

Koncert otvorila E. Balleková
úvodnou piesňou o „Mame“ a pár
teplých slov venovala všetkým starkým. Počas koncertu vystúpilo 18
žiakov, ktorých pripravovali Mgr. art.
S. Vasek, Mgr. Z. Vaseková, L. Mikulášová, A. Kozubíková, Mgr. art.
Ľ. Vasek, M. Kuka, E. Balleková,
Mgr. M. Rajniaková a M. Kurajdová.
Na koncerte si účastníci vypočuli
veselé, zábavné, temperamentné, cigánske a ľudové skladby. Počas koncertu si aj zaspievali, ba poniektorí
mali chuť aj na tancovanie. Aj toto
je cieľom našej školy, rozdávať radosť všade tam, kde často chýba.
(eb)

Nové tlačivá - Daňové priznanie
k dani z nehnuteľností na rok 2005
Druhy miestnych daní:
Mesto Tvrdošín bude vyberať na svojom území v roku 2005 tieto miestne
dane:
a/ daň z nehnuteľností – daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov
a z nebytových priestorov v bytovom dome
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za ubytovanie
Mesto Tvrdošín ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Povinnosť podať daňové priznanie dane z nehnuteľností je pre občanov nášho
mesta do 28. februára 2005:
Platitelia jednotlivých miestnych daní a poplatku sú povinní oznámiť všetky
údaje potrebné k výpočtu, vyrubeniu a kontrole miestnych daní a poplatku ako aj
zmeny údajov súvisiacich s výškou daní a poplatku.
Všetci daňovníci dane z nehnuteľností okrem tých, ktorým ešte neuplynula
lehota na oslobodenie podľa skorších právnych predpisov sú povinní v zmysle
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach podať daňové priznanie na daň
z nehnuteľností najneskôr do 28. februára 2005.
Kde a kedy si občania prevezmú tlačivá nových daňových priznaní dane
z nehnuteľností:
Nové tlačivá daňových priznaní k dani z nehnuteľností si budú môcť
vyzdvihnúť občania nášho mesta na finančnom oddelení, číslo dverí 9, od 7.
januára 2005. V snahe výjsť v ústrety občanom nášho mesta budú pracovníci
Mestského úradu k dispozícii vypomôcť občanom pri vyplňovaní nových tlačív
daňového priznania v termíne od 17. januára 2005 do 4. februára 2005
v miestnosti na prízemí vedľa kancelárie prvého kontaktu v čase od 800 do
1630 a to nasledovne:
- mesto Tvrdošín
17. – 21. januára 2005
- sídlisko Medvedzie a mestská časť Medvedzie
24. – 31. januára 2005
- mestská časť Krásna Hôrka
1. – 4. februára 2005
Po tomto termíne až do 28. februára 2005 sa budú preberať vyplnené tlačivá
na finančnom oddelení , číslo dverí 9.
Novostavby a byty už nepodliehajú pod oslobodenie:
Podľa nového zákona nie je možné priznať oslobodenie od dane zo stavieb /
novostavby rodinných domov/, alebo oslobodenie od dane z bytov počínajúc rokom 2005, i keď do 1. novembra 2004 nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na rodinný dom alebo sa uskutočnil právoplatný vklad do katastra nehnuteľností pri nadobudnutí bytu.
Je prvý január pre vyrubenie dane z nehnuteľností rozhodujúci?
Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť,
ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť vzniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľností.
O splnení daňovej povinnosti a o prípadných operatívnych pokynoch budú
občania nášho mesta informovaní cestou mestského rozhlasu. Veríme, že každý
občan nášho mesta si splní svoju daňovú a oznamovaciu povinnosť v stanovenom
termíne, aby sme následne mohli vystaviť platobné výmery a vyberať miestne
dane.
Ing. Anna Šefčíková
Vedúca finančného oddelenia
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Staré predvianočné zvyky v našom meste
Blížia sa najkrajšie sviatky roka Vianoce, ktoré už od pradávna boli opradené zvykmi a prejavovaním radosti na
príchod nášho Mesiáša. Už od začiatku
adventu svojimi zvykmi pripravovali
sme sa privítať malého Ježiška. Bolo
pekným zvykom od Lucie do Vigílie Vianoc každý večer, chodili
sme s obrazom panny Márie do
príbytkov, vždy do inej rodiny, kde modlitbou a spevmi
pripravovali sme príchod
Krista a spievali sme pri
tom aj túto pesničku
„Chodila Mária po širokom svete, nosila synáčika vo svojom živote...
A keď už nadišiel
deň vigílie Vianoc,
dopoludnia sme pripravovali vianočný
stromček, čerstvo
uťatý, ktorého vôňa ihličia rozliehala sa
po celom dome.
Po ozdobení stromčeka sa začala pripravovať štedrá večera. Skôr než sa zasadlo k prestretému stolu, spolu sme

zašli do cintorína, zapáliť sviečočky za
zosnulých príbuzných, pomodliť sa a
pozvať ich slovami: Všetci naši drahí
zosnulí príbuzní, poďte s nami k štedrej
večeri. Po príchode domov už po celom
dome rozvoniavala kapustnica s údenou rybou a hríbmi, ale aj uvarené
hriate. Na štedrovečernom stole
boli všetky dobroty, aby gazdiná
nemusela odbehovať od stola.
Celý štedrý deň sa dodržiaval prísny pôst, lebo ako nám
rodičia hovorili, že keď sa
budeme postiť, večer uvidíme hviezdičky na vianočnom stromčeku.
Pred večerou do lavóra s vodou sa vhodili
peniaze - mince ktoré
si všetci pošúchali po
dlani to preto, aby v
domácnosti nechýbali
peniaze po celý rok.
Potom sme sa sviatočne obliekli a netrpezlivo čakali, kedy zazvoní večerný
zvon na veži a objaví sa prvá hviezde
na oblohe. To už celá rodina zoradila sa
v chodbe domu a zvončekom a zapále-

ním sviec na vianočnom stromčeku
vstupovali sme do miestnosti, kde bol
pripravený štedrovečerný stôl.
Otec - hlava rodiny niesol zapálenú
sviecu a na rukách chlieb a vianočku,

Vianočná tradícia z Medvedzia
Patrím medzi vojnové ročníky, narodil som sa a svoju najkrajšiu mladosť
som prežil v Medvedzí na vyšnom konci v drevenom zrubovom gazdovskom
dvojdome pamiatkovo chránenom. Žili
sme v spoločnej domácnosti s maminými rodičmi, z ktorých si pamätám len starú mamu Máriu Pohančenú, rodenú Kotlárovú, ktorá pochádzala z Pekelníka, v
minulosti patriacemu Slovensku a dnes
je to poľská časť Oravy. Predovšetkým
prítomnosť a spolužitie so starou mamou
bolo predurčené na dodržiavanie rôznych
ľudových zvykov, z ktorých mám najväčšie spomienky na to najkrajšie, obdobie Vianoc. Už prvá adventná nedeľa
bola začiatkom zvykoslovia, pretože dve
i tri partie detí sme pod vedením rodičov a starých rodičov začali nacvičovať
„betlehemčinu“, aby sme bezprostredne
pred Vianocami mohli chodiť z domu do
domu a oznamovať ľuďom narodenie Ježiška a príchod Vianoc.
Ako betlehemci sme však chodili aj
do okolitých dedín a táto tradícia sa vždy
spájala s nezabudnuteľnými zážitkami.
Advent znamenal aj pre nás deti chodiť
každý deň zavčas rána do kostola na roráty. Ako deti sme celkom pochopiteľne
netrpezlivo čakali na vianočné sviatky,
pretože tie najmä pre nás znamenali nielen obdobie radosti, ale predovšetkým
hojnosti. Štedrosť Vianoc sa prejavovala aj u tých najchudobnejších rodín. Štedrý deň - vilia bol opradený nielen zvláštnosťou, ale aj očakávaním príchodu Ježiška a darčekmi, ktoré nám prinesie.
Bezprostredne pred Štedrým dňom, v

našej rodine spravidla v predvečer Štedrého dňa sme ako deti mali za povinnosť
vyzdobiť jedličku. Otcova úloha bola
jedličku osadiť do stojana a ako prvý na
ňu zavesil od najnižšieho súboru vetvičiek až po takmer ten najvyšší jabĺčka z
domácej úrody. Salónky a ostatné ozdoby sme už vešali my deti a na záver opäť
otec zavesil sklenené gule, z ktorých tie
najväčšie jednofarebné otec nazýval nebové. Štedrý deň, zvaný vilia bol dňom
veľmi prísneho pôstu, pretože stará
mama nám vždy povedala, že ak nebudeme celý deň jesť, večer uvidíme na
nebi zlaté kolieska. Bezprostredne pred štedrým večerom nás vždy vyhnala von,
aby sme išli pozerať zlaté kolieska. Malo to racionálne
jadro, pretože počas nášho
pozerania a hľadania zlatých
koliesok rodičia pobalili darčeky a uložili pod vianočný stromček.
Samotná štedrá večera bola pre nás deti,
ale aj pre rodičov jedinečná. Na štedro
prestretom stole nesmeli chýbať tradičné dobroty predovšetkým z domácej kuchyne. Na stole musel byť celý chlieb,
uvarený celý hrach, varené sušené slivky , makové opekance poliate horúcim
medom, med a oplátky. Pod obrus dal
vždy otec hrsť zrna a papierovú bankovku, to aby sme mali počas celého roka
bohatú úrodu a peniaze. V strede bol
svietnik s vianočnou sviečkou, ktorú bezprostredne pred štedrou večerou spravidla otec zapálil a najstarší člen, do roku
1969 stará mama každému z nás urobila

na čelo krížik, požehnanie prstom namočeným do medu. Po modlitbe nasledoval prípitok, rozpustený cukor, karamel
zaliaty vodkou, volali sme to hriate. Ako
prvá sa podávala výhradne rybacia kapustnica s celými maslom omastenými
zemiakmi. Mám v živej pamäti, že otec
musel mať na tanieri len samú kapustnicu a tú zajedal celými zemiakmi. Predtým však sa ako prvý pokrm konzumovali oplátky s medom a celý hrach. Skôr
než sme začali večerať, stará mama zobrala do hrsti varený hrach a rozhodila
ho po kútoch izby, pre dušičky zomrelých príbuzných. Po kapustnici sa konzumoval vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom. Darčeky sa
rozbaľovali bezprostredne po štedrej večeri. Keď
sme ešte boli tri deti veľmi malé, tak sme sa s
rodičmi vybrali do Tvrdošína ku tete, maminej sestre, kde sme
zaspievali vianočnú koledu, spoločne sa
poradovali a odtiaľ sme išli na Polnočnú svätú omšu. Na Prvý sviatok vianočný, Božie narodenie nám rodina tety návštevu oplatila. Jedna aj druhá návšteva
patrila do koloritu Vianoc v našom podaní, ale ako si pamätám, túto tradíciu
vyznávali aj ostatné rodiny v Medvedzí.
Celkom pochopiteľne na Štedrý večer
chodili zmiešané skupiny nielen detí, ale
aj mládencov a dievčat spievať po domoch vianočné koledy. Vianoce boli v
minulosti z rôznych hľadísk najradostnejšie, najkrajšie a jedinečné sviatky v
roku.
J. Medvecký

Vianoce v Ústi
Na Vianoce už v zatopenej obci Ústie
si zaspomínala Mária Štureková z Krásnej Hôrky.
Terajšie Vianoce sa nedajú porovnať s
našimi, bola bieda, ale na Vianoce sme
sa vždy tešili.
Mama nám pred štedrou večerou vravievala, dnes deti nebudete jesť nič. Pôjdete do humna a budete pozerať špárou
či neuvidíte hviezdičky. Ak uvidíte hviezdičky bude večera. A tak sme chodili aj
so sestrami pozerať do humna hviezdičky. Pozeráme, pozeráme a nevidíme nič.
Zasa sme počkali hodinu a znova do humna. Hladné sme už boli veru poriadne a
hviezdy nikde. A mama opäť, počkajte ešte
hodinku. A tak sme opäť odišli do humna, už bolo trištvrte na päť, pozeráme so sestrou zo všetkých strán
no nič nevidíme. Čakáme v tom
humne už poriadne premrznuté
a vtom prišla mama a my jej
vravíme, hviezdy nevidieť a ona
na to „Deti moje, poďte, veď ste
už zamrzli, ideme večerať...“
A v izbe nás už čakal prestretý stôl s
kapustnicou a repou, ktorá bola v jednej
mise. Pred večerou sme sa všetci pomodlili „Otčenáš..., Mama nám dievčatám priložila sviečku k čelu a ak pekne svietila,
tak nás vraj budú mať chlapci radi, potom nás potrela medom. Med sme dostali
aj na oblátky. Všetci sme jedli z jednej
misy, tie menšie deti dostali osobitne. Nechýbali halušky s makom, gríska, opekan-

ce. Koláče sme mali makové, alebo bez
náplne, neboli lekvárové, nemali sme peniaze na lekvár. V kapustnici sme mali vždy
dve ryby a každému mama po kúštičku porozdávala. „Dávajte si pozor na kostičky,
vravievala...“
Stromček sme mali pekný, pretože nám
ho poslali z Ameriky a boli na ňom všakovaké ozdoby. Ešte donedávna som mala
pár z tých ozdôb. Namiesto salóniek sme
mali zabalený kockový cukor v papierikoch. Ten sme tiež pojedli a namiesto cukru sme tam dávali drevo. Nášho brata sme
prichytili, ako si ide zo stromčeka zobrať
salónku. „Počkaj povieme mame“, kričali sme naňho. „Aj som si chcel zobrať, ale
tam bolo len drevo“, posťažoval sa nám“.
Po štedrej večeri sme
chodili po spievaní s pošitými vrecúškami. Jedno
bolo na peniaze, druhé na
koláče. Moc sme toho nevyspievali, kde nemali peniaze, dali koláče, inde desať a viac halierov. Keď sme
sa vrátili zo spievania,
mama nám peniaze zobrala
a nechala nám len korunu. A tú korunu
sme dennodenne prepočítavali, až kým
sme nešli do školy. Za to sme si kupovali
písanku, počtovnicu, výkres, gumu a kľajbas.
Na Vianoce sa upiekli tri palice koláčov, jedna sa zjedla na štedrý večer, dru-

há na Božie narodenie a tretia palica sa
odložila na Nový rok. Tu mama schovala
tak, aby sme ju nezjedli. No my sme našli,
kde schovala kľúč a koláč sme tajne chodili obštipkávať. Na nový rok ho mama vytiahla z truhly a otcovi vraví, „Pozri Peter, to urobili asi nejaké myši“. Koláč
obrezala, po kúštičku nám dala a ostatné
nám nakázala vyhodiť sliepkam. My sme
to však zjedli, pretože sme vedeli, že tie
myšky sme boli my.
Na Štefana bolo veselo, to sme sa chodili šmýkať na vŕštek, na nohy sme si
uviazali triesky, kým sme tam však došli, tak sme ich stratili a šmýkali sme sa
naboso. Nohy nás však nesmierne oziabali a tak sme vošli do maštale ku krave
a nohy priložili na kravské vemeno, sestra z jednej strany a ja z druhej, vemeno
sme rozhýbali a teplé mlieko nám tieklo
na nohy.
Mama išla večer dojiť a mlieka málo a
tak hovorí otcovi „Peter, ty si tú kravu
málo nakŕmil ...“, keby tak vedela, kde to
mlieko vytieklo, bolo by veselo.
Spievať sme chodili aj na nový rok, už
sme sa nemohli dočkať rána a vstali sme
už o tretej ráno, aby sme sa vybrali po
spievaní s vrecúškami. A navštívili sme
skoro všetkých susedov.
Dnes sa ľudia utiahnu k televízoru a
nenavštevujú sa tak ako kedysi. Sú to akési
smutnejšie Vianoce, i keď u nás bola chudoba, Vianoce boli vždy najkrajším sviatkom roka.

to preto, aby celý rok chlieb na stole
nechýbal. Za spevu piesne: „Už Ježiško
zostupuje z nebeského raja do izbietky
medzi dietky do nášho kraja. Na cestu
mu chválospevy odznievajú všade, a
hviezdičky pod nožičky všetky svietia
v rade. Vošli sme do miestnosti, kde bol
vianočný stromček a posadali sme si za

štedrovečerný stôl. Otec-hlava rodiny
každému členovi rodiny namočeným
prstom v mede urobil krížik na čelo a
svätenou vodou požehnal pripravené
jedlo k večeri. Potom všetci povstali a
spievali pieseň: „Otče náš všemohúci
Pane, otvor nám svoje štedré dlane, zveme Ťa ku nášmu stolu, prisadni, budeme jesť spolu.
Potom po „kaľúšku“ hriateho ušlo sa
každému aj najmladšiemu členovi rodiny. Po výbornej rybacej kapustnici s hríbmi so zemiakmi z pripraveného ovocia
na stole, rozkrájalo sa jabĺčko na toľko
častí koľko členov rodiny bolo pri štedrovečernom stole. To preto, že ak sa
niekde cez rok stratí, aby si vždy našiel
cestu k domovu a k najbližším, s ktorými večeral pri štedrovečernom stole.
Otvorí sa fľaštička zeleného hrášku, každý z členov vyberá lyžičkou niekoľko zrniek hrášku, poráta si ich a ak je ich párny počet, želanie, ktoré si predtým dal,
sa mu v nasledujúcom roku splní.
Každý člen si vyberie a rozlúskne
vlašský orech. Orech je symbolom zdravia, nezdravý symbolom choroby v budúcom roku. Ak je v rodine slobodné
dievča, alebo chlapec, na Luciu napíše
si 13 lístkov s menom chlapcov, dievčat, každý deň jeden zahodí a posledný
otvorí po večeri a ktoré meno na lístku

ostane, mal by sa stať jej manželom,
manželkou v budúcom roku.
Horiacu sviecu, ktorú otec na začiatku večere vložil na stôl, sme sledovali.
Znamenalo to, že na koho sa knôt vo
svieci obracia, nedožije sa budúcich
Vianoc. Po večeri sme zaspievali pieseň: „Vďaka Ti dobrý Bože, vďaka,
všetko dáš, čo len duša žiada, ďakujte s
nami všetky tvory, ďakujte, veď Pán
Boh je dobrý.“
Potom sme sa už rozbehli pod vianočný stromček vyberať darčeky, ktoré
nám priniesol Ježiško. To bolo prekvapení a radostí. Starší sa tešili z toho, že
vedeli urobiť radosť svojím deťom, vnúčatám. Nezabudlo sa ani na domáce
zvieratá. Všetko, čo ostalo po štedrej
večeri odnieslo sa domácim zvieratám,
aby aj ony pocítili, že sú Vianoce, ale i
na znak toho, aby sa „gazdovka“ v budúcom roku darila. A už začali za dverami spievať malí „koľadníci“, ktorí navštevovali príbytky domov. Spievali vianočné piesne, ale aj vinšovali nasledovne:
„Ja som malá panna, vítam Krista
Pána a ja ho tak vítam, že si niečo pýtam.
Korunku mi dajte, dobre sa tu majte,
korunky nám rozdávajte a zbohom
ostávajte.
Ja som malý žiačik, spievam ako vtáčik pri základnej škole, zaraz pri kostole.
I ja Vás tu vítam, peniažtek si pýtam,
peniažtek mi dajte, Zbohom ostávajte.
Keď poslední „koľadníci“ dospievali, pripravovali sme už na polnočnú svätú omšu, ktorá mala, ale aj dodnes má
neopakovateľné čaro. Vítame v Božom
chráme v jasličkách zrodeného Ježiška, čo vyvoláva v nás hlboký zážitok a
nesmiernu radosť zo znovuzrodenia
Krista. Kľakáme pred ním na kolená a
ďakujeme mu, že nám doprial zdravia,
že sme sa mohli dožiť najkrajších sviatkov v roku - Vianoc.
Zároveň ho prosíme: Nech Božie dieťa do našich sŕdc vloží, zdravie, šťastie,
radosť i pokoj Boží.
„Keď Tichá noc zaznie sladko, sviečočky sa rozhoria,
Privítajme Jezuliatko, srdcia sa nám
otvoria.
Nech aj u Vás sa rozbúši každé srdce blažené rozleje Vám radosť v duši,
starosti vám zaženie.
Božie požehnanie nech nás sprevádza na každom kroku, v každej sekunde,
minúte, hodine budúceho roku.
Marta Bakošová

Na polnočnú omšu
sme chodili do Tvrdošína
Na Vianoce si spomína aj Alžbeta
Kováčova z Krásnej Hôrky. Už pred
Vianocami začali do každého domu
chodiť betlehemci, za nimi chodili
pastieri s polárnikmi, to už po dvadsiatom prvom decembri. A Vianoce
sa pomaličky približovali každým
dňom, aspoň tak sa nám to zdalo deťom.
Na štedrý večer ženy zavčasu
vstali. Už o štvrtej ráno zamiesili cesto na koláče, zakúrili v peci a začali piecť koláče.
U nás sa piekli
väčšinou tvarohové a lekvárové
„palice“.
Na
štedrú večeru sa
varil hrach, slivky, opekance a kapustnica. V celom
dome to nádherne rozvoniavalo. Do
večere sme sa však všetci postili, pretože sa nesmelo nič jesť. Mama nám
vravievali:“Počkajte, budete vidieť
zlaté kolieska“. Ak mama s otcom
niečo kúpili pred Vianocami a bolo
to určené len na tento deň, toho sa
nikto nedotkol. To bol taký nepísaný
zákon, že sme to mohli jesť až v štedrý večer. Už od obeda sme sedeli ticho v kuchyni a nedočkavo čakali
kedy budeme večerať. Pred štedrou
večerou, tá bývala vždy o piatej hodine, sme sa všetci poumývali. V izbe
na stole už bolo všetko prichystané.
Stromček bol tiež hotový. Otec sa
postavil medzi dvere, zazvonil zvončekom a my sme všetci išli ku vianočnému stolu.
Nasledovala spoločná modlitba.

Otec nám potom všetkým urobil krížik na čelo, porozdával oblátky. Potom si lyžicou nakládol na svoj tanier po troche z každého pokrmu a
po ňom ostatní. Po večeri sme sa zase
všetci spoločne pomodlili a už sme
sa tešili na vianočný darček. Najmladší išiel potom ku stromčeku a začal rozdávať darčeky. Neboli to vtedy nejaké bohaté darčeky, mávali
sme buď papučky, pančucháče
takzvané štrimfle. Naša mama
nám pošila aj fertuchy - zástery
pod vianočný
stromček.
Keď sa porozdávali balíčky,
chvíľu sme posedeli doma v izbe a potom sme sa pobrali po spievaní. Náš sused, sváko
Štrnáľovie, zobral harmoniku a my
sme s ním išli spievajúci. Starší dostávali vypiť do pohárika a nám
mladším dávali po šestáčiku, alebo
po koláči. Tak do tej desiatej hodiny
sme chodili spievať po susedoch.
Potom mladšie deti išli domov, starší ešte chodili po spievaní až do polnočnej.
Na polnočnú omšu sme vtedy chodili do Tvrdošína a buď išiel otec s
nami, alebo maminka. A z polnočnej
omše behom domov. Až po polnočnej sa mohlo jesť mäso, to už zase
bývala plnená kapusta. Nuž takto
sme my trávievali štedrý večer u nás
doma. Na druhý deň ráno už o šiestej sme zase chodili na pastiersku
omšu.
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Vybraté z knihy „Strašidelné povesti z Oravy“

T

ak sa volá časť chotára nie v jednej, ale hneď vo viacerých obciach na Orave. Bolo ich najmenej osem. V každej mali však iný dôvod na
takéto pomenovanie časti chotára.
Niekde sa spomína Mačací zámok.
Napríklad v Hornej Lehote, alebo v Kňažej.
V Krásnej Hôrke, ktorá je dnes súčasťou mesta Tvrdošín, sa zas stretávame s názvom Mačací zámek.
Povesť, ktorú chceme vyrozprávať,
má korene v časoch, keď kastelánom
Oravského hradu bol krutý Leopold. O
jeho konaní sa šírili len tie najhoršie
zvesti. Aj cudzinci, keď mohli, v tých časoch Oravský hrad radšej zoširoka obišli.
V odľahlej časti Oravy na skalnej
vyvýšenine dal Leopold postaviť mohutnú stavbu. Celá bola z dreva, bez
jediného kúska železa. Ľudia z okolitých dedín ju volali Mačací zámok.
Keby ste sa boli kohokoľvek spýtali,
prečo drevenú stavbu tak volajú, nikto
nevedel odpovedať. Ba nikto ani nevedel, čomu tá stavba slúži. Radšej sa ani
nepýtali, lebo v tých časoch bolo lepšie nič nevedieť.
Ani priblížiť sa tam nedalo, nieto ešte
nazrieť. Okolo sa motali svorky vlkov,
ktoré každého, kto zavítal do tých končín, zahnali, ba ešte horšie s ním naložili.
Medzi ľuďmi sa predsa len čosi povrávalo. Šuškalo sa to, nuž ale vždy na
tom čosi pravdy bolo. Že v Mačacom
zámku len samé ženy prebývajú. Za trest,
lebo sa nejakým spôsobom previnili.

V jeden deň doviezli do Mačacieho
zámku kastelánovu dcéru Hedvigu. Vraj
odmietla poslušnosť otcovi vydať sa za
bohatého kráľovského úradníka. Ani na
slovo sa vtedy nezmohol. Hádzal o zem
všetko, čo mu prišlo pod ruku.
„Do temnice,“ tak prikázal služobníctvu. Vlastnú krv dal zatvoriť do najtemnejších miestností hradu, kde ani slnko nedosvietilo, ani vtáčí spev sa nedoniesol. Ba ešte ani bez ukrutného mučenia na škripci sa to nezaobišlo. Takú
zmordovanú potom odviezli
do Mačacieho zámku.
„Nech zmúdrie, a keď
nepríde k rozumu, radšej
žiadnu dcéru, ako takú, čo
nepočúva vlastného otca,“ vyhrážal sa
kastelán.
Nikto sa neopovážil ani slovom protirečiť. A ktože by sa takému človeku postavil na odpor, ba ešte neposlušnú dcéru ratovať? Každý by zle pochodil.
Prešlo hodne dní i nocí. Ani otec, ani
dcéra nepopustili. Každý si stál na tom
svojom.
Jeden deň sa predsa len čosi udialo.
Dole Oravou išiel aj so svojím sprievodom akýsi gróf. Z ktoréhosi poľského
mesta sa vracali. Cestou v hustých horách zazreli veľkú drevenú stavbu. Hneď
ich napadla myšlienka prenocovať tam.
Aj sa horou pustili tým smerom. Celú
svorku vlkov museli pozabíjať, aby mohli
zabúchať na vráta.
A potom?
Akási žena sa vystrčila z okienka.
„Čo by ste si želali,“ vyzvedala.

dzincami sa len ťažko dával do reči.
Gróf prešiel hneď k veci.
„Počul som, že máš dcéru na vydaj.“
„Mám i nemám,“ odpovedal kastelán.
„A to už ako,“ vyzvedal ďalej gróf.
„To je na dlhú reč. Mám dcéru, aj na
vydaj je súca. Aj nemám, lebo nie je v
hrade. Nuž ale prezraď, čo ty chceš s
mojou dcérou,“ vyzvedal kastelán.
Gróf sa zahniezdil. Len opatrne sa
priznal: „Rád by som sa oženil. Aj tam
za hranicami som nevestu
pre seba hľadal.“
Gróf sa trochu zamyslel:
„Čo budem tajiť. Tvoja
dcéra by sa mi možno aj
pozdávala. Bohatstva máme obidvaja
nadostač. To ostatné príde samo.“
Miestnosť zahalilo ticho. Aj mušku by
bolo počuť, keby tadiaľ prelietla.
„Daj mi tvoju dcéru za ženu,“ prerušil ticho gróf.
„Keď je už tak, ber si ju, ale musíš ju
nájsť a ak ťa bude chcieť, privedieš ju
sem, ináč neunikneš najťažšiemu trestu.“
Grófovi v tej chvíli nebolo všetko jedno.
-Kastelánovu dcéru nájdem. Či ma
bude chcieť, to je iná vec.Najviac ho škrela vyhrážka o najťažšom treste. Na také ani nepomyslel.
-Čo zamýšľa ten človek,- nedalo mu
pokoja.
Kastelán sa spokojne usmieval. Už
videl odvážneho grófa umierať v hrozných mukách.
-Prejde ho chuť na pytačky,- ešte viac
sa pousmial.
Cesty naspäť nebolo. - Čo mi je súdené, to ma neminie, - nakoniec si pomyslel gróf.
S takými myšlienkami sa aj rozišli.
V Mačacom zámku bolo v ten deň všelijako. Gróf prosil, bohatstvo i iné sľuboval, no nič. Hedviga o výdaji za grófa
nechcela ani počuť. Mala ona iného, ktorému sa zahľadela do očí. Nemal grófsky, ani kniežací titul, ba ani majetkom
sa nemohol chváliť, ani iné sľubovať. Len
lásky, tej v ňom bolo do náruče.
Keď sa už ináč nedalo, vyšiel gróf s
celou pravdou von:
„Ak ťa neprivediem do hradu a nebudeš ma chcieť, neminie ma najťažší
trest.“
Kastelánova dcéra zahorekovala:
„Nešťastný človeče, ako si mohol na
také pristúpiť. Nebudeš prvý, ktorého
môj otec zmárnil. Koľkí prišli o život aj
pre menšie previnenia.“
Zronená si sadla do rohu komnaty.
Dumala, ako seba i grófa zaratovať pred
istou smrťou.
Gróf začal lamentovať, ešte viac prosiť. Kto by neprosil, keď mu ide o život.
Gróf-negróf. Nikdy na také nepomyslel,
že by sa pred kýmsi koril. V boji sa komukoľvek postavil do cesty. Ani zo súboja neodchádzal so sklonenou hlavou,
nebodaj ešte ináč.
Teraz? Nevedel si rady. Až zastenal.

Maèací zámok

V Tvrdošíne opäť pribudli plavci
Aj v tomto roku pokračovali deti z
Tvrdošína v plaveckom výcviku v
Nižnej. Mesto aj tohto roku opäť hradilo výdavky pre žiakov, samozrejme
i s dopravou i napriek tomu, že cena
za pobyt v plavárni sa oproti minulému roku zvýšila.
Túto iniciatívu opäť veľmi uvítali
nielen riaditelia základných škôl a rodičia, ale hlavne deti 3. a 4. ročníka,
ktoré sa uvedeného plaveckého výcviku zúčastňovali. Prvoplavci sa učili
plávať pod dohľadom pracovníkov
CVČ z Tvrdošína Jakuba Činačaru a
Tomáša Brnu, plavčíkov Jána Záborského, Tibora Solárika a učiteliek ZŠ.

„Muži tu nemajú miesta. Ak vám je život
milý, choďte svojou cestou a už sa sem
nevracajte,“ dodala.
Chvíľu sa tak rozprávali. Jedni dole
pri bráne, žena hore v okienku strážnice.
„Pocestným sa neodmieta pomoc.
Noc sa blíži. Nebezpečenstvá na ľudí
striehnu,“ skoro prosebné gróf.
Nepomohlo. Nezostávalo mu nič iné,
len sa so svojím sprievodom pobrať cestou - necestou.

Je to dobré, že mesto aj v dnešnej
neutešenej ekonomickej situácii pomáha rodinám, ktoré by si plavecký
výcvik nemohli dovoliť. Mnohí rodičia v prvom rade myslia na to, ako dať
deťom základné veci, najesť, obuť,
ošatiť.
Ako sme sa informovali na ZŠ M.
Medveckej a Š. Šmálika uvedeného
plaveckého výcviku sa zúčastnilo skoro 200 detí tretích a štvrtých ročníkov.
Ako nás informoval primátor mesta
Ing. Ivan Šaško, mesto chce v tomto
trende pokračovať naďalej a verí, že
toto rozhodnutie bude platiť aj v ďalších rokoch.
(jh)

Škrelo ho. Vždy našiel pomoc. V malých chalúpkach ich prichýlili, a teraz?
Noc sa blížila, naokolo nespočet divých
zverov a oni bez pomoci.
„Nie, nie, ani svojim ľuďom by som
také konanie neodpustil,“ hromžil gróf.
Keď už boli v dosť veľkej vzdialenosti od hrádku, gróf zrazu zastavil koňa.
Čosi sa mu nepozdávalo. Mysľou sa mu
neustále preháňala príhoda, ktorú pred
krátkym časom zažili. Prehodil pár slov
s vlastnými ľuďmi a už obracali kone na
spiatočnú cestu.
Žena na strážnici, reči o tom, že chlapi nemajú v tých miestach čo robiť, ba
ešte aj iné veci nedali grófovi pokoj. Stoj
čo stoj sa chcel dozvedieť pravdu.
Aj také ho napadlo, či nepotrebujú
pomoc.
Popchol koňa ostrohami, aby boli čím
- skôr pri drevenej stavbe. Opäť zatrepali na bránu. Teraz už dôraznejšie,
rozhodnutí neodísť, pokiaľ sa nedozvedia pravdu.
Okienko na strážnici otvorila tá istá
žena ako predtým.
„Pusťte nás dnu. Ak nám nepomôžete, rána sa nedožijeme. Tie vlčie potvory
nás nebudú šetriť,“ trochu sa gróf vyhovoril na vlkov.
Viac sa nedohadovali. Brána sa s vŕzganím otvorila. Gróf so sprievodom vošli
dnu.
Z drevených ochozov si na nich fakľami svietilo možno tridsať žien. Prehovorila jedna z nich. Bola to kastelánova
dcéra Hedviga:
„Pustili sme vás dnu, aby sme uchránili vaše životy. No naše životy budú
zmárnené, ak sa kastelán dozvie o vašej
návšteve. Hrozí nám istá smrť.“
Gróf neveril vlastným ušiam. Samotné ženy v drevenom hrádku, obkolesené
hustými horami, strážené vlčími svorkami, akoby zakliate. Keď sa dozvedel celú
pravdu, až zastenal.
Poďakoval za prichýlenie, no hneď
ako sa zjavili prvé ranné slnečné lúče,
pobral sa so sprievodom preč.
Nešli domov. Na také im vtedy ani
myšlienky neprišli. Rozhodli sa navštíviť hradného kastelána. Od neho sa chceli dozvedieť pravdu o drevenom hrádku
v hustých horách i jeho obyvateľoch.
Kastelán Leopold bol nevrlý. S cu-

Zaplietol sa do vecí, do ktorých mu nič
nebolo.
„Odkáž môjmu otcovi, že sa za teba
vydám. Do hradu teraz neodídem. Také
nemôžem urobiť bez jeho súhlasu. Hneď
by ma stihol trest,“ prerušila grófovo
rozjímanie Hedviga.
Kastelán grófa vypočul v pokoji, no
potom ho pochytil taký hnev, že by bol
všetkých zmárnil, čo sa mu vtedy priplietli do cesty.
-Odmietla sa vydať za bohatého kráľovského úradníka a teraz by si vzala za
muža prvého, ktorý sa jej priplietol do
cesty, hoci má grófsky titul. To teda nie,zastrájal sa kastelán.
Po chvíľke sa predsa len upokojil, ba
už tichším hlasom prehovoril:
„Nesplnil si úlohu, dcéru si nepriviedol. Pôjdeš do temnice, potom sa
uvidí, ako s tebou naložím.“ Hneď sa
ho aj stráž chopila a do temnice odviedla.
Daromné gróf dával čestné slovo, že
všetko, čo povedal, je pravda, nikto ho
už nepočúval.
V ten istý deň dal kastelán do hradu
priviesť aj dcéru.
Rovno sa jej opýtal:
„Vydáš sa za toho...?“ zhlboka sa nadýchol. „Toho, čo sa tu motá,“ doložil,
hoci grófovo meno nevyslovil.
„Áno, vydám,“ dosť ťažko jej vychádzali tie slová z úst. Iného vtedy zrádzala, toho, ktorého veľmi ľúbila. Čo jej zostávalo, ak chcela grófovi život zaratovať.
Kastelán zablýskal očami. Od hnevu
sa mu až ruky roztriasli.
„Taký skade ruka, skade noha, ťa pobalamutil.“
„Je to gróf,“ prerušila otca Hedviga. A určite bohatý,“ ešte doložila.
Grófov môžeš mať koľko chceš, aj
bohatých,“ odsekol otec.
Chvíľu bolo ticho. Zdalo sa, že kastelán tuho rozmýšľa. Tvár sa mu po troche rozjasnila.
„Predtým ako bude svadba, mala by
si sa ísť rozlúčiť tam,“ kastelán ukázal
rukou kdesi do hôr.
„Do Mačacieho zámku?“ opýtala sa
Hedviga.
„Hej tam.“
„Pôjdem.“
V ten deň, keď sa Hedviga vypravila
do Mačacieho zámku, bolo akosi viac
počuť zavýjanie vlkov. Akoby tam mali
stretnutie všetci vlci zoširoka, ba možno
i zďaleka. Až za hradné múry ich bolo
počuť. No Hedvigy viac nebolo.
Z historických prameňov tej doby sa
môžeme dozvedieť, že kastelán Leopold
bol krutý človek. Veľa ľudských životov
mal na svedomí, ba aj život svojej dcéry.
Nič bližšie sa ale nespomína. Viac si zachovali obyčajní ľudia. Dlho spomínali
na Hedvigu, na jej dobrotu a spravodlivosť. Ešte začiatkom 20. storočia bolo
počuť rozprávať túto povesť v Krásnej
Hôrke. Či bola pravdivá, to už dnes nikto
nepotvrdí.

Mango Molas po prvý krát v Tvrdošíne
Aj Tvrdošínom zatriaslo
Až dve zemetrasenia sme pocítili v
nedávnych dňoch na Orave a v Tvrdošíne. To, ktoré bolo v utorok 29.11. bolo
znateľné, pretože ho zacítili viacerí obyvatelia nášho mesta. Či už to boli mierne trasenia nábytku, pochodujúcich kvetináčov, či kývajúcich obrazov. To druhé,
ktoré bolo vo štvrtok, už nebolo tak citeľné a zaznamenali ho len niektorí občania. Obidve zemetrasenia však mali
epicentrum v blízkosti slovensko-poľskej
hranice neďaleko Zakopaného s lokál-

nym magnitúdom 3,2 ako to deklaroval
Geofyzikálny ústav SAV.
Stredne silné zemetrasenie v tejto
oblasti nenarobilo vážnejšie škody a to
je dobre. V tomto roku nás už obišla veterná smršť a teraz nás „pozdravilo“ zemetrasenie, opäť bez vážnejších škôd.
S klimatickými zmenami v ovzduší
prichádza aj iné, no tie nás veru netešia.
najviac škôd doteraz narobila veterná
smršť, ktorá sa prehnala tiež nad naším
územím.
(jh)

Farebný svet
V mestom kultúrnom stredisku v Tvrdošíne na Medvedzí bola v novembri
otvorená pre verejnosť zaujíma a pútava
výstava amatérskeho maliara Radúza
Galčíka z nášho mesta. Radúz sa výtvarnému umeniu venuje od detstva. Po
ukončení ZUŠ sa maľovaniu a kresleniu
začal venovať ešte intenzívnejšie. Je to

už jeho piata výstava. Na výstave s názvom „Farebný svet“ sú prezentované
olejomaľby tzv. abstraktné umenie. R.
Galčík sa však venuje aj kresbe, maľbe,
pastelu a kombinovanej technike.
Jeho tvorbu si mali možnosť pozrieť
milovníci umenia aj v iných mestách na
Orave v Námestove, Kubíne.
(jh)

Už vyše šesť rokov hudobná skupina
Mango Molas rozdáva svojím umením
radosť.
Mango je ovocie a Molas je nádherná farebná výšivka, pochádzajúca z pobrežia Panamy Skupina
vznikla v roku 1998 ako zoskupenie štyroch perkusionistov hľadajúcich inšpiráciu
najmä v rytmoch západnej
Afriky.
Svoju hudbu prezentovala na významných domácich
kultúrnych podujatiach, ale
aj v Česku Rakúsku, Nemecku a Poľsku. Okrem toho
Mango Molas vystúpili na
množstve vernisáží, firemných večierkov a v mnohých
rozhlasových a televíznych
programov (ČT, STV, TV
Markíza, Teleráno, Rock FM
Rádio a ďalších.
V júni roku 2004 vydala
skupina svoj debutový album Pena. Videoklip „Ako trafiť mravca do bedrového stavca“ bol nasadený do viacerých televíznych hitparád. V tom istom roku sa
skupina stretla na jednom pódiu s ich

veľkým inšpirátorom Ibrahimom Ferrerom a skupinou Buena Vista Social Club
- Mango Molas mali tú česť vystúpiť ako
predkapela na bratislavskom koncerte
tejto legendy kubánskej hudby. Koncert-

ný repretoár Mango Molas pozostáva z
vlastnej tvorby.
V súčasnosti hrajú v kapele ôsmi hudobníci Martin Vlašič, Eddy Portella,
Miloš Oríšek, Robert Matunák, Dino

Majdák, Adam Kerďo, Roland Kánik a
Maroš Podhájsky.
Vo štvrtok 18. novembra sa predstavili aj u nás v Tvrdošíne v športovej hale
na koncerte, ktorý venoval ku dňu študentstva primátor mesta Ing.
Ivan Šaško.
I keď hudba to bola netradičná mladí, sa pri nej dokázali aj zabaviť a vyšantiť. Ako
nám povedal Adam Kerďo,
obecenstvo bolo vynikajúce a
na Orave i keď tu boli prvýkrát sa im páčilo. I keď už
odohrali koncerty v rôznych
častiach Slovenska, ale aj v
zahraničí a pred rôznym obecenstvom, tak to v Tvrdošíne
bolo na úrovní.
- Diváci sa zabávali priamo
pred nami, tancovali, poniektorí si dokonca chceli aj s nami
zaspievať. Sme radi, že toto
obecenstvo tvorili mladí ľudia.
Nezabudnite náš pozdrav odovzdať aj
pánu primátorovi za to, že sme mohli tu
v Tvrdošíne vystúpiť a prezentovať našu
hudbu. Ale aj za to, že nezabúda aj na tú
najmladšiu generáciu v meste.
(jh)
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Takto to robíme my ...
Naša ZŠ má už 7 rokov štatút Školy podporujúcej zdravie. Takáto Zdravá škola smeruje k dosiahnutiu zdravého spôsobu života pre všetkých,
ktorí školu navštevujú, ktorí v škole
pracujú alebo s ňou inak prichádzajú
do styku. Naša škola sa v rámci projektu snaží: podporovať dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi i medzi
žiakmi navzájom, viesť žiakov i zamestnancov školy k zdravému spôsobu života, využívať pomoc odborníkov v škole i mimo školy pre podporu zdravia a výchovu k zdraviu
v škole, zabezpečovať dostatočnú
pohybovú aktivitu ako prirodzenú
súčasť zdravého spôsobu života, vyzbrojiť žiakov vedomosťami a schopnosťami smerujúcimi k zachovaniu a
zlepšovaniu zdravého životného
prostredia, nepôsobiť na žiakov iba
počas vyučovania, ale aj mimo neho
formou krúžkovej činnosti
V rámci projektu sa na našej škole uskutočnil Týždeň zdravia v termíne od 18.10 - 22. 10. 2004. V uvedenom týždni sme pripravili a zrealizovali rôzne akcie, ktoré budú možno inšpiráciou aj pre ostatných.
Týždeň sa začal reláciou do školského rozhlasu, v ktorej hlavnú úlohu zohrával chorý Dinko a jeho boj
s chorobou. Deti sa dozvedeli, že
chorobu spôsobujú bacily, ako aj to,
ako dokáže ľudské telo s chorobou
bojovať. Presvedčili sa, že najlepšie
je chorobám predchádzať zdravým
spôsobom života, telesnou aktivitou
a zdravou stravou.
Žiaci sa mohli zapojiť do uvedených celoškolských súťaží: výtvarná

súťaž so zdravotnou tematikou, literárna súťaž pod názvom: „Ako zdravo žiť.“, súťaž v najestetickejšie
prostredie v triede
V 1. ročníku sa v jednotlivých

cia a zeleniny. Mladí zdravotníci
predviedli svojim mladším spolužiakom dramatizáciu pod názvom: „Hygiena naša každodenná.“ Názorne
predviedli význam hygieny pre zdra-

triedach uskutočnil ovocno - zeleninový deň. V uvedený deň sa téma
zdravia a zdravej výživy prelínala
celým vyučovacím procesom. Deti
veľmi upútal príbeh Zajka - Zdravka, ktorého múdre rady presvedčili
všetkých prvákov, že zelenina a ovocie sú zdravé a že ich, rovnako ako
aj dostatočný pobyt na čerstvom
vzduchu, ochráni pred chorobami.
Deň sa skončil ovocno - zeleninovou
hostinkou z prinesených druhov ovo-

si však poťažkal na tohtoročnú slabšiu konkurenciu, čo zrejme spôsobila
nádherná slnečná jesenná nedeľa. Na
stretnutí nechýbal ani dlhoročný zberateľ rôznych zberateľských aktivít
50 ročný Juraj Straňánek z Tvrdoší-

na so svojou bohatou zbierkou odznakov. Veď len na výmenu má desať tisíc odznakov a pozornosť pútal klobúkom zaťaženým množstvom odznakov. Na stretnutí som
zbadal aj dobre známeho zberateľa
64 ročného Viliama Glasu z Nižnej.
Márne som však hľadal jeho zbierku fotoparátov, ktorá obsahuje 30
exemplárov s najstarším doskovým
fotoaparátom 13 x 18 cm z 19. storočia. Okrem toho, že sa dlhé roky
venuje zberateľskej vášni, je aj vášnivým turistom a obdivovateľom
oravskej prírody. Turistika mu po-

Koncert pre DSS
Pekné akordy, krásna hra, radosť, potlesk - to boli zvuky, ktoré sa ozývali zo spoločenskej
miestnosti v DSS Tvrdošín. Prečo? Mali sme návštevu zo ZUŠ v
Tvrdošíne. Riaditeľ ZUŠ v Tvrdošíne Mgr. art. Stanislav Vasek so
svojimi učiteľmi, žiakmi a študentmi nás chceli potešiť koncertom, čo sa im aj podarilo.
Naši obyvatelia aj napriek svojim handícepom boli vynikajúci
poslucháči. Dobrú náladu a aj súlad pohybov podľa hudby harmoniky, na ktorú hral jeden člen ZUŠ
nám vytvoril náš obyvateľ. Vyvolali úsmevy nielen personálu,
účinkujúcich, učiteľov ZUŠ, ale aj

zvýšeným obsahom vitamínov, minerálnych látok a vláknin.
V závere týždňa sa uskutočnila
výstavka výtvarných a literárnych
prác a boli vyhlásené najestetickejšie triedy.
Rôzne aktivity, ktoré sa nám v
rámci projektu darí realizovať, majú
vplyv na zvýšený pocit pohody, dobrej nálady v škole, prispievajú k zlepšovaniu odolnosti organizmu voči
chorobám a rôznym stresovým vplyvom, zvyšuje sa sebadôvera a aktívny postoj k vlastnému zdraviu.
Uvedomujúc si, že len systematickým podnecovaním môžeme naše
deti viesť k oceneniu takej hodnoty,
akou je zdravie, chceme v týchto aj
v nových aktivitách pokračovať.
Mgr. M. Kollárová

Potešili sme dôchodcov

vie. Svojimi aktivitami zapojili do
činnosti deti v triedach, ktoré spoločnými silami umyli, upravili a učesali
Špinku. Úlohou uvedenej činnosti
bolo zopakovať a upevniť si správne hygienické návyky.
Menších žiakov v triedach navštívili aj Ovocníčkovia, ktorí sa predstavili zaujímavým príbehom o zdravej výžive, ale i čo sa môže stať, ak
budú jesť veľa sladkostí. Rovnako
upozornili, že správne stravovanie je

Stretnutie zberateľov v Tvrdošíne
Numizmatický krúžok v Nižnej
pod vedením zberateľa Tibora Verzála už niekoľko desaťročí vyvíja v
oravskom regióne príkladnú aktivitu a do povedomia slovenských zberateľov sa dostal predovšetkým organizovaním pravidelných stretnutí zberateľov,
ale aj organizovaním výstav zberateľských aktivít
svojich členov. V nedeľu
24. októbra zorganizoval
už 12. celoslovenské
stretnutie zberateľov v
Tvrdošíne. Svoje najrôznejšie zberateľské aktivity prišlo prezentovať 54
zberateľov zo Slovenska,
ale ako pozorovatelia sa
zúčastnili aj niekoľkí zberatelia z Poľska. Na tomto stretnutí sa nielen zberatelia, ale aj zvedavci
mali možnosť presvedčiť,
že zberateľská vášeň
nemá na Slovensku žiadne obmedzenia, pretože okrem už
tradičných zberateľských komodít
ako sú mince a platidlá, odznaky, pohľadnice, telefónne karty bolo možné v Tvrdošíne obdivovať rôzne iné
komodity ako napríklad predmety z
porcelánu, drevené hodiny, vreckové a náramkové hodinky, rôzne sošky a iné predmety. S pomerne veľkou zbierkou mincí a platidiel sa prezentoval 57 ročný Miroslav Valček
z Bratislavy, ktorý sa zberateľskej
vášni venuje už 40 rokov a v Tvrdošíne nechýbal na žiadnom z doterajších 12 stretnutí zberateľov. Trošku

spojené s pravidelným pohybom
a cvičením.
O tom, že pohyb a pravidelné cvičenie je dôležité pre zdravie, presvedčili viacerí žiaci zvýšenou pohybovou aktivitou; turnaj vo vybíjanej
v 4. ročníku, florbal žiakov II. stupňa, cvičenia zamerané na chybné držanie tela.
Ďalšiu akciu určenú pedagogickým pracovníkom odborne viedla
MUDr. Adriana Rašková. Svojou
prednáškou: „Vznik a pôvod alergických ochorení u detí,“ poskytla cenné informácie všetkým, ktorým nie
je zdravie detí ľahostajné.
V priebehu týždňa triedni učitelia
zrealizovali v triedach besedy zamerané na zdravý životný štýl a v školskej jedálni sa podávala strava so

ostatných obyvateľov, za čo im
patrila odmena v podobe veľkého
potlesku.
Čo bolo krásne na tomto podujatí? Deti, študenti, ale aj iní cítia
potrebu práve v tomto období prichádzajúcich sviatkov lásky, šťastia a pokoja priblížiť sa všetkým,
nie len zdravým, ale aj tým, ktorí
túto lásku potrebujú najviac, aby
aj oni cítili, že patria medzi nás.
Čo na záver? Tešíme sa, že
stretnutie nebolo posledné a ďakujeme všetkým, ktorí sa o toto
stretnutie pričinili. Srdečne ďakujeme.
Mária Kachútová
vychovávateľka - špec. pedagóg

skytuje rôzne nezabudnuteľné pohľady a zážitky. Na potulkách prírodou si veľmi pozorne všíma blízke i
vzdialenejšie okolie a pred štyrmi
rokmi v ňom skrsla myšlienka a svoju pozornosť zameral na prírodné
samorasty. Na tomto
stretnutí sa tak prvýkrát predstavil svojou zbierkou samorastov - palíc, ktoré doma
po prinesení z turistických potuliek veľmi
precízne očistí, zbaví
kôry a na ich žltkastý
hladký povrch spájkovačkou vypaľuje rôzne prevážne humorné
motívy aj s riekankami
a prísloviami. Hlavice
palíc majú rôzny tvar a
vždy niečo predstavujú a znázorňujú. Z bohatej zbierky samorastlých palíc ma zaujala jedna z nich, na
ktorej boli vypálené rôzne humorné
motívy aj s aktuálnymi riekankami
ako napríklad „U nás taká obyčaj,
od vlády nič nepýtaj“. Jeho zbierka
obsahuje 50 samorastlých palíc, ale
veľa z nich pri rôznych príležitostiach venuje svojej rodine a priateľom. Mohol sa však pochváliť, že
jednu zo svojej zbierky samorastlých
palíc venoval do Holandska s veľmi
príťažlivým slovenským humorným
sloganom „Takôto príslovia sa mi
páči, drž sa ty Slováčik, drž sa plnej
fľaši“. Nuž a práve zberateľ V.Glasa
dokumentoval na tejto zvláštnej zberateľskej vášni , že zberateľstvo na
Slovensku má veľmi široké a neobmedzené možnosti, stačí si len veľmi pozorne všímať všetko čo sa okolo nás deje. Mnohí zberatelia sú touto vlastnosťou obdarený. J. Medvecký

V októbri sa uskutočnil týždeň
zdravia. Deti si nosili z domu ovocie
a zeleninu, rozprávali so svojimi
triednymi učiteľkami o tom, kde čo
rastie a aké je to dôležité pre naše
zdravie. Neostalo len pri tom. Deti
zapojili svoju fantáziu a pomocou
učiteliek plody jesene premenili na
rôzne panáčiky, figúrky, ktoré mali
vystavené aj v triede. I touto cestou
formujeme v deťoch vzťah ku svojmu zdraviu, rozvíjame kognitívne
procesy už od najútlejšieho veku.
Ďalšou aktivitou do ktorej sú zapojení aj rodičia je výstavka fotografií
detí z tohtoročných prázdnin, ktorá je
inštalovaná v šatni každej triedy.

Poďakovanie darcom
Dobrovoľní darcovia z Trstenskej
oblasti mali mimoriadny odberný
deň. Už od rána (28.10.) z HTO vyzváňali telefóny, pretože súrne potrebovali darcov krvi.
Ako nás informovala primárka
HTO MUDr. Marta Birasová, pacientovi po operácii dali už desať
krvných konzerv. Zásoby tejto vzácnej tekutiny sa im minuli a potrebovali súrne ďalšiu krv. Išlo hlavne o

darcov s krvnou skupinou 0 RH negatív. Do ambulancie na výzvu doviezla sanitka štyroch darcov priamo
z pracoviska Panasonicu z Trstenej
Zdenku Gvoždiakovu, Martina
Šprláka, Evu Kaletu, Vieru Palubovú a z Tvrdošína prišiel na výzvu
Juraj Horňák.
Krv pomohla, a tak menovaným
darcom za nezištnú pomoc HTO ďakuje aj touto cestou.

Domček ročných období
Družina to nie len „úschovňa
deti“, akoby si mnohí mysleli. Tu sa
deti po vyučovaní stretávajú, aby si
urobili úlohy, zahrali sa, zabavili, ale

spoločne realizovať tie myšlienky,
ktoré sa realizovať dajú.
Tak nejako tomu je aj v tejto družine. Nás však zaujal domček, ktorý

aj účelne strávili svoj čas. A tak nejako to je aj v školskej družine ZŠ
M. Medveckej, ktorú vedie vychovávateľka Helena Moľová.
- Deti je potrebné inšpirovať, nabudiť ich k nejakej činnosti a potom

bol akýmsi stredom družiny. Ten nápad tu už rezonoval dávnejšie, jeho
realizáciu však podmieňovala veľká
škatuľa a tu im zabezpečila Erika
Diežková. „Základy domčeka vyrobili spoločne manželia Moľovci a pre
deti ostalo to najpodstatnejšie, zariadiť a vyzdobiť domček. A tak mali
deti plné ruky práce, kým uvedené
dielko dokončili. K domčeku pribudol ešte plot a stromy. Dnes, keď už
je dielo takpovediac hotové, slúži
deťom nielen na hranie, ale často si
v ňom aj pospia.
Domček to však nie len taký obyčajný, mohli by sme ho skôr nazvať
„Domček ročných období“, pretože
so zmenou ročného obdobia sa zmení aj jeho výzdoba, ale aj výzdoba
stromov a tu si deti už urobia samé
za pomoci H. Moľovej.
(jh)

Školská besiedka v ZUŠ
V utorok 26. októbra sa v našej škole uskutočnila školská besiedka, do ktorej sa zapojilo 15 žiakov, ktorých pripravovali riaditeľ ZŠ Mgr. art. S. Vasek, L. Mikulášová, M. Kuka, E. Balleková, Mgr. M. Rajniaková, A. Kozubíková, A. Pániková, Mgr. art. Ľ. Vasek,
M. Kurajdová a Mgr. Z. Šareková.
Z besiedky mali radosť nielen učitelia, žiaci, ale aj rodičia a vypočuli si
skladby rôzneho žánru a charakteru. Žiaci si okrem sladkej odmeny za výborné

V októbri nezabúdame ani na starších občanov a chodíme do domova
dôchodcov v Tvrdošíne
Deti si pripravili pre nich maľované srdiečka a kytičku básničiek a
pesničiek, čomu sa starkí veľmi potešili. K spevu sa pripojili aj oni a
zaspomínali si aj na svoje vnúčatá.
Dokonca jedna zo stareniek vyšla
osobne von aby sa rozlúčila s Dominikou, ktorá jej pripomenula jej
vnučku. slzy v očiach starkých boli
znakom dojatia, sľúbili sme že na jar
prídeme zas. No to už budeme predškoláci.
Kolektív pracovníkov
V. MŠ 139 Medvedzie

výkony odniesli aj chuť ďalej pracovať.
Aj touto cestou chceme poďakovať
vedeniu mesta, konkrétne primátorovi
Ing. Ivanovi Šaškovi, že nám vychádza
v ústrety pri realizácií našich plánov a
taktiež pracovníkom technických služieb
za pomoc pri odvoze a dovoze hudobných nástrojov na rôzne akcie.
Veľmi pekne ďakujeme za vašu
spoluprácu a pomoc a prajeme si
nech nám to vydrží aj do nasledujúcich rokov.
(eb)
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Týždeň boja proti drogám

Narodili sa
12. 9.
27. 9.
7. 10.
8. 10.
11. 10.
28 .10.
3. 11.
6. 11.
9. 11.
17. 11.

Hana Ševčíková
Rudolf Kubica
Martin Škumát
Jozef Puk
Fabián Baroš
Sabína Bandíková
Maroš Lizák
Janka Kocianová
Dávid Gonda
Ráchel Paulínyová

Sobáše
23. 10.
30. 10.
6. 11.
6. 11.
6. 11.
11. 11.
20. 11.
27. 11.

Mária Gondová – Ján Murcin
Markéta Zaoralová – Jozef Piták
Erika Kožienková – Marek Kurnavka
Lubomíra Škerdová – Peter Ferencík
Stanislav Pavelek – Mária Žuffová
Naama Rachel Elkoschi – Ján Vavrecan
Zuzana Kurjaková – Radoslav Precner
Valéria Ondríková – Rastislav Škumát

Odišli z našich radov
16.10.
22.10.
23.10.
25.10.
5.11.
12.11.
13.11.
14.11.
14.11.
19.11.
20.11.
26.11.

Johana Gamová
Mária Hrklová
Juraj Perichta
Terézia Pajunková
Ludovít Žuffa
Jozefa Poldaufová
Pavol Bielcik
Ondrej Medvecký
Jozef Orco
František Mikšovský
Elena Trstenská
Alojz Jurci

82 rocná
76 rocná
34 rocný
82 rocná
87 rocný
89 rocná
53 rocný
91 rocný
81 rocný
72 rocný
61 rocná
83 rocný

Farebné fantázie V. Daniela
Maliar a natierač. Remeslo staré bezmála ako ľudstvo samé – poviete si –
čože ešte na ňom môže byť zaujímavé?
Aj dnešný hosť našej rubriky mohol byť
doteraz jeho rutinérskym vykonávateľom, keby ho večne neprenasledovali
nové nápady. Ibaže najprv muselo prejsť zopár desaťročí, aby ich mohol realizovať.
Podobne ako jeho manželka Zita, aj
päťdesiatpäťročný Vladimír Daniel pochádza z Krivej. Zdanlivo priamočiara
cesta: detstvo v rodnej dedine, „učňovka“ v Dolnom Kubíne, práve tak ako vojenčina. Ale tam už vlastne musel prijať prvé závažné rozhodnutie. Ako talentovaný futbalista, ktorý začal hrať 2.
dorasteneckú ligu spolu s Dušanom Galisom, mohol nastúpiť do Dukly Tábor,
uprednostnil však oravskú metropolu
s vtedajším divíznym Dynamom. Pred
návratom do civilu stál pred ďalšou životnou voľbou: ostať pri futbale alebo
prijať zamestnanie u Ingstavu Brno, ktorý mu ponúkal atraktívnu prácu na televíznych vežiach. Ako prakticky založený človek zostal pri remesle. Najbližších päť rokov potom strávil väčšinou
na českom území pri výškových prácach. Najvyššia stavba merala 328 metrov! Pre tento spôsob akrobacie už nemala pochopenie ani jeho nastávajúca,
ani rodičia. Po svadbe sa vrátil a našiel
uplatnenie v bytovom hospodárstve
Tesly Orava, kde zotrval až do pádu režimu. Z dôležitých životných udalostí

spomeňme aspoň narodenie syna
a dcéry a presídlenie rodiny do Tvrdošína, najprv na sídlisko a neskôr „do
vlastného“,
V roku 1990 absolvoval s kamarátom prvé živnostnícke kroky. Po desiatich rokoch sa osamostatnil, neostal však
sám. Mužský potomok z dvojice jeho
detí bol v tom čase takisto vyučeným
maliarom, začali teda pracovať spoločne.
Odklon od „klasiky“ nastal po školení u českých distribútorov, kde Fíni
uvádzali na trh nové farby. Pri ich miešaní zistil to, čo nevedeli dovtedy ani
výrobcovia, že totiž vhodnou kombináciou možno vytvárať farebné fantázie.
Začal s prvými pokusmi a keď predložil vzorky na sololite distribútorom, potvrdili mu, že nič podobné nevideli ani
vo Fínsku. Vzápätí si uňho objednali
vzorky, ktoré potom dodávali do predajní farieb v Čechách a na Slovensku.
Nová technika s desiatkami variantov
zatiaľ nemá názov, no pre jej priblíženie stačí uviesť, že pre Vladimíra Daniela nie je problém, ak zákazník vysloví
želanie, aby vymaľovaná miestnosť
mala farbu mramoru. Ďalšou výhodou
tejto technológie je, že farba je umývateľná vodou. Zvedavcov netreba posielať do Bratislavy, odkiaľ pochádza viacero zákazníkov. Stačí, keď si pozorne
obzrú najnovší námestovský hotel pri
amfiteátri či reštauráciu v centre Tvrdošína pri „mototechne“.
(pa)

Na ZŠ M. Medveckej už roky pracuje pod vedením učiteľky Lajmonovej PEER skupina s protidrogovým zameraním. Jej členovia sa stretávajú pravidelne a zo všetkých síl sa
snažia všetko svoje úsilie sústrediť
na rôzne aktivity, ktoré sú zamerané
na boj proti omamným látkam a ich
šíreniu.
V dňoch od 15. 11. do 19. 11. na
našej škole prebiehal Týždeň boja
proti drogám.
Úvodom sa stala rozhlasová relácia, výroba plagátov i malých plagátikov, ktoré žiaci rozniesli po triedach. V každej triede pod vedením
žiakov PEER skupiny vypísali anketové anonymné lístky, ktoré mali objasniť vzťah detí k návykovým látkam, ich informovanosť, oblasti, kde
sa s nimi stretávajú. Väčšina detí sa
už stretla s cigaretou, alkoholom, marihuanou. Je zarážajúce, že ich cigaretou či pohárom piva a vína ponúknu vlastní rodičia. Deti dokonca túžia po tvrdších drogách, chcú vyskúšať ich účinky. Je veľa tých, ktorí by
od priekupníka ponúknutú drogu neodmietli.
Možno máme pocit, že sa nás téma

Po vystúpení sme aj my oslovili speváka Dušana Grúňa, aby sa nám zveril
so svojimi pocitmi.
Pán Grúň, ako sa vám cestovalo na
Oravu?
Na juhu bola hmla a na Orave nás
hneď privítalo slniečko a všetko sa rozjasnilo. Som rád, že som tu prišiel. Ja tu
veľmi rád chodím, pretože moji starí rodičia pochádzajú z Oravy z Hút. Možnože aj ja mám takú oravskú krv. Keď prídeme na Oravu, to ako keby sme prišli
do iného sveta.
Ako sa vám vystupovalo medzi našimi dôchodcami, staršími občanmi?
Výborne, pretože oni nie sú starší, ani
ja nie som starší, my sme taká strednostaršia generácia. A bolo to cítiť aj v
tejto sále.
Stretli ste sa už na takejto podobnej akcii, ako organizuje naše mesto?
Bývajú, sú však veľmi sporadické. Je
ich ako šafranu a treba uznať tento skutok, tú dobrú vôľu mestského úradu dať
starším ľuďom zábavu, dať im pocit takej spolupatričnosti k tomu mestu. Dá sa
to kladne oceniť a som rád, že sa takéto
niečo deje a vidieť to aj na ľuďoch, ktorí
tu dnes prišli, že sú šťastní a vďační a
cítia, že patria medzi nás. Musím povedať, že vaše mesto má asi dobrých vedú-

vyhľadať akúkoľvek omamnú látku
sme sa im snažili vyplniť každé popoludnie. Deti súťažili v kresbe
a maľbe plagátu na tému ,, Šťastie ,,.
Pre každého je ,, šťastie,, o inom.
Niekto si ho predstavuje ako výlet na
mesiac, niekto v úlohe rasistu s ne-

cich predstaviteľov, keď sa takto stará o
svojich občanov.
Čo by ste odkázali občanom Tvrdošína?
Hlavne veľa zdravia, aby prežili aj
ťažšie časy. Nech zdravíčko im ešte veľmi, veľmi dlho slúži.
A čo Vás najviac prekvapilo v Tvrdošíne?
Skvelá atmosféra v tejto hale. Už dlho
som nevystupoval pred takým publikom.
A potom ešte trocha snehu vo vašom meste, pretože mi dole sneh nemáme.
Za rozhovor poďakoval: (jh)

akýmsi spestrením vianočných tradícií,
ktoré už k tejto dobe patria.
Súčasťou jarmoku bola aj vianočná výstava, ktorá bola sprístupnená
verejnosti v MsKS. Návštevníci si tu
mali možnosť pozrieť rozmanité vianočné ozdobné výrobky, kresbičky a
ďalšie vecí, ktoré vytvorili šikovné
ruky žiakov ZŠ a detí z MŠ z nášho
mesta.
(jh)

Plaváreň otvorená aj na Silvestra

Tanec dlátka aj tak by sa dala nazvať výstava, ktorú pripravilo Mestské kultúrne stredisko v Tvrdošíne a
na ktorej predstavili svoje diela ľudoví rezbári Štefan Siváň z Babína a
Stanislav Ondrík z Tvrdošína. Z dielami týchto ľudových rezbárov sa
ľudia mohli oboznámiť už v rôznych
častiach Slovenska a Štefan Siváň
vystavoval už aj v zahraničí. Výstava v priestoroch MsKS na Medvedzí,
ktorá končila 10. decembra mala veľký úspech a videlo ju nemálo detí,
študentov, ale aj dospelých.
Návštevníci si tu mali možnosť
pozrieť rôzne drevorezby, postavičky, náboženské motívy, ale aj nádherné betlehémy.
Aj touto výstavou ľudoví umelci
dokazujú, že drevo a ľudový folklór
je niečo jedinečné, čo v živote spája
všetky vekové generácie. Ak sa aj
drevorezbou dajú vyjadriť všetky
ľudské city, tak to isté môžeme povedať aj o dielach Stanislava Ondríka a Štefana Siváňa, ktoré boli vystavené v našom meste.
(jh)

Vážení spoluobčania, opäť prichádza posledný deň starého roka, niektorí z
vás sa pôjdu zabaviť, zatancovať, iní na návštevu k priateľom, do prírody, ale aj
za hranice Slovenska. Prichádza však večer, kde má rok aj zima svoje čaro,
večer v znamení petard, prskaviek, perlivého šampanského. Niektorí zvolia vítanie nového roka doma v teplučku pri televízii.

Pozvanie na námestie
A všetkých, i tých, ktorí majú toto mesto srdečne radi, pozývame na Trojičné
námestie privítať Nový rok 2005 pri poháriku páleného od pána primátora. Nebude
chýbať tradičný ohňostroj a dobrá zábava. Príďte sa zabaviť, potešiť, medzi priateľov a známych na Trojičné námestie, príďte privítať spoločne Nový rok.
Nový rok však môžete privítaťaj v prírodnom prostredí pri Skalke v Medvedzí,
kde nebude chýbať vatra, ohňostroj, petardy a samozrejme tiež kalíštek od pána
primátora.

V Tvrdošíne sa im páči
Evu Kučerovú z Púchova a Zuzanu Bullovú z Liptovskej Lužnej, sme
oslovili na výstave obrazov Márie

obmedzenou mocou.
Jedno popoludnie sme venovali
športu, súťažiam a hrám, čo sa veľmi páčilo.
Týždeň sme ukončili rozhlasovou
reláciou, v nej sme vyhodnotili všetky akcie.
Naša vďaka patrí všetkým, ktorí
dávajú kúsok zo seba, aby pomohli
tým, ktorí svoje šťastie hľadajú
prostredníctvom omamných látok.
Hlavne Vám, rodičom, ktorí sa rozprávate so svojimi deťmi o životných
hodnotách, zaujímate sa o ich priateľov a o to, ako trávia voľný čas. Do
minulosti sa raz určite budete môcť
pozerať s čistým svedomím.

Tanec dlátka

Mesto má dobrých vedúcich predstaviteľov

Vianočný jarmok s výstavou
Už sa stalo dobrou tradíciou, že na
sídlisku Medvedzie, na Michalskom námestí sa koná malý predvianočný jarmok. Aj v tomto roku je
tomu tak. Jarmok
sa začal na Luciu
a končil v piatok 17.12. Na
jarmoku si občania mohli zakúpiť tradičné i netradičné vianočné výrobky a pochutiny.
Nechýbali tu ani sladkosti, hračky pre
deti, ale ani vianočné ozdoby, orechy,
oblátky, med a samozrejme, symbol
Vianoc-živé ryby. Svoje výrobky s vianočnou a inou tematikou z dreva, textilu a keramiky na jarmoku ponúkali aj
obyvatelia z Domova sociálnych služieb. A tak si tu občania mohli kúpiť
tkané koberce, prešívané deky, výšivky
a ďalšie drobnosti, ktoré šikovné ruky
chlapcov dokázali vytvoriť. Malý predvianočný jarmok v našom meste je

,, priekupníci drog,, netýka, ale deti
sa už stretli aj s nimi.
V snahe odviesť deti od možnosti

Auerovej – Griešovej, ktorá bola inštalovaná v MsKS s otázkou, ako sa
im darí v škole na začiatku školského
roka a ako sa im páči Tvrdošín.
Obidve študujú prvý ročník na
Gymnáziu M. Hattalu v Trstenej
španielčinu, ale bývajú na internáte v Tvrdošíne.Štúdium je náročné, ale nesťažujeme sa ani na
profesorov ani na spolužiakov.
Zatiaľ ide všetko v pohode. Moc
voľného času pravdupovediac ani
nemáme, pretože poobede sa venujeme učeniu. Vaše mestečko
sme si už čiastočne pozreli a aj
jeho okolie a v Tvrdošíne sa nám
páči. Je tu príjemná atmosféra a
veríme, že potrvá až dovtedy,
kým neskončíme školu.
A prišli sme sa pozrieť aj na
túto peknú výstavu, ktorá nás
oslovila, povedali nám záverom
novopečené prváčky.
(jh)

Inzercia
❋

❋

❋

Krytá plaváreň v Nižnej je naďalej v prevádzke a pre všetkých
občanov nášho mesta platí zľava na každý deň aj v nedeľu. Touto
cestou pozývame všetkých občanov nášho mesta, najmä mládež a
deti aby využili túto príležitosť, ktorú im poskytuje naše mesto.

Predám chladničku CALEX
175 l. Lacno, cena dohodou. Inf. na
č. tel. 0904 920 174

Plaváreň bude pre verejnosť otvorená v decembri
od 27. 12. do 30. 12. od 1300 do 1900
a na Silvestra
od 1000 do 1900

Kúpim hobľovačku vrchnú, valec
40-50 cm. Môže byť aj prepúšťačka
Inf. na č. tel.: 0908 072 149

❋

❋

❋

❋

❋

❋

Výzva na
spoluprácu
s ORT
Oravská regionálna televízia
(ORT) vyzýva na spoluprácu v
záujme zlepšenia propagácie a
zviditeľňovania nášho regiónu.
Spoluprácu si predstavujeme
formou poskytovania informácií
priamo do vysielania cez email,
sms, alebo telefonický. Ponúkame bezplatne priestor turistickým kanceláriám na uvedenie
informácii o voľných kapacitách
a iných správ, okrem reklamných
prezentácií.
Samozrejmosťou sú informácie občanom a návštevníkom z
obecných úradov a našich farností. Pravidelné zasielanie príspevkov, pokynov a informácii,
týždenne vždy do nedele večera
je základným predpokladom
fungovania aktuálne vysielaných
správ. Aktuálne vieme zaradiť
jednotlivé príspevky aj do 12 alebo 24 hodín. Pripravujeme tiež
týždennú aktualizáciu ORT
umiestniť na našu www. stránku.
Informácie na
jan.urban@stonline.sk,
bmu@bmu.sk
Tel./fax.: 043 5395884,
mobil.: 0903540120,
0903398 999
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Mladší žiaci zimujú na prvom mieste bez prehry
Vrútky - Tvrdošín 0:6 (0:3), Kopta, Žuffa, Janček, Pikna, Gregorec,
Čajka
Tvrdošín - Mútne 15:0 (3:0),
góly: Gregorec a Čajka po 5, Adamča 4, Vasek
Rabča - Tvrdošín 0:1 (0:0), Vasek
Tvrdošín - T. Štiavnička 6:0
(3:0), Adamča a Vasek po 2, Čajka
Lisková - Tvrdošín 3:5 (0:2),Vasek a Čajka po 2, Gregorec
Chlebnice - Tvrdošín 0:5 (0:3),
Matúš, Pikna, Vasek, Mensár, Čajka
Tvrdošín - Bziny 7:0 (3:0), Čajka 2, Vasek, Adamča, Pikna, Kopta,
Gregorec
Sučany - Tvrdošín 0:1 (0:0), Gregorec
Sv. Kríž - Tvrdošín 0:9 (0:4),
Gregorec 4, Čajka 3, Adamča 2
Tvrdošín - Liesek 5:0 (4:0), Gregorec 4, Žuffa
Tvrdošín - Martin 2:1 (1:1), Gregorec 2

Veličná - Tvrdošín 0:9 (0:3), Čajka 3, Matúš 2, Pikna, Pňaček, Janček, Gregorec
Tvrdošín - Or. Veselé 2:1 (1:1),
Planieta, Čajka
V III. lige mladších žiakov sa stali jesenným víťazom a to i napriek
tomu, že mali len krátku trojtýždňovú letnú prípravu. A vo všetkých zápasoch sa im mimoriadne darilo, keď
počas jesene nenašli premožiteľa a
zimujú v tabuľke na prvom mieste.
Ako nám povedal tréner Ľubomír
Gregorec, jesenné výsledky v III. lige
sú výsledkom práce celého kolektívu. Najlepším strelcom družstva sú
s 22 gólmi Matúš Gregorec a s 20
František Čajka.
Chlapcov chcú pomaly zapracovávať medzi starších žiakov a ich cieľom je do dvoch rokov pre Tvrdošín
vybojovať II. ligu. Iste by im pomohlo aj to, keby bola v niektorej
škole zriadená športovo - futbalová
trieda, aby títo hráči svoj talent do-

V športovej hale, ktorú tiež postavilo mesto, hrajú naše dievčatá prvoligový
volejbal. Hráva sa tu aj stolnotenisová extraliga, halový futbal a ďalšie iné
športy. Každoročne sa tu stretávajú naši najstarší občania, ale aj tí mladší pri
rôzných športových podujatiach a koncertoch.

tiahli takpovediac k dokonalosti, čo
by bolo prínosom pre celý tvrdošínsky futbal. Poďakovanie si zasluhujú všetci tí, ktorí nám vytvorili dobre podmienky, mestský úrad nám zabezpečil regeneráciu v Oraviciach.
Zásluhou nášho manažéra Františka
Čajku máme nové dresy a každý
chlapec má na tréningu loptu. Ďakujeme aj Jánovi Urbanovi a Milanovi
Kovalíkovi, ktorí nám tiež sponzorsky pomáhajú.
Počas jesene hrali títo hráči: Dubovský, Vajduliak, Pňaček, Planieta, Žuffa, Dirigáč, Mensár, Adamča, Vasek, Pikna, Gregorec, Čajka, Ondreják, Kručay, Kopta,
Janček, Bača, Kovalčík, Vrana,
Precner.
(jh)

Nový futbalový stánok dostali športovci do vienka od mesta
v tomto roku. A najväčší úspech zatiaľ na ňom dosiahli práve
títo najmenší futbalisti, keď získali titul Majstra Oravy.

Úspech mladších žiakov na turnaji v Martine
V sobotu 4. decembra sa v Martine
uskutočnil futbalový turnaj mladších žiakov, ktorého sa zúčastnili renomované
prvoligové celky (Martin, MŠK Ružomberok, Matador Púchov, ŠK Tvrdošín,
Vsetín, Banská Bystrica, Podlavice a
pozvánku dostali aj naši futbalisti a nestratili sa.
V úvode naši porazili Martin B 3:1
po dvoch góloch F. Čajku a Ľ. Piknu. V
druhom stretnutí nastúpili proti Vsetínu
a nedarilo sa im v 3. min už prehrávali
0:2. Aj keď v posledných minútach sú-

pera nepustili za polovicu ihriska, prehru 1:3 už neodvrátili. Gól strelil Ľ. Pikna. V treťom zápase nastúpili proti Dukle Banská Bystrica. Prehrali, keď inkasovali gól, 30 sekúnd pred koncom stretnutia. Mohli hrať vo finále.
Ich prvým súperom o 5. až 8. priečku
bol MŠK Ružomberok, ktorý porazili po
dobrej hre 2:1, gólmi F. Čajku. V súboji
s Matadorom Púchov o piate nezačali
najlepšie a prehrávali 0:1. Obrovskou bojovnosťou stav otočili a po góloch F.
Čajku a J. Žuffu vyhrali 2:1.

Celkovým umiestnením na piatej
priečke dosiahli naši žiaci cenný
úspech. I keď hrali proti ligovým
družstvám, herne sa im minimálne
vyrovnali. Z oravského kolektívu bol
vyzdvihnutý druhý najlepší strelec
turnaja F. Čajka, ktorý vsietil päť
gólov. Za najlepšieho hráča družstva
bol vyhlásený brankár L. Vajduliak.
O tento vynikajúci úspech sa ešte
zaslúžili P. Pňaček, F. Janček, M.
Bača, M. Gregorec, J. Žuffa, Ľ. Pikna, J. Planieta a M. Kovalčík. ľg

Stratené domáce body nás môžu mrzieť

Volejbal ženy
I. liga ženy
Tvrdošín - Hnúšťa 0:3 (-14, -23, 16), 1:3 (20, -11, -22, -13)
Zostava: Pastýrová, Kolejáková, Hullová, Sirotová, Knižacká, Klamová, Kubiridžáková libero: Tarajová,
Na začiatku zápasu naše dievčatá so
súperkami držali krok, ale potom už udávala tempo hry Hnúšťa. V druhom sete
dievčatá zlepšili hru a vyrovnali stav na
12:12, dokonca už vyhrávali 23:18. Prišiel
však zlom a set a zápas vyhrala Hnúšťa.
V druhom stretnutí naše vyhrali prvý set,
ale potom upadli do starých chýb a Hnúšťa
dotiahla zápas do víťazného konca.
Banská Bystrica - Tvrdošín 3:2 (-19,
22, -24, 18, 9), 3:1 (23, 25, -17, 22)
Naše volejbalistky boli v prvom zápase blízko k výhre, zdalo sa že tento
zápas vyhrajú. Opäť urobili zbytočné
chyby a tajbrejk vyhrali Bystričanky.
Ani druhý zápas nedokázali vyhrať a
tak odchádzali z Bystrice bez bodu. Ako
povedal tréner Mika družstvo dopláca na
nezohratosť hlavne preto, že dievčatá
kvôli študentským povinnostiam veľmi
málo spolu trénujú.
Tvrdošín - Podbrezová 3:2 (20, -13,
20, -21, 10), 3:1 (-24, 24, 11, 20)
Zostava: Pastýrová, Sirotová, Leskourová, Klamová, Hullová, Rehmová, Knižacká, Kubiridžáková libero: Tarajová
Zápas ako na hojdačke. Lepšie začali
naše volejbalistky, druhý set úplne celkom pokazili. Tretí vyhrali v štvrtom po
dráme prehrali no v tajbrejku zaslúžene
vyhrali aj za podpory diváckej kulisy.
Medzi divákmi nechýbali mladí žiaci s

učiteľkou Hullovou. Zápasy si nenechal
ujsť ani najstarší fanúšik deväťdesiatročný učiteľ Krúpa, ktorý nešetril ani svojimi hlasivkami.
V druhom stretnutí sme nezačali najlepšie a úvodný set sme prehrali. Potom
sa dievčatá zlepšili v poli, na blokoch,
začala sa im dariť koncovka a Podbrezová odchádzala domov bez bodu.
Rimavská Sobota - Tvrdošín 3:0 (18,
17, 21) a 3:0 (15, 15, 19)
Tvrdošín - Humenné 1:3 (15, -21, 14, -16), 1:3 (26, -12, - 24, -19)
Zápasy sa našim dievčatám nevydarili, podľa ich predstáv. V obidvoch setoch
začali dobre, ale potom akoby stratili koncentráciu a nedarila sa im hra v poli a na
sieti, aj preto súper bodoval naplno. Najbližší zápas odohrajú dievčatá doma 5.
februára 2005 s B. Bystricou.
(jh)

Tenis výsledky
MSK Malacky – SK TvrdošínNižná 10:0
ŠKST Bratislava – SK TvrdošínNižná 10:0
Proti favoritom nedokázalo naše
oslabené družstvo získať ani jeden
bod.
ŠKST Ružomberok – SK Tvrdošín-Nižná 10:4, T. Bednár 2, J.
Buczacki a M. Belopotočan po 1
Výsledok nezodpovedá hre, pre-

Okresná školská liga Buczacki majstrom
Slovenska
V piatok 26. novembra sa v
športovej hale uskutočnilo Okresné kolo družstiev základných a
stredných škôl v stolnom tenise.
Mimoriadne sa darilo zástupcom
nášho mesta keď v kategórii žiakov bola najlepšia ZŠ M. Medveckej, v kategórii žiačok Gymnázium
Tvrdošín a stredoškoláčky z Gymnázium Tvrdošín.

Futbal IV. liga:Trebostovo - Tvrdošín 3:1 (1:0), gól Pavčo.
Naše A mužstvo je po jeseni v strede tabuľky a to aj zásluhou toho, že
zbytočne doma stratilo desať bodov
po prehrách s Rudinskou 1:3, Turčianskou Štiavničkou 0:1, remizovalo s Dolným Hričovom 2:2 a Krásnom 1:1. Ak by sme boli v týchto zápasoch bodovali naplno, mohli sme
okupovať tretiu priečku v tabuľke
štvrtej ligy.
Naším najlepším jesenným strelcom sa stal Kozák so 4 gólmi, po 3
vsietili Pavčo, Petrek, 2 rozvlnili sieť
súperov Belák a jedenkrát skóroval
Novák. Streľba sa nám v jeseni nedarila, keď sme súperom nasúkali len
trinásť gólov a inkasovali sme rovných šestnásť. Hádam najviac nás
môžu mrzieť domáce remízy s Hričovom a Krásnom, pretože na týchto súperov sme mali. A dovolím si
tvrdiť, že aj v predposlednom kole s
T. Štiavničkou sme mohli prinajmenšom remizovať, žiaľ nevyužili sme
ani výhodu pokutového kopu a presilovku v poli.
Jarná časť súťaže bude veľmi náročná. Sedem duelov hráme vonku a
len šesť doma. Že sa nám nevydarila
jeseň, o tom svedčí aj to, že v po-

V sobotu 4. decembra t.r. sa uskutočnili v Bratislave Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise v kategóriách veteránov. A vynikajúco si na
nich počínal Ján Buczacki, ktorý zvíťazil v kategórii 50–59-ročných a
svojim súperom nedal žiadnu šancu.
Blahoželáme.
(jh)

tože naši prehrali niekoľko už takmer
vyhratých zápasov. Zápas to bol na
úrovni aj preto, že SK Tvrdošín-Nižná hral vyrovnanú partiu.

sledných piatich zápasoch sme získali len dva body a to sme mali trikrát výhodu domáceho prostredia.
Zo siedmich domácich zápasov
sme doma dokázali tri vyhrať, dva remizovať a dva prehrať s celkovým
skóre 7:7 a 11 bodovým ziskom a v
tabuľke nám patrí 11. miesto. Na
pôde súperov sme odohrali šesť duelov, z ktorých sme dva vyhrali a štyri
prehrali so skóre 6:9, získali sme šesť
bodov a v tabuľke sme skončili na
siedmom mieste. A ešte pre zaujímavosť z oravskými súpermi sme nezískali ani bod a dokonca sme im nestrelili ani jeden gól. V tabuľke prav-

dy máme štyri mínusové body.
Tabuľka IV. ligy
1. Rudinská
13 9 2 2 32 :14
2. T. Štiavnička 13 9 1 3 34 :12
3. Nižná
13 8 2 3 25 : 9
4. L. Lúčka
13 8 2 3 19 :12
5. Valča
13 7 4 2 23 :12
6. Bánová
13 6 2 5 30 :21
7. Krásno
13 5 3 5 20 :20
8. Stráňavy
13 5 3 5 14 :18
9. Tvrdošín 13 5 2 6 13 :16
10. Trebostovo 13 5 0 8 18 :31
11. Námestovo 13 4 1 8 26 :29
12. D. Hričov 13 2 3 8 14 :44
13. Lisková
13 2 2 9 16 :35
14. Martin
13 0 5 8 4 :15

29
28
26
26
25
20
18
18
17
15
13
9
8
5

Umelú ľadovú plochu, ktorá už slúži hlavne korčuliarom, postavilo mesto
v rekordnom čase. Je to už druhý športový stánok, ktorý mesto odovzdalo
občanom v tomto roku. Ako prví ľadovú plochu vyskúšali mladí krasokorčuliari z Ružomberka, možno budúci reprezentanti. A veríme, že časom
vyrastú aj z našich detí reprezentanti v krasokorčuľovaní.

Naši šachisti na čele v IV. lige
Naším hlavným cieľom v tomto
ročníku je postup do tretej ligy, povedal nám v úvode predseda šachového oddielu František Medvecký.
Tomuto cieľu podriadili aj prípravu
na nový ročník. A pred novou sezónou sa šachisti výrazne posilnili a to
o hráčov s ELO cez 2000 bodov Ing.
Anton Šingliar 2191, Ján Španko
2082 a Pavol Chmelár 2019.
Okrem nich farby nášho šachového oddielu ešte reprezentujú: Ing.
Dušan Gembala 1876, Ing. Pavol
Surovčík 1886, František Medvecký 1809, František Comorek 1915,
Ľubomír Vnenk 1755, Marián Surovčík 1859, Ing. Štefan Kružliak
1890, Ján Medvecký 1838, Ján Šebesta 1777, Ing. Michal Hucko 1732,
Ing. Eugen Šiška 1605, Peter Šiška
1606, Ján Kubala 1665, Michal

Španko 1396, Rastislav Hutyra
1350.
Doteraz odohrali štyri kolá s výsledkami:
V 1. kole len remizovali v Lúčkach 4:4 i keď už viedli 4:1.
V 2. kole vyhrali doma s Važcom
5,5:2,5. Na tento zápas nastúpili v
oslabenej zostave.
V 3. kole cestovali do L. Sliačov
B v najsilnejšej zostave s cieľom
vyhrať čo najvyššie. A túto úlohu aj
splnili, keď vyhrali 7:1
V 4. kole na domácej pôde sa naši
šachisti mali stretnúť s Pribylinou.
Súper neprišiel, a tak vyhrali 8:0
kontumačne.
V 5. kole cestovali do Sliačov
s jediným cieľom vyhrať. Čo splnili
a vyhrali 5,5:2,5. O víťazstvo museli
tuho bojovať. Prvý vyhral Ľ. Vnenk,

potom prehral P. Šiška s figúrou navyše a namiesto dva nula bolo 1:1.
Následne vyhrali J. Španko, F. Comorek a na 4:2 remízami upravili A.
Šingliar a P. Chmelár. Ešte sa hrali 3
zápasy, a aby sa neopakovali Lúčky,
kde tiež viedli 4:1 a skončilo to 4:4,
tak P. Surovčík v podstate vo vyhranej pozícii dal partiu za remízu čím
zabezpečil družstvu víťazstvo. Poslednú partiu hral F. Medvecký, ktorý v horšej pozícii ponúkol súperovi remízu, súper ju neprijal
a nakoniec ju prehral, a tak upravil
výsledok na 5,5:2,5.
V 6. kole sa Tvrdošín stretol s
lídrom súťaže, s Dolným Kubínom
doma a vyhrali 6,5:1,5. Týmto víťazstvom D. Kubín zosadili z prvej priečky a po šiestom kole sú už na čele tabuľky IV. ligy naši šachisti.
(jh)
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