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Šťastím naplnené vianočné sviatky
Vážení a milí spoluobčania,
opäť sú tu Vianoce a
blížiaci sa nový rok. Mnohým z nás sa v mysli vybavia posledné Vianoce či
oslavy Nového roka. Možno si v duchu povzdychneme, že tento krásny čas
trvá len krátko.
Žijeme v uponáhľanom
svete a aj to prepotrebné
pozastavenie počas Vianoc
sa nám zdá akési krátke,
ako by to bol len predĺžený víkend, počas ktorého
sme sa snažili zabudnúť
na každodenné problémy
alebo sme sa v spomienkach obracali na svojich
blízkych, ktorí už nie sú
medzi nami.
Mnohí z nás sa počas
Vianoc snažia zabudnúť
na všetko zlé, aby sme do
nového roka vstupovali s
čistým štítom.
Na Vianoce sme si bliž-

ší ako inokedy aj preto,
lebo chceme byť blízko
seba, zaspomínať si na
naše detské časy pri
vianočnom stromčeku,
či sa v spomienkach
vrátiť ku krásnym
okamihom v našich
životoch.
Chceme si
pripomenúť,
aké to je tešiť
sa z radosti
našich detí,
vnúčat, ale aj
dospelých . V
tomto krásnom
čase sa opäť vieme
tešiť aj z maličkostí a je nám
dobre aj z toho, že väčšina
ľudí okolo nás, naša rodina,
priatelia i vzdialenejší známi, susedia majú k sebe o
niečo bližšie ako inokedy. V
úprimnom úsmeve, vľúdnom
slove či ľudskom dotyku je
veľké tajomstvo a bohatstvo.
A v každom z nás to vyvoláva

pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti.
Onedlho sa
rozlúčime so
starým rokom a súč a s ne
p r iv í t a me nový.
V tomto období
každý z nás
hodnotí uplynulý rok,
v ktorom sa mu svoje
plány a predsavzatia
podarilo či nepodarilo
splniť.
Je toho veľa, čo
sme pre naše mesto
urobili, teší náš tiež aktuálne
hodnotenie nášho mesta, ktoré patrí k najlepšie hospodáriacim a ﬁnančne stabilným
mestám Slovenska. Tak, ako
po minulé roky, i dnes je mojim želaním, aby sme všetci,
obyvatelia nášho mesta, pre-

niesli do nového roku iba to
pozitívne a aby sme sa poučili z chýb, ktoré sme vzájomne urobili. Preto chcem
úprimne poďakovať všetkým, vám spoluobčanom,
ktorí ste urobili čokoľvek
dobré pre naše mesto so
symbolickým poďakovaním všetkým tým, ktorí
sme v súťaži O najkrajšie
mesto v rámci Slovenska,
či v súťaži o detské ihrisko
,,Žihadielko“ postavené
pri hoteli Limba dokázali
spolupatričnosť, a tým zároveň potvrdili, že nám na
našom meste záleží.
Prajem Vám všetkým,
krásne prežitie vianočných
sviatkov a v roku 2018 vám
želám veľa zdravia, šťastia
a úspechov v osobnom aj
pracovnom živote.
Želám nášmu mestu
úspešný rok 2018.
Váš primátor

Predvianočnú náladu si preniesli do svojich domovov
Už 27-krát pripravilo
mesto pre seniorov a invalidných dôchodcov 9.
decembra kultúrno-spoločenské podujatie Sviatok príbuznosti. Športová
hala bola zaplnená do
posledného miesta.
Iniciátorom zorganizovania prvého takéhoto stretnutia
bol primátor Ivan Šaško, ktorého pričinením sa pripravuje
každoročne a z mestského rozpočtu sa zabezpečujú nielen
darčeky, ale aj ﬁ nančná pomoc. Na tohtoročnom stretnutí primátor privítal všetkých
účastníkov a pripomenul hlavnú myšlienku podujatia, ktorým je pocit spolupatričnosti
podporený predvianočnou atmosférou a pohodou.
(Pokračovanie na 2. str.)
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Poďme súťažiť
pre deti
nášho
mesta

Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Posila v slove

Nie je dôležité koľko dávame, ale koľko lásky vkladáme
do toho, čo dávame. Koľko lásky dávam do času, ktorý
venujem Bohu? Nechcem to trochu zlepšiť? Nechcem
mať Vianoce v sebe? Vianoce vo mne budú vtedy, keď
budem mať záujem o Boha a milovať blížneho. Lebo
Vianoce, to je záujem o Boha a svet ľudí.
Július Chalupa

Ostala po ňom pamiatka
Betlehemy, ktoré každoročne počas vianočných sviatkov zdobia Trojičné a Michalské námestia vytvoril občan
nášho mesta Jozef Medvecký Beňo na žiadosť primátora
I. Šašku. Do realizácie prvého, ktoré sa nachádza v Tvrdošíne sa pustil vo svojich 74 rokoch. Nebola to ľahká práca,
pretože ťažké topoľové kláty si vyžadovali pri ich hrubom
opracovaní silu a námahu. No zanietenie a chuť vytvoriť
pre mesto niečo pekné mu dodala silu a nadšenie „vdýchnuť život do drevených klátov“.
Prvýkrát bol betlehem sprístupnený verejnosti pred
mestským vianočným stromčekom v roku 2001.
Dnes oceňujeme toto rozhodnutie, pretože široká verejnosť môže poznať tvorivú prácu J. Medveckého Beňu, ktorý
sa ﬁgurálnej drevorezbe venoval skoro 40 rokov. Táto vášeň
sa v jeho rode tradovala od čias jeho starého otca. Vyrezával ﬁgúrky a betlehemy, ktoré sa nachádzajú v rôznych
galériách i v súkromných
zbierkach. Ich počet
sa ráta na tisíce.

Patríme medzi najlepšie
hospodáriace mestá na Slovensku

Naše mesto sa v celoslovenskom hodnotení
v hospodárení miest umiestnilo na šiestom mieste, najlepšie zo všetkých miest v Žilinskom kraji.
Sviatočná atmosféra celého podujatia bola zaznamenaná na foto a video, ktoré si môžete pozrieť na www.tvrdosin.sk.

Tohtoročný Mikuláš bol opäť štedrý

I tento rok sa zaplnilo Trojičné námestie, kde príchod
Mikuláša očakávali nielen najmenší. Čakaniu na Miku-

láša a jeho družinu predchádzal kultúrny program v podaní detí centra voľného času a následne scénický
program Divadla Theatra z Rožňavy.
Profesionálne stvárnenie mikulášskych
a predvianočných zvykov i pesničiek
upútalo nielen deti, ale aj dospelých.
Napätie detí vrcholilo, keď sa ozval zvuk
zvončeka a z diaľky sa na námestie blížil
Mikuláš so svojou družinou, anjelmi
a čertami. Mikuláš vyzval primátora mesta
Ivana Šašku, aby sa k všetkým prihovoril a
tradične rozsvietil s pomocou malého dobrovoľníka vianočný stromček. Rozsvietený lampáš za pomocí odpočítavania rozžiaril mestský vianočný stromček a súčasne
výzdobu v celom meste. V tom istom momente sa rozžiarilo tisíce svetielok, ktoré
boli inštalované v každej mestskej časti.
Potom už prišla chvíľka, kedy sa rozdávali darčeky a všetky deti si odniesli sladkú
odmenu. Vedenie mesta nezabudlo ani dospelých. Vianočný punč a sladké koláčiky
občerstvili dospelých, ktorí, rovnako ako
deti, aj napriek zlému počasiu strávili príjemné chvíle v rozhovoroch so svojimi známymi. Príjemnú
atmosféru dopĺňali vianočné piesne a koledy.

Ekonómovia z inštitútu INEKO (Inštitút pre ekonomické a
sociálne reformy, mimovládna nezisková organizácia) každoročne hodnotia ako narábajú mestá, obce a Vyššie územné celky
s verejnými peniazmi. Hodnotia ﬁnančnú stabilitu, a to celkový
dlh, dlhovú službu, záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote
splatnosti, okamžitú likviditu a základnú bilanciu. Údaje preberajú od Ministerstva ﬁnancií SR. Celkovo hodnotili 138 miest.
V hodnotení inštitútu sa uvádza, že Tvrdošín patrí medzi
mestá, ktoré počas uplynulého roka dokázali zvýšiť svoje skóre
ﬁnančného zdravia.
Len minimálny je rozdiel medzi Tvrdošínom a Novým
Mestom nad Váhom, ktoré sa umiestnilo na 1. mieste.
V rebríčku hodnotenia sa na 15 miestom mieste nachádza
Námestovo, 26. Ružomberok, 28. Žilina, 107. Trstená, 110
Liptovský Mikuláš, 127. Martin. (Pokračovanie na 3. str.)
(Pokračovanie na 3. str.)
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Deti sú šťastím nášho života

Uvítanie detí sa stalo tradíciou, ktorú berieme takmer ako
samozrejmosť. Mesto pozýva rodičov detí na radnicu, kde je pre
nich pripravená malá slávnosť uvítania do života mesta. Nebolo
tomu inak ani 27. novembra, kde ich v mene mesta uvítala zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková: „Naše mesto má veľkú
radosť z každého nového občana. Radosť sa ešte znásobuje, keď
je naším novým občanom novonarodené dieťatko. Uvítanie do
života je jednou z najkrajších a najvzácnejších chvíľ, ktoré si
budú ešte dlho uchovávať v pamäti. Tešíme sa spolu s rodičmi
zo zázraku života a pre mesto sa takto vytvára jeden z najdôležitejších záväzkov, a to vytvárať podmienky pre kvalitný život,
pre spokojné detstvo a naplnenie základného poslania mesta voči
občanovi - byť vždy nablízku, pozorne počúvať jeho potrebám
a pomáhať vo všetkom, čo je v jeho silách. Verím, že tak, ako
doposiaľ, stále budeme schopní si svoje úlohy plniť a detstvo
našich najmenších občanov bude bezstarostné a krásne - také,
aké má detstvo naozaj byť. Dieťa je najkrajším a najvzácnejším
darom, ktorý napĺňa a obohacuje naše dni.“
Do života sme v uvedený deň privítali 35 novorodencov (15
chlapcov a 20 dievčat).

Aké úžasné je byť matkou a rodičom

Dňa 27. novembra som sa spolu so svojim synčekom zúčastnila podujatia „Privítania detí“. Nikdy nič podobne nerobím
ale povedala som si, že takéto a podobné podujatia si zaslúžia uznanie a ocenenie zo strany rodičov, ktorí prinášajú a
vychovávajú budúcich občanov nášho mesta. Keďže som na
takomto podujatí predtým nikdy nebola, popravde som vôbec
nevedela, čo očakávať. Cele podujatie sa na moje veľké prekvapenie nieslo vo veľmi slávnostnom štýle, a dokonca bolo
vidieť, že príjemné tóny, do ktorých okrem môjho synčeka
sa započúvali aj ostatné detičky boli tou pravou pokojnou
atmosférou. Musím poznamenať, že všetci rodičia si veľmi
vychutnali ten moment slávy, keď si prišli prevziať z rúk zástupkyne primátora štedré vecné a ﬁnančné dary, ktoré naozaj
sme neočakávali. Keď prišiel rad na mňa, tak som aj zabudla
na postupnosť krokov, ktoré som sa predtým snažila zapamätať, pretože všetko to bolo naozaj také pekne a dojímavé,
čo navždy ostane v mojej pamäti. Patrili k tomu aj momenty, keď niektoré bábätká „pokrstili“ svoje krásne dupačky a
už nebol priestor na rýchlu úpravu. Cela táto hodinka bola
veľmi prirodzená, milá a miestami veselá. Fotograﬁu môjho
malého synčeka v tradičnej slovenskej kolíske som si zvečnila a vždy, keď sa na ňu pozriem, tak si spomeniem na to, ako
bol môj malý synček slávnostne privítaný do radu občanov
nášho mesta. Taktiež si uvedomím to, ako ďakujem Bohu za
tento neskutočný dar, za dar, aké úžasné je byť matkou a rodičom, čo sa nieslo aj v slávnostnom príhovore zástupkyne
mesta. Ešte raz veľké srdečné ďakujem patrí vedeniu nášho
mesta, ktoré takýmto slávnostným krokom preukazuje, že aj
malé dieťatko v plienkach je súčasťou nášho mesta.

Podporujeme Iniciatívu stredné Slovensko

„Nechceme nič mimoriadne, len chrániť našich obyvateľov. Rýchlostná cesta R3, o ktorej sa v súčasnosti veľa
hovorí bola využívaná už v praveku. Bola najkratšou spojnicou medzi Poľskom a juhom Európy,“ vysvetľuje primátor Ivan Šaško. „Nárast automobilovej dopravy je však už
neúnosný, a preto sú nutné aj tvrdšie opatrenia smerom
k vláde. Podporujeme účastníkov blokád z týchto miest,
pretože každý krok, či už to bola naša celooravská petícia
či ďalšie formy zvýraznenia nespokojnosti, verím, že budú
mať dosah na rozhodnutia vlády ohľadom výstavby aj tejto
našej oravskej cesty. K tomuto zámeru pomôže aj výstavba
úseku obchvatu medzi našim mestom a Nižnou. V súčasnosti
prebieha proces verejného obstarávania, ktorý zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť. To pokračuje podľa
harmonogramu a riešením zadaných technických podmienok. Verím, že nenastanú prieťahy podávaním námietok k
procesu verejneho obstarávania a zmluva bude podpísaná
podľa plánovaného harmonogramu v roku 2018 a následne
sa začne s výstavbou cesty.“
Primátorove tvrdenia sú podložené analýzou „Útvaru
hodnoty za peniaze“, zriadeného na Ministerstve ﬁnancií
SR, ktorého analýza vypracovaná v júli tohto roka znela:
„ Úsek R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou je zo všetkých
plánovaných úsekov na Slovensku najlepšie pripravený.
Súťaž na zhotoviteľa môže začať“ s predpokladanou hodnotou zákazky, ktorá bola stanovená na necelých 75 miliónov eur bez DPH.
„Potešujúcou je správa, že Národná diaľničná spoločnosť uvoľnila pre budúci rok 90 miliónov eur práve na výstavbu nášho úseku Tvrdošín - Nižná na začatie, ktorého sa
už teraz tešíme. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby
sa začalo už koncom júla 2017. Zároveň pokračuje administratívna príprava ďalších dvoch úsekov medzi Dlhou nad
Oravou a Sedliackou Dubovou,“ doplnil primátor.

Predvianočnú náladu si preniesli do svojich domovov
„Vždy s určitou nostalgiou
začína adventné obdobie. Prajem si, aby pre každého z vás
boli Vianoce také, aké si želáte.
Nám starším čas a život nejako
rýchlo „letí“. Ani sme sa nenazdali a už prešiel rok od nášho
predchádzajúceho stretnutia.
Keď sme boli mladší, tak sme
to tak nevnímali, čas nám tak
rýchlo „nebežal“. Musíme sa
s tým však zmieriť a čas, ktorý
máme, by sme si mali naplno
užívať. Naplno sa tešiť z každého dňa, z našich detí a vnúčat. Naše stretnutie je o nás
senioroch. Všetci tu žijeme pre
toho druhého s cieľom niečo
zanechať po sebe. Myslím si, že

ľudia, ktorí nikdy nepomohli
Tvrdošínu a ani tak neurobia.
„Pre mňa je však najdôležitejšie naše mesto, a preto sa
mu venujme a dokážme udržať
jeho úroveň, aby hlavne naša
mládež mala výborné podmienky. Chcem sa vám poďakovať za doterajšiu podporu, za dôveru, ale aj za to,
čo ste vo svojou živote dokázali urobiť pre svoje rodiny, pre naše mesto. Želám
vám veľa zdravia a pekné a požehnané vianočné
sviatky a šťastný nový rok.“
Za kluby dôchodcov poďakovala primátorovi predsedníčka M. Galasová. Ocenila jeho úprimnú a veľkodušnú
pomoc, ktorú seniori pociťujú

v našom meste sa nemusíme za
nič hanbiť, aj za to, ako žijeme,
za to, čo sme urobili a ešte plánujeme urobiť. Máme najnižšie
dane na Slovensku, máme najkrajšie mesto, to musím povedať. Je to naše mesto, máme
ho radi. Môžeme sa pochváliť
kostolíkom zapísaným v zozname Unesco, Skalkou, našim
pútnickým miestom. Máme tu
pokoj a želáme si, aby sme mali
aj radosť zo života. Informácie
vám sprostredkúvame v mestských novinách, kde sa dozvedáte, čo robíme a čo plánujeme
urobiť. A je toho naozaj dosť.“
Primátor sa poďakoval všetkým, ktorí mu dali hlas vo
voľbách do vyšších územných
celkov. Je na škodu nášho
mesta, že sa do VÚC dostali

v každodennom živote, či je
to pri určení výšky všetkých
daní, kde presadzuje ich udržanie v minimálnej výške. Aj
preto sa radí mesto v rebríčku platenia daní na prvých
miestach v rámci celého Slovenska. Pripomenula zabezpečovanie a rozvoz obedov do
domácností pre tých, ktorí sú
odkázaní na pomoc druhých.
Hovorila o podpore aktivít
a výletov s tým, že vždy nájdu
u primátora porozumenie a ich
žiadosti na bezplatnú dopravu
či poskytovanie rôznych úľav
sú vždy kladne vybavené.
„Vážený pán primátor, je
mi cťou, že vám môžem v mene
klubov dôchodcov, v mene
všetkých seniorov, zdravotne
postihnutých občanov, ale aj

(Dokončenie z 1. str.)

ostatnej verejnosti poďakovať
za vašu pomoc a ústretovosť.
Poďakovať za to, že žijeme
v pokojnom a krásnom meste,
za to, že meníte naše mesto vo
všetkých oblastiach. Vaša pracovitosť a húževnatosť je pre
nás všetkých príkladom. Do-

voľte, aby som vám za nás všetkých popriala veľa zdravia,
šťastia a pracovného elánu.“
Príjemnú atmosféru tohto
slávnostného podujatia umocnili vystúpenia detí z centra
voľného času, základných
umeleckých škôl a hudobná
skupina Valery Band, ktorá
spríjemnila popoludnie známymi evergrínmi a vianočnými piesňami.
O tom, že je to príjemné
stretnutie, svedčia pocity, ktoré vyjadrili:
Daniela Vestenická a Ant ó n i a
Gereková, Medved z ie:
„Te š í me sa
vždy na
program, prejav y, hudbu
a darčeky. Keby sa dalo ešte
tancovať, aj by sme si zatancovali.“
A nna Ondrejáková ,
K.Hôrka: „Že
sa všetci spolu st ret neme,
porozprávame,
zaba víme sa .
Chodievam tu
viac ako desať
rokov.“
Már ia Dobrot i nová
a Marta K ručayová, K.
Hôrka: „Z všetky tie roky

nikdy nezabudneme prísť
na Sviatok príbu z nost i
a tešíme
sa na program. Páči sa nám
táto tradícia, ktorá je zaužívaná v našom meste.“
Veronika Kišová, Medvedzie: „Už som
tu niekoľko rokov za sebou
a teším, lebo
vidím veľa ľudí
známych a neznámych a sú
spokojní. Porozprávame sa, vidíme pekný
program, dostaneme krásne
darčeky. Tento deň nás povzbudí, je to naozaj veľmi
vzácne, inde takéto podujatie
dôchodcovia nemajú.“
Alžbeta Pilárčiková: „Teším sa na stretnutie s pánom
primátorom
Šaškom, ktorého považujem
za dobrého
p r i m á t o r a .“
Jozef Ferenč í k : „Ž e s a
stretneme
zase všetci po
roku v zdraví,
pohovoríme si
s priateľmi a
v ypočujeme
si program.
Chodievam tu každý rok.“
A mál ia A mr ichová:
„Krásne je, že sa tu stretneme
všetci, v takom
veku ako sme
my, že sme sa
stretnutia dožili, je to pekný deň. Tešíme
sa na všetko,
na detičky, na
pána primátora. Vie to tak
pekne zorganizovať, to sa nám
páči. Chodím tu už 5 rokov
za sebou a vždy sa tu teším.“

Už 10 rokov vie o nás celý svet

Všetci vieme, a sme na to
hrdí, že v našom meste sa nachádza táto významná európska, ale aj svetová kultúrna pamiatka drevený gotický kostol
Všetkých svätých, ktorý bol

v roku 2008 zapísaný do zoznamu Svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO.
Tvrdošín je členom riadiacej
skupiny lokality svetového dedičstva „Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka“ a každoročne sa zúčastňuje
zasadnutí, ktoré sa tento rok
28. novembra konalo v Hronseku. Zasadnutia sa zúčastňujú všetci členovia skupiny,

ktorých pamiatky sú zapísané
do zoznamu Unesco, vzájomne si odovzdávajú skúsenosti
s údržbou, s prípravou projektov a iné rôzne poznatky. Na
stretnutí sa zúčastnil Prof. Ladislav Reinprecht z Technickej
univerzity vo Zvolene, ktorý
predniesol prednášku o ochrane
drevenej hmoty drevených
kostolov. Z Pamiatkového úradu z Bratislavy p. Vrbíková

predniesla vyhodnotenie monitoringu drevených kostolov
– meranie vlhkosti. Zo všetkých
kostolov sme mali vyhodnotené
najlepšie merania, keďže mesto
investovalo okrem iného finančné prostriedky do vetrania
a priedušnosti priestoru.
Tento rok získalo mesto dotáciu z Ministerstva kultúry
SR na obnovu náteru strechy
kostola.

Poďme súťažiť pre deti nášho mesta
Spoločnosť
LIDL Slovensko,
s ktorou má naše
mesto okrem iného aj veľmi dobré partnerské
vzťahy, sa rozhodla vyhlásiť
začiatkom roka 2018 jednu špeciálnu kategóriu pre 20 miest,
ktoré už detské ihrisko Žihadielko vyhrali v rokoch 2016 a 2017
s tým, že sa môžu opäť zapojiť do
súťaže, ktorá bude na Slovensku
prebiehať od 16. januára 2018
do 28. februára 2018.
Vedenie mesta sa v týchto
dňoch rozhodlo prihlásiť naše
mesto do tejto súťaže splnením
vyhlásených podmienok s určením lokality, kde plánujeme
v prípade úspechu toto detské
ihrisko postaviť.
Aj keď mesto v uplynulom
období vybudovalo viacero detských ihrísk so snahou maximálne uspokojiť každú časť
nášho mesta, tentokrát padla
voľba na sídlisko Medvedzie
v lokalite pod základnou školou,
vedľa materskej školy pri ihrisku
s umelou trávou.

Keďže súťaž začína už o niekoľko dní pre naše deti by sme chceli získať ďalšie ihrisko.

VYZÝVAME VŠETKÝCH A PROSÍME
o spolupatričnosť občanov nášho mesta, aby sme sa hlasovaním zapojili do tejto súťaže v čo najväčšom počte a pokúsili sa znova uspieť pre deti nášho mesta.Ďalšie informácie budú uvedené na stránke
nášho mesta www.tvrdosin.sk, ako aj centrálnej stránke www.zihadielko.sk.
UŽ TERAZ ĎAKUJEME A PRI SÚŤAŽI V DŇOCH OD 16. JANUÁRA DO 28.
FEBRUÁRA 2018 SA TEŠÍME NA SPOLUPRÁCU.
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Komentár i úvaha o voľbách
Pri pohľade na výsledky
volieb v našom meste s porovnaním výsledkov za celý okres,
môžeme iba konštatovať niekoľko známych skutočností,
ktoré potvrdzujú realitu v tom,
čo sa dlhodobo deje na Slovensku a potom následne to, čo sa
prenáša do našich regiónov.
To isté sa udialo aj v týchto
voľbách v našom okrese, keď
si občania okresu zvolili ľudí,
ktorí pre tento okres ešte nič
neurobili, a najmä ani neurobia, aj keď niektorí pôsobili
ako poslanci VÚC v predchádzajúcich obdobiach.
Je tiež veľmi smutné konštatovanie, že títo ľudia, ktorí
sa dostali do VÚC (Koleják,
Kristofčák, Rosina) dostali aj
v Tvrdošíne toľko, veľa hlasov a pritom nám nie je známe
vlastne za čo, keď pre naše
mesto ešte nič dobrého ani za
1 euro neurobili a všetci vieme, že ani nikdy neurobia. Ešte
horšie je to aj preto, že oni nič
osožné neurobili ani pre okres
Tvrdošín, za ktorý kandidovali.
Podľa všetkého to bude asi
aj preto, že si vedia populistickým spôsobom získať hlasy
v okolitých obciach okresu, ale
môže to byť aj preto, že okolité
obce nevolia ľudí z Tvrdošína
najmä preto, že nám závidia, že
sa Tvrdošínu darí.
Pri týchto voľbách bola ešte

Takto sme volili v našom meste

P.č.

Meno a
priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Šaško,I.
Šoltés, D.
Kristofčák, Š.
Kuriak, M.
Koleják, V.
Lepáček, L.
Rosina, J.
Kováč, M.
Plevík, I.
Gabara, M.
Medvecký,A.
Tabačák, A.
Ratulovský,R
Koleják, D.
Lajčin, A.
Polakevič,F.
Kuboš, J.
Korčuška, S.
Loﬀajová, E.
Svitek, D.
Hujas, M.
Spolu

Volebný
obvod
č. 1

346

Volebný
obvod
č.2

201

291

170

227
181

121
90

138

111
95
77
61
72
38

118
45
45
44
67
94
26

16
16

17
20

31

23

21

18

27
28

13

4
4
1
1 809

11
20

16

4
2
3
1 155

Volebný
obvod
č.3

295

Volebný
obvod
č.4

318

86

118

101
126

141
187

118

78
85
77
68
57
29

28
20

38
19

Volebný
obvod
č.5

255

129

110

107
105

124
95

118
104
72
63
27
32

30
33

13
23

22
24

193

70

124

142
126
108
98
35
74

Volebný
obvod
č.6

17
22

102

Volebný
obvod
č.7

Sumár

166

81

78
81

53

58
77
123
36
26
28

46
45
37
31
18
30

14
10

6
9

17
19

16
12

7

19

11

15

25

15

35

20

8

5

21

11
2
2
1 283

35

5
2
2
1 683

21

7
1
2
1 214

13

6
1
1
1 076

11

1
1
1
753

1774
926
899
865
782
598
577
538
424
329

257
148
143
135
132
131
130
122
38
13
12
8 973

jedna zaujímavá skutočnosť, keď
pri sčítavaní hlasov boli priebežne známe výsledky jednotlivých
kandidátov, ktoré boli zverejňované priebežne na internete,
keď Tvrdošín a kandidáti z Tvrdošína už mali dávno spočítané
hlasy, pričom dlhodobo chýbali
výsledky z Nižnej a Zemianskej
Dediny. Čo iné, ako možné podozrenie zo záhadných možných

zmien hlasov kandidátov z Nižnej v prospech kandidáta z Nižnej a v neprospech kandidátov
z Tvrdošína. To iba na margo
toho, že pán Rosina z Nižnej
mal iba o 21 hlasov viac ako
náš primátor, a to iba preto, že
zápisnice o voľbách na okresnú
komisiu z Nižnej a Zemianskej
Dediny prišli so záhadným
oneskorením.

Tu ešte treba dodať, že
veľa občanov Tvrdošína sa
veľmi čudovalo ako pán Rosina mohol mať v Tvrdošíne
577 hlasov, keď pre Tvrdošín
nikdy nič neurobil, no najmä
ani neurobí, pretože v Nižnej
majú aj tak problémov nadostač. Takže aj takéto bývajú
voľby.
J. F.

ochranu proti burine a zveri.
Ozdravné opatrenia sú riešené
leteckou aplikáciou hnojiva.
„Viacero aspektov je príčinou zhoršujúceho sa stavu lesov. Medzi najdôležitejšie patrí
rozšírenie sa množstva podkôr-

neho hmyzu a vetrové kalamity, ktoré podľa odborníkov sú
sprievodným javom klimatických zmien. Odborníci hovoria
aj zmene chemizmu pôdy. Existujúci stav je možné riešiť len
komplexnými opatreniami a na

tie väčšinou urbárske spoločenstvá nemajú dosť finančných
prostriedkov. Práve preto je
potrená ﬁnančná intervencia
štátu,“ dopĺňa predseda.
Urbár sa vo svojom projekte
zameriava najmä na ekologic-

Patríme medzi najlepšie
hospodáriace mestá na Slovensku

(Dokončenie z 1. str.)
„Je to výsledok dobrého hospodárenia. Nielenže sa usilujeme
z 1. str.)
sa(Dokončenie
udržať rozpočet,
ale hospodárime s prebytkom. Naše mesto
dokázalo v minulom roku v súlade s rozpočtom zabezpečiť všetky funkcie mesta, vytvárať a realizovať rozvojové programy, a
zároveň vytvoriť aj rezervu do budúcnosti. Nečerpali sme úvery,
ani zdroje rezervného fondu mesta. V rámci Žilinského kraja
si naše mesto vyslúžilo prvenstvo, na čo sme patrične hrdí,“
skomentoval významný úspech mesta primátor Ivan Šaško.

Na Orave sme opäť zvíťazili

Súťaž o najkrajšie mesto, o ktorej sme vás informovali priebežne,
t.j. od 1. apríla do 31. októbra bola ukončená a portál www.slovakregion.sk vyhlásil výsledky.
Na Orave sme opäť zvíťazili. Zo súťažiacich 140 miest sme sa
umiestnili na 19. mieste tesne za Košicami a Bratislavou (16. a 17.
miesto), čo svedčí, že nám záleží na prostredí, v ktorom žijeme.
Dolný Kubín sa umiestnil na 31., Námestovo na 35. a Trstená na
95. mieste.

Lekári - špecialisti majú dvere otvorené

Po kompletnej rekonštrukcii zdravotného strediska rieši vedenie
mesta možnosti získať lekárov – špecialistov v snahe výjsť v ústrety
občanom, ktorí musia za ich službami dochádzať do iných miest.
Čakacie lehoty na niektoré vyšetrenia sú neúnosné, niekedy sú to
týždne, inokedy mesiace. V zdravotnom stredisku v Medvedzí sídlia
ambulancie, kde občania majú možnosť ísť za všeobecnými lekármi
pre deti a dorast, praktickým lekárom pre dospelých, gynekológom,
zubným a ORL (ušné, nosné, krčné) lekárom. Taktiež sa tam nachádza zubná technika. Vedenie mesta malo predbežné rokovania
s niekoľkými špecialistami, kde im boli ponúknuté priestory na ich
činnosť. Snažia sa „pritiahnuť“ do mesta dvoch ďalších špecialistov.
Jedná sa o špecializácie, ktoré najviac chýbajú, napr. očné, kožné, diabetologické.

Urbár Tvrdošína bojuje s neúprosnou prírodou

„S kalamitou, ktorá postihla
v minulosti naše lesy sme sa
museli vysporiadať, ale už teraz
musíme myslieť na budúcnosť,
na obnovu lesa, presne takisto, ako to robili naši dedovia.
A práve myšlienky na budúcnosť našich lesov nás primäli k tomu, aby sme pripravili
projekt na záchranu našich lesov. Vypracovali sme projekt,
ktorý je súčasnosti v štádiu
posledného hodnotenia. Verím, že bude úspešný a že už
na budúci rok začneme s jeho
realizáciou,“ hovorí predseda
Urbáru, Ivan Šaško.
Projekt sa týka obnovy lesných spoločenstiev a ozdravných opatrení v lesoch. Predstavuje komplex na seba nadväzujúcich opatrení, rieši najaktuálnejšie problémy lesných
ekosystémov a predpokladá
budúce prínosy v podobe zlepšenia stavu dotknutých lesov,
čo pozitívne ovplyvní plnenie
ich celospoločenských funkcií.
Je zameraný sa prípravu plochy
na zalesňovanie, sadbu sadeníc,

ké aspekty. Všetky práce pri
výsadbe, ochrane a ošetrovaní porastov budú vykonávané
ručne, s minimálnym využitím
mechanizmov. V projekte sa
počíta s výsadbou najmä ihličnanov, hlavne smreka a jedle,

čiastočne buka a javora (jaseňa).
Stabilizačnú funkciu by mal
zabezpečiť predovšetkým buk,
čiastočne jedľa.
Projekt bude realizovaný počas najbližších štyroch rokov v
lesoch Oravíc aj Tvrdošína.

Veterná kalamita aj u nás
V čase príprav y týchto
mestských novín, ale aj článku uvedeného vyššie, ktorého
obsah mal byť takou nádejou
do budúcna, postihla v dňoch
11. a 12. decembra veľkú časť
Slovenska, ale aj Oravy mimoriadne silná víchrica, ktorú meteorológovia v niektorých momentoch nazvali aj ako orkán.
Z týchto dní bolo zaznamenané obrovské množstvo
veterných kalamít na Orave
a čo nám je strašne ľúto, že to
postihlo aj lesy v Tvrdošíne, no
najmä v Oraviciach.
Aj keď škody ku dnešnému
dňu nemáme vyčíslené, už teraz vieme, že budú určite veľmi

veľké, ktoré budeme môcť prirovnať ku veterným kalamitám
z minulých rokov v Tatrách,
Roháčoch či Zakopanom.
Neľútostné počasie, náhle
oteplenie, podmoknutá pôda
a silný vietor spôsobilo priam
skazu na lesoch Oravy a čo
nám je veľmi ľúto, že aj v Oraviciach. Tento teplý južný vietor si vybral v našom regióne
dolinu, ktorá od Osobitej cez
Oravice zničila lesy aj vo Vitanovej, kde napáchala táto
víchrica tiež obrovské škody
na lesoch, na elektrickom vysokom napätí, na upchatých
cestách i na výpadkoch elektriky pre domácnosti či ďalšie

nadväzujúce škody
v okolitých obciach
a lesoch.
Nasledujúce dni,
týždne a mesiace
budú veľmi ťažké
pre nás všetkých sa
vysporiadať s touto pohromou, ktorú budeme postupne dokumentovať,
a zároveň vás budeme informovať
ako budeme postupovať pri likvidácii
týchto priam nemožno vyčísliteľných škôd na našej
prírode.

Príprava výstavby plavárne pokračuje podľa našich predstáv
Projektová dokumentácia plavárne pre realizáciu
je v týchto dňoch pred úplným ukončením aj s vyriešením všetkých pripomienok od
účastníkov konania.
Po územnom konaní a vydaní stavebného povolenia je
otázka najbližších dní, aby
mesto spustilo verejné obstarávanie pre výber dodávateľa
stavby na základe podmienok
a požiadaviek vyplývajúcich
z projektovej dokumentácie
pre realizáciu stavby, ktorá
bude mať množstvo špeciﬁckých podmienok aj preto, že
ide o náročnú stavbu, ktorá
bude mať aj zložité technologické zariadenia pre budúcnosť modernej, ekologickej
a úspornej prevádzky.
Mestská plaváreň je umiestnená, kde pôvodne bolo školské
ihrisko. Prístup pre automobily
k plavárni je navrhnutý z Družstevnej ulice existujúcou ob-

služnou komunikáciou s parkoviskom vedľa Lesníckej školy.

Pôdorys návrhu plavárne.

Hlavný vstup je orientovaný
z juhu, kde je medzi budovou

okresného úradu, bytovkou
a plavárňou vytvorené nové
námestie s
lavičkami a
pa rkov ý m i
úpravami.
Celý priestor
j e v ý t v a rne dotvorený
plastikou.
Budova
plavá r ne je
navrhnutá
ako kompozícia dvoch
prelínajúcich
sa hmôt. Nízka časť, v ktorej sú umiestnené všetky
o b sl u ž n é a
technologické
priestory sa
prelína s vyššou, mohutnejšou hmotou bazénovej
haly.
V nižšej

časti je umiestnená vstupná
hala s recepciou, šatne s prezliekacími kabínkami, sprchy a
WC pre mužov a ženy, wellness
so saunami a vírivkou, šatne a
kancelárie pre zamestnancov a
priestory pre technológiu. Časť
budovy je podpivničená, v suterénnych priestoroch sú umiestnené strojovne bazénovej technológie a vzduchotechniky.
Zo vstupnej haly je tiež
prístupná galéria v bazénovej
hale, ktorá slúži ako hľadisko
pre divákov pri plaveckých
podujatiach.
Bazénová hala je prestrešená šikmou pultovou strechou
prechádzajúcou na severnej
strane až po zem kopírujúc
pri tom zaoblenú nosnú konštrukciu z drevených lepených
väzníkov.
Z východnej a západnej strany je hala čiastočne presklená,
z južnej strany je plášť haly
našikmený a je pokrytý fotovoltaickými panelmi.
Priestor wellness je odd-

elený od bazénovej haly presklennou nepriehľadnou stenou.
Zahŕňa 3 sauny, a to fínsku,
parnú a infrasaunu. V relaxačnom priestore je navrhovaná
vírivka a ležadlá. Wellness má
vlastné hygienické zázemie,
odelené vstupy pre zamestnancov a verejnosť, zároveň
je komunikačne prepojené aj
s bazénovou halou.
Vzhľadom na skutočnosť,
že pri prevádzke bazéna tvoria
najvyššiu nákladovú položku
náklady na vykurovanie, v
návrhu sa uvažuje s využitím
progresívnych obnoviteľných
zdrojov. Ohrev bazénovej vody
zabezpečia tepelné čerpadlá,
pre ktoré bude dodávať elektrickú energiu fotovoltaická
elektráreň umiestnená na južnej fasáde bazénovej haly.
Návrh s touto elektrárňou
počíta už pri tvorbe architektonického riešenia tak, že táto
elektráreň je integrovanou súčasťou fasády, ktorá dotvára
architektúru objektu.
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Skôr než zasadneme k štedrovečernému stolu

Na sviatočnom
stole
Štedrý deň
je jeden z najkrajších dní v
celom roku.
Okrem neopakovateľných
chvíľ, strávených v kruhu
tých najbližších, je jeho
atmosféra spojená aj s rúškom
tajomnosti. S týmto
dňom sa totiž už po
stáročia spájajú mystické tradície a zvyky, ktoré praktizovali naši predkovia, no mnohí
z nás na ne nedajú dopustiť ani
dnes. Na štedrovečernom stole
podľa týchto povier nemôžu chýbať niektoré dôležité drobnosti,
pretože z ich neprítomnosti by
mohli plynúť po celý nasledujúci rok a pre celú rodinu negatíva.
Na čo by sme nemali zabudnúť?
Tradícia dodržiavať v tento deň
určité povery alebo zvyky plynie z histórie. Štedrému dňu je
už po stáročia pripisovaný veľký význam a pre kresťanov sú
tieto dni jednými z najvýznamnejších v roku, pretože si pripomínajú narodenie Ježiša Krista.
A tak je toto obdobie magické
už samo o sebe a ľudia si ho už
v dávnych dobách prirodzene
spojili s určitými zvykmi. Tie
majú zabezpečiť najmä šťastie,

zdravie a tiež dostatok úrody a
ﬁnancií v budúcom roku. Pretrvávajú v mnohých rodinách,
ktoré im už generácie veria.
Šupiny z kapra, alebo kôpka peňazí pod obrusom na štedrovečernom stole majú zabezpečiť,
aby sa peňazí v rodine pribudlo.
Cesnak má zabezpečovať dobré
zdravie, med dobrotu a hojnosť.
Krížik medom na čelo má symbolizovať požehnanie.
Orechy by sa mali dať do
každého kúta, aby bola v dome
rovnaká hojnosť ako v štedrý
deň aj počas celého roka.
Podľa tradície by aspoň raz
v roku sa mala rodina spoločne
pomodliť a poďakovať za jedlo.

Vinšujeme vám štedré
a bohaté Vianoce. Tento
vinš sa vzťahuje nielen k
množstvu a cene darčekov
pod stromčekom, ale aj k
bohato prestretému slávnostnému stolu, za ktorým
vládne rodinná pohoda a
láska v duši každého.
Niektoré rodiny dávajú na stôl
jeden tanier navyše pre náhodného hosťa. Jedná sa o symbol
milosrdenstva a spolupatričnosti. Niektorí ľudia si tento
zvyk spájajú skôr so zosnulými
členmi rodiny, pre ktorých je
prestreté.

Z kuchyne našich predkov
Najstarším a najjednoduchším spôsobom prípravy jedla
bolo konzumovanie potravy
v surovom stave. Množstvo
lesov a horských lúk v minulosti ponúkalo rôznorodé
listy, kvety, výhonky, plody,
semená, korene (huby, jahody,
čučoriedky, maliny. Najdôležitejšie miesto v ich jedálničku patrilo obilninám – ovos,
jačmeň, žito, pšenica, proso,
pohánka. Z nich pripravovali

obilninové kaše, kuľaše, ktoré
boli každodenným jedlom, ale
aj obradovým jedlom.
Na štedrovečernom stole
mal dôstojné miesto chlebík,
ktorý mali všetci vo veľkej
úcte. Pred jedením ho najskôr
nožom požehnali a potom
z neho odkrojili. Ak spadol na
zem, zdvihli ho a pobozkali.
Pripravovali sladký vykysnutý kabáč posypaný makom,
cukrom a škoricou. Špeciál-

nym vianočným kabáčom bol
kabáč, do ktorého dali toľko strúčkov cesnaku, koľko
bolo členov domácnosti. Mal
ich chrániť pred chorobami.
Na Nový rok si ním potierali
hrdlo, aby ich počas roka nebolelo. Štedrovečerným jedlom
okrem kapustnice a ryby boli
aj opekance pripravené z obyčajného upečeného chlebového cesta, pokrájaného alebo
polámaného.

Radosť si dávame nielen na Vianoce
Päťročný chlapček z nášho mesta je po prvej operácii.

Poďakovanie mestu a organizátorke zbierky V. J. prišlo od mladej
mamičky, ktorá prešla tým najhorším, čo môže každú matku stretnúť, a tým je ťažký zdravotný
stav dieťaťa.
Vďaka ﬁnančnej pomoci zo zbierky sa
mohla uskutočniť ťažká operácia v špecializovanom zariadení v Poľsku.
Ťažko je dnes skúmať, kde sa stala chyba a čo
sa malo a mohlo urobiť. Skutočnosťou je to, že počas pôrodu
bol chlapček M. pridusený na niekoľko minút. Jeho okamžité intenzívne oživovanie prinieslo úspech. Chlapček žije, ale nerozpráva, je imobilný
a potrebuje 24-hodinovú starostlivosť.
Operácia bola prvým krokom a nádejou pre rodičov, že zdravotný stav dieťaťa
sa dá zvrátiť a prinesie jeho výrazné zlepšenie. „Verím, že sa operácia vydarila
a následná rehabilitácia chlapčeka v oravických termálnych bazénoch
a ešte ďalšia operácia, na ktorú sa budeme usilovať získať ﬁnančné prostriedky pomôžu rodine, ktorá, rovnako a k o
my, nestráca nádej,“ hovorí s presvedčením organizátorka zbierky.
Keď otvoríme svoje srdcia, spoločnými
silami môžeme podporiť aspoň malou
čiastkou rodičov a ich ťažko choré deti.“

Divadelné predstavenie na počesť svätca
Prežili sme Jubilejný rok sv.
Martina, ktorý sa začal 11. novembra 2016 ako spomienka narodenia tohto svätca pred 1 700
rokmi a skončil sa 11. novembra
2017.
Sv. Martin Toursky bol synom vyššieho rímskeho dôstojníka a narodil sa roku 316
v rímskom posádkovom meste Sabaria v Panónii, dnešné
Szombathely v Maďarsku. Jeho
rodičia boli pohania, najmä otec.
Sv. Martin spoznáva kresťanstvo
ako mladý chlapec, dal sa zapísať
medzi katechumenov a stretával
sa s nimi. K sv. Martinovi patrí
hlavne jeho plášť, o ktorý sa

podelil s uzimeným žobrákom.
Vedieť sa podeliť aj v dnešnej
dobe, to je odkaz sv. Martina pre
nás. Vedieť sa podeliť z čistej
lásky, nie to, čo mám navyše,
a neviem, čo s tým. Vedieť sa
podeliť s jedlom, s oblečením,
s peniaz mi, s časom...
A j ž i a c i Z Š Š. Š m á l i k a
v Tvrdošíne z divadelného
krúžku Púpavienka sa vedeli
podeliť s časom. Strávili veľa
času na príprave divadelnej hry
sv. Martin, aby priblížili jeho
život. Spojením krásnej hudby,
hovoreného slova a dynamickej
scény hercov sme mohli vidieť
19. novembra v kostole sv. Trojice

Chrámový koncert

Aj na zahriatie

Na vianočné trhy v ZŠ M. Medveckej sa tešia nielen žiaci, ale
aj ich rodičia.
K Vianociam neodmysli- dovníkových korenín, nastrúteľne patrí vôňa medovníka, haná citrónová kôra.
škorice, vanilky či orechových
Postup:Múku zmiešame
koláčov. Ako deti sme pomá- s cukrom, sódou, korením,
hali pri pečení svojim mamám, všetko spolu preosejeme a
dnes nám zas asistujú naše pridáme postrúhanú citrónodeti. Spomienky na vianočné vú kôru. V strede zmesi uropečenie ostávajú neodmysliteľne v nás a veríme aj v spomienkach našich detí. Keď po
prípravách za znenia vianočných kolied pridáme úsmev a
dobrú náladu dielo sa vydarí.
Výborné medovníčky
(recept z 19. storočia):
1050 g hladkej múky 450
g práškového cukru, 360 g
medu, 6 celých stredne veľkých vajec, 2 čajové lyžičky bíme jamku, nalejeme tekutý
sódy bicarbóny, 4 lyžice me- med a rozšľahané vajíčka.

Cesto dôkladne vypracujeme,
zabalíme do mikroténového
vrecka, uložíme do hrnca,
prikryjeme a na niekoľko dní
necháme odpočívať pri izbovej
teplote alebo v špajzi. Nemusí
ísť do chladničky. Malo by to
byť najmenej 4 dni, no môže
to byť aj niekoľko mesiacov.
Vyzreté cesto znovu premiesime a po častiach rozvaľkáme. Na vykrajovanie menších kúskov ho rozvaľkáme
na hrúbku 3-4mm, na väčšie
kúsky to bude 5-6mm. Vykrojené medovníčky položíme na
plech vyložený papierom na
pečenie. Upečené vyberieme z
rúry a potrieme rozšľahaným
vajíčkom. Zostanú tak krásne
lesklé.
Medový koktail:
Suroviny: 4 dl mlieka, 1 vajce,
100 g medu, potlčený ľad
Postup: Prevarené studené
mlieko, vajce a med dobre
vyšľaháme. Potom pridáme
nadrobno potlčený ľad a ešte
raz spolu vyšľaháme.
Hriatô:
Suroviny: kryštálový cukor,
mleté čierne korenie, zázvor,
kačací tuk, domáca pálenka,
voda. Postup: V 2 dl vody
rozpustíme 2 PL cukru, 1 PL
kačacieho tuku. Po zovretí
pridáme 4 dl domácej pálenky, štipku mletého korenia a
zázvoru.

v Tvrdošíne divadelné predstavenie Sv. Martin.
Ďakujeme dobrotivému Bohu,
že sme mohli zorganizovať takéto veľké dielo o sv. Martinovi.
Ďakujeme učiteľke Magdaléne
Kecerovej, Gabike Poláčikovej
a Barborke Magdiakovej za nácvik a prípravu celého divadla,
Vlaste Vestenickej za šitie a prípravu všetkých kostýmov, výtvarníčke Alenke Lenčuchovej
za vytvorenie kulís, za krásnu
hudbu, ktorá nás sprevádzala
celým divadlom. Za hudbu bola
zodpovedná Julka Habovštiaková, Aneška Kurajdová, Mário
Kurajda, Andži.

Každoročne na sviatok
Krista Kráľa ZUŠ v Tvrdoší-

ne v spolupráci so ZUŠ I. Kolčáka v Námestove organizuje

chrámový koncert ku cti sv.
Cecílie - patrónke hudobníkov.
26. novembra 2017 v kostole
Najsvätejššej Trojice zaznela
krásna sakrálna hudba starých
majstrov v podaní žiakov a učiteľov ZUŠ. Huslistka Anežka
Kurajdová zo ZUŠ I. Ballu v
D. Kubíne, bola tohtoročným
hosťom koncertu a pre každého prítomného poslucháča bola
jej interpretácia skladieb od G.
Tartiniho a M. Brucha na husliach pohladením duše.
Poďakovanie patrí aj RK
FÚ v Tvrdošíne, kde sa všetci účastníci koncertu mohli
stretnúť na malom občerstvení.

Môj prvý koncert a výstava
29. novembra si prvýkrát 30
malých hudobníkov v hre na
rozličných nástrojoch /klavír,
akordeón, husle, zobcová ﬂauta,
gitara/ zahrali na svojom prvom
verejnom koncerte po niekoľko
mesačnej príprave, ktorý každoročne ZUŠ v Tvrdošíne organizuje pre žiakov prvých roční-

kov základného štúdia. Koncert
bol doplnený výstavou detských
výtvarných prác12 žiakov z výtvarného odboru. Malí umelci
mali v publiku veľkú podporu
nielen svojich rodičov, ale aj
starých rodičov a svojich príbuzných, čo zakaždým vytvára
nádhernú rodinnú atmosféru,

sprevádzanú umením drobných
hudobných skladbičiek. Jedným
z hlavných cieľov ZUŠ je výchova umením, k umeniu a pre
umenie, čo nepochybne vedie k
rozvoju osobnosti dieťaťa. Prajeme všetkým veľa vytrvalosti
a trpezlivosti pri objavovaní
krásy v umení.

Vianočné zvyky, tradície a obyčaje
Začiatok Vianoc sa spájal
so Štedrým dňom. Hneď ráno
pošibal gazda statok prútom v
maštali, aby bol poslušný, gazdiná deti, aby tiež počúvali a
boli šikovné. Potom ho zastrčili do kúta za stôl pri ktorom
bol vianočný stromček. Týmto
prútikom na jar gazda vyháňal
kravu na prvú pašu. Celý deň
držali ľudia prísny pôst, jedlo sa
len veľmi málo. Domáci urobili
vianočný stromček — jedličku
alebo smrečok, kde nechýbali
jabĺčka a svätý obrázok. Gazdiná uvarila na večeru kapustni-

cu, zemiaky alebo ryžu, upiekla „babku“. Dodržiavali pôst
a celý deň boli všetci hladní.
Aby deti vydržali až do večere,
rodičia im sľubovali, že uvidia
zlaté prasiatko. Keď gazdiná
chystala štedrovečerný stôl,
nezabudla naň dať z každého
jedla po troške. Nechýbali ani
oblátky a med, sušené slivky a
zároveň všetky druhy obilia i
ľan, ktoré boli na stole celý večer. Pod stôl zasa dali reťaz, na
ktorej mali počas večere nohy,
aby rodina držala pokope. Pod
stolom bol aj šechtár, aby krava

dobre dojila a mala veľa mlieka.
Pred večerou zapálili sviečku a
gazda sa pomodlil. Ako prvé sa
jedli oblátky s medom a potom
až ďalšie jedlo. Počas večere
odkladali domáci zbytky jedla
do jednej nádobky, ktorú potom
po večeri gazda alebo gazdiná vzali do maštale a podelili
všetkým zvieratám. Po večeri
chodievali po spievaní popod
okná najmä ženy a deti. Deti
za spievanie dostali kabáč, u
bohatších aj kúsok koláča. Bez
polnočnej omše by sa Štedrý
večer nikomu nerátal.
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Gymnázium v projekte Euroscola 2018
Gymnázium Tvrdošín sa zapojilo do súťažného projektu
Euroscola 2018. Na základe vybranej témy s názvom „Rok 2018
– Európsky rok kultúrneho dedičstva“ organizovalo
rôzne aktivity pre svojich
študentov i pre verejnosť. Pri
príležitosti Medzinárodného
dňa študentstva usporiadalo
verejnú besedu s výtvarníkom Hieronýmom Balkom,
spojenú s výstavou „V znamení Y“, ktorej vernisáž sa
konala v Galérii Schürger 16.
novembra.
17. november nie je len
sviatkom študentov. Je najmä
dňom, kedy si pripomíname
obdobie boja za slobodu a demokraciu. Tak, ako rok 1989 bol
významný pre našu svojbytnosť,
rovnako sa do našej histórie zapísal tento dátum v roku 1939, kedy
mladí študenti verejne vyjadrili

svoj protest proti fašistickej okupácii. Ich silný odkaz je pre obyvateľov Tvrdošína stále dôležitý,
zvlášť preto, že Marek Frauwirth

Každý rok sa pri ňom stretnú
maturanti miestnych stredných
škôl a slávnostným spevom študentskej hymny Gaudeamus si

bol jedným z nich. Jeho hrdinskú
smrť zachytil práve Hieroným
Balko v pamätníku „Zápalky“,
ktorý má už dlhé roky svoje čestné miesto v tvrdošínskom parku.

pripomínajú významný fakt,
a síce, že sloboda a všetky výhody, ktoré má mladý človek dnes,
neboli vždy samozrejmosťou.
Mgr. Veronika Harmatová

Vzdelaní ľudia majú väčšie šance
Tento rok máme my, študenti
z Gymnázia Tvrdošín, možnosť
zapojiť sa do projektu Euroscola
v rámci Roka Európskeho kultúrneho dedičstva.
Dozvedeli sme
sa o ňom od
koordinátorky
B. Balážovej
a V. Harmatovej. Zo spektra
piatich tried sa
nás zapojilo 34.
Tvoríme jeden
tím, ale na to,
aby sme splnili
všetky aktivity,
sme rozdelení
do menších skupín. Priebežne
pracujeme na rôznych úlohách,
ako napríklad vytvorenie nástenky o Európskej únii a o Európskom kultúrnom dedičstve, vy-

myslenie plagátu projektu, diskusia s rakúskou študentkou a s
poslancami Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho

parlamentu a mnohé ďalšie. Cieľom tohto projektu je efektívna
práca v tíme a šanca vycestovať
do Štrasburgu za účelom účasti
na zasadnutí Rady Európskej

únie v anglickom jazyku. Dúfame, že budeme v tomto projekte úspešní a vďaka spoločným
zásluhám sa nám kolektívne

Vo veži dreveného rímskokatolíckeho Kostola Všetkých
svätých v Tvrdošíne, zapísaného do zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO, sa nenachádza žiadny
zvon. Ten, ktorý sa z tejto časti
mesta ozýva (hojdá sa v smere
sever – juh), je umiestnený vo
zvonici nad vstupnou bránou
do areálu cintorína. Váži cca
650 kg, jeho priemer je 1030
mm. Odlial ho v roku 1832
Adalbert Littmann v Banskej
Bystrici. Má šesťramennú
korunu zdobenú maskaronmi (plastický ozdobný motív) mužských hláv, dookola
obiehajúce opakujúce sa ﬂorálne ornamentálne pásy, reliéf zobrazujúci sv. Floriána,
ktorý drží zástavu a hasí oheň
v dome, reliéf vyobrazujúci
Najsvätejšiu Trojicu a latinský
nápis, v preklade: Na náklady
cirkvi a Bohu-známych preliaty v roku 1832. Zvon má lietajúce reverzné srdce. Poháňa ho
elektromotor.
Vo veži farského Kostola
Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne je umiestnených 5 zvonov
hojdajúcich sa v smere sever
– juh. Každý z nich má svoje meno. Najväčším je „Zvon
Najsvätejšia Trojica“. Váži cca
1385 kg, jeho priemer je 1323
mm. Odlial ho v roku 1924
Richard Herold v Chomutove. Zdobený je maskaronmi
v podobe hláv anjelov s krídlami, ﬂorálnym ornamentom,
reliéfom zobrazujúcim Najsvätejšiu Trojicu s troma anjelmi. Nachádza sa na ňom nápis:

Na ciele vojenské r. 1916 odvezený/ z milodarov veriacich ku
cti Najsvätejšej Trojice r. 1924
zadovážený.
Aj „Zvon sv. Jozef“ odlial
R. Herold v roku 1924. Váži
800 kg a jeho priemer je 1100
mm. Okrem ﬂorálnych ornamentov a hláv anjelov s krídlami sa na zvone nachádza reliéf
zobrazujúci sv. Jozefa, ktorý
v pravej ruke drží malého Ježiška a v ľavej ruke ľaliu. Z nápisu na zvone sa dozvedáme,
že bol: Z milodarov veriacich
ku cti sv. Jozefa r. 1924 zadovážený.
Zvon „Najsvätejšie Srdce
Ježišovo“ má hmotnosť 515
kg a priemer 950 mm. Autorom je tiež R. Herold v r. 1924.
Na južnej strane drieku zvona
nájdeme reliéf zobrazujúci
Ježiša Krista ukazujúceho na
svoje srdce. Aj tento zvon bol
na ciele vojenské v roku 1916
odvezený a z milodarov veriacich ku cti Najsvätejšieho srd-

ca Jeržiša r. 1924 zadovážený.
„Malý zvon“ odlial Pavel
Ranko v roku 1922 v Trenčíne.
Váži 95 kg a má priemer 540
mm. Na drieku zvona nájdeme
reliéf zobrazujúci Svätú rodinu
– malého Ježiška, Pannu Máriu a sv. Jozefa, ktorý v pravej
ruke drží ľaliu. Na zvone sa nachádza nápis: Na chválu Božiu
venovali ma veriaci obce 1922.
Všetky opísané zvony sú
poháňané elektromotormi.
„Zvon Umieračik“, odliaty v roku 1627 má hmotnosť 40 kg a priemer 390
mm. Autor nie je známy.
Zvon má liet ajúce srdce
a poháňa ho lineárny motor.
Ďa l šie z vony s a n a ch á dzajú v K rásnej Hôrke v
barokovej kaplnke z roku
1778 a vo Zvonici postavenej
v roku 1726, nachádzajúcej
sa v strede mestskej časti
Medvedzie. Ranným a večerným zvonením pre obyvateľov
Medvedzia dodnes plní svoju funkciu. V poradí deviaty
zvon sa nachádza v kostolíku
v Oraviciach postavenom
členmi Urbáru v roku 1820.

Amadeus
V Brne sa od 2. – 4.novembra konal 24. ročník jednej
z najprestížnejších medzinárodných klavírnych súťaží
v Českej republike. V koncertnej sieni Filharmónie Brno, si
mohli mladí klaviristi do 11
rokov vyskúšať svoje umenie.
Súťaže sa zúčastnilo 76 detí, zo
16 krajín, dokonca aj zo zámoria. Súťaž sa inšpiruje koncertom 11 ročného W. A. Mozarta

Cieľom programu Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa
každé dieťa cíti bezpečne, dob-

2015/2016 získalo Gymnázium
Tvrdošín certiﬁkát Škola priateľská k deťom. O jeho získanie sa
usiluje aj v tomto školskom roku

rancii a zodpovednosti, zlepšuje vzťah k sebe, k ľuďom,
k životnému prostrediu, vytvára priaznivú atmosféru na

re, sebaisto a do ktorého chodí
s radosťou. Práva dieťaťa sú
v centre záujmu. Kľúčovými sú
participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola nielen učí o právach
dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi
deťmi, pedagógmi a rodičmi na
materských, základných a stredných školách. V školskom roku

ako jediná zo stredných škôl na
Orave, ktorá sa bude snažiť splniť kritériá programu UNICEF.
Program funguje v mnohých
krajinách, je odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako doplnok výučby o ľudských právach.
Prost red níct vom ak tivít
oboznamuje žiakov s právami
detí, učí žiakov rešpektu, tole-

vyučovaní, umožňuje participáciu žiakov na chode školy. Koordinátorkami programu sú: M.Hladká, S. Plávková
a M. Masnicová. S realizáciou
programu pomáha tzv. Junior
Ambasádorka Janka Kozoňová
a dobrovoľníčky programu DofE
– Karina Šprláková, Klára Dujčáková a Alica Maďarová.

povedal vtedy Igor Nemeček,
predseda slovenského hokejového zväzu, čím odôvodnil,
prečo uspel práve návrh vlka.
Naši žiaci si na dvoch vyučovacích hodinách vypočuli,
čo obnáša práca hokejového
rozhodcu, aké sú jej úskalia i
príjemné a humorné momenty. A pretože stále platí, že
„raz vidieť, je lepšie ako stokrát počuť“, žiaci mali možnosť porovnať extraligový a
medzinárodný rozhodcovský
dres, popozerať si rozhodcovskú výstroj, puky z rôznych

podujatí, vrátane majstrovstiev sveta, či
zápasov KHL.
K hokejov ým
rozhodcom neod mysl it eľne
patrí i píšťalka, preto nám
pán rozhodca
predviedol, ako
sa správne drží
a používa tak,
aby ho bolo počuť aj vo vypredanej 5-tisícovej hale. To
sme si museli
zapchávať uši!
Na záver mohli deti klásť
svoje zvedavé otázky. A aby
sme si pekné spomienky uchovali čo najdlhšie, urobili sme
si s Gooolym a s rozhodcom
veselé fotografie. Verím, že
ich návšteva nás povzbudila k
tomu, aby sme nezabúdali, že
športovanie prispieva k zdravému telu i vyrovnanému duchu.
A vždy keď uvidíme v televízii zápasy našich hokejistov
budeme im fandiť a spomínať
na túto novembrovú návštevu.
Ing. V. Kmeňová, ZŠ Š. Šmálika

Návšteva hokejového rozhodcu a maskota Gooolyho

podarí navštíviť Štrasburg.
Študentky Gymnázia
Tvrdošín- G. Medvecká, D.
Orčíková, K. Krileková, septima A.

Deväť zvonov v Tvrdošíne
Zvon je nástrojom komunikácie. Doďaleka sa nesúci vysoký zvuk na seba narážajúcich kúskov kovu
mal za cieľ oznamovať dôležité správy svojmu okoliu.

Škola priateľská k deťom

v Brne, a upozorňuje tak na
výnimočne talentované deti.
9-ročná Marta Janoštínová,
žiačka ZUŠ Tvrdošín, získala
v III. kategórii čestné uznanie.
Vysokú úroveň súťaže dokladá aj to, že členstvo v porote prijali najprednejší svetoví sólisti a pedagógovia vysokých škôl Rakúska, Čiech,
Španielska, Veľkej Británie
a USA.

V piatok 10. novembra k
nám do školy zavítal slovenský
extraligový hokejový rozhodca
Jozef Tvrdoň, ktorého pozvali
žiaci VI. A triedy, p. učiteľky
Ujmiakovej. Z Bratislavy ho
doprevádzal aj oﬁciálny maskot
slovenskej hokejovej reprezentácie Goooly. Tento šedo-biely
vlk sa zrodil pri príležitosti
usporiadania Majstrovstiev
sveta v ľadovom hokeji, ktoré v
roku 2011 prebiehali v Bratislave a v Košiciach. „Vlk je zviera,
ktoré je typicky slovenské, spája sa s našimi lesmi a prírodou,“

Učenie nás baví
V roku 2017 sa Spojená škola zapojila do programu Erasmus+/KA101, ktorý predstavuje mobilitu pracovníkov v ob-

lasti školského vzdelávania.
Škola bola úspešná a získala
grant pre projekt s názvom Tvorivé učenie (sa) – cesta k motivácii. Ide o profesionálny rozvoj
učiteľov anglického jazyka ako
cudzieho jazyka vo vybraných
krajinách.
Mgr. Dagmar Hujová a Ing.
Martina Rapšíková, vyučujúce
anglického jazyka, sa zúčastnili
vzdelávania na jazykovej škole
v Londýne. Navštevovali kurz

spolu s vyučujúcimi z Belgicka, Poľska a Holandska. Počas
kurzu diskutovali o najvhodnejších metódach na povzbudzovanie a motivovanie žiakov, o
stanovení a splnení cieľa hodiny
s aktívnym prístupom žiakov a ich
interaktivitou, a
taktiež porovnávali jednotlivé vzdelávacie systémy
v krajinách účastníkov kurzu. Ďalšími účastníčkami
kurzu jednotlivcov v rámci európskeho programu Erasmus+
boli vyučujúce anglického jazyka Mgr. Miroslava Gareková
a Mgr. Lenka Čajková, ktoré
absolvovali vzdelávanie na jazykovej škole v anglickom univerzitnom meste Oxford. Obsah
kurzu zdieľali s kolegami zo
Španielska, Nemecka, Švédska a Bulharska. Tento kurz
obsahoval vzdelávanie vo sfére
gramatiky, výslovnosti, ale aj

motivačných aktivít pre žiakov,
zlepšovania osobného jazyka
a využívanie filmov, piesní
a obrázkov počas vyučovacích
hodín. Spolu s tútorkou kurzu
si účastníci vymenili informácie o jednotlivých vzdelávacích
systémoch krajín. Cieľom mobilít bola podpora profesijného
rastu, zvýšenie pedagogickej
odbornosti a vzdelávanie sa vo
využívaní najnovších trendov
vo výučbe anglického jazyka.
Veríme, že motivácia žiakov
vo výučbe cudzích jazykov sa
vďaka týmto moderným aktivizujúcim metódam zvýši
a prispeje ku kvalitnej jazykovej príprave.
Učitelia sú silne motivovaní skúsenosťami získanými
v zahraničí a majú záujem učiť
žiakov cudzí jazyk spôsobom,
ktorý ich bude baviť. Nechcú,
aby žiaci brali učenie ako namáhavú činnosť, ale ako zábavu, čo sa však nezaobíde bez
systematickej a intenzívnej
práce žiakov v škole i vo voľnom čase.
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Z historického kalendára

iných ľudí, ktorí mu umožnili
PO RAČKAYOVI
štúdium na výtvarnej akadéSA ZACHOVALO
ÚCTYHODNÉ DIELO mii vo Viedni. V roku 1830
P r e d 14 5 - m i r ok m i
zomrel v Tvrdošíne mal i a r M a x i m i l i á n R ač kay (Rácskay, Ratskay)
(0 2 .0 6 .18 0 6 Z á z r i v á 15.07.1872 Tvrdošín). Z knihy Petra Hubu sa dozvedáme,
že určite bol nadaný a musel
mať podporu rodičov, ale aj

prišiel na Oravu. O rok neskôr
namaľoval obraz Madony pre
kostol v Tvrdošíne. Významným prelomom v jeho živote bol rok 1843, kedy získal
objednávku na namaľovanie
hlavného a dvoch bočných
oltárov v kostole v Hybiach.
Na Orave a v Liptove pôsobil v rokoch 1830 -1871. „Po

Račkayovi sa zachovalo
úctyhodné dielo. Napriek
tomu zostal pre väčšinu
verejnosti takmer neznámym umelcom. O jeho
živote sa zachovalo veľmi málo údajov a aj naše
výskumy potvrdili, že
ani „domáci“ často nevedia, kto oltárny obraz
namaľoval.“
V Tvrdošíne prežil
Račkay svoje najplodnejšie roky. Roku 1868
bol podrichtárom a roku
1871 členom školskej
stolice a výborníkom v
Tvrdošíne. Z jeho tvorby sa zachovali viaceré
sakrálne práce pre r. k.
kostol v Hybiach (1843),
v Hornej Zubrici (okolo
1857), v Liptovskej Revúcej (1860), v Kňažej
(1867), v Liesku a Habovke; maľoval žánrové
obrazy zo života oravského ľudu so silným
sociál ny m a kcentom
(Rekvirácia, Slovenský
poddaný, Oráč). Vytvoril aj sériu 14 farebných
ilustrácií pre pripravovanú monograﬁu Daniela
Szontágha o Oravskej
župe. Jeho diela sú v
zbierkach Galérie hlavného
mesta SR Bratislavy, v Etnograﬁckom ústave SNM v
Martine a v Néprajzi múzeu
v Budapešti. Jeho tvorba má
národopisno-dokumentačný
význam.
Pre nás majú nesmiernu
hodnotu jeho obrazy zobrazujúce odevy v mestečkách
Oravskej župy, kde sa nachádzajú aj odevy z Tvrdošína
a Medvedzia.

Do kostolíka prichádzajú vzácni hostia
Medzi návštevníkmi, ktorí
zavítali do kostola Všetkých
svätých patria mnohé osobnosti z rôznych sfér života.
V stredu 25. októbra navštívil náš drevený kostolík rekordman v darovaní krvi, ktorý ako prvý na svete má 596
odberov, pán Zdeněk Duběnko s manželkou z Kostomaty nad Labem. Krv a krvnú
plazmu daruje od roku 1971,
krv päťkrát ročne a krvnú
plazmu každých 14 dní a tá

je ešte dôležitejšia ako krv.
Síce je už na dôchodku, ale
stále je darcom. Bolo mu udelené aj štátne vyznamenanie
od českého prezidenta Miloša Zemana. Je to vôbec prvé
vyznamenanie, ktoré bolo
udelené od roku 1918. Oravu
navštívili po prvýkrát, boli na
Oravskom hrade a vykúpali
sa v termálnych kúpaliskách
v Oraviciach. Do nášho mesta ich priviedol záujem vidieť
gotický kostolík zapísaný do

zoznamu Unesco. Význam
pútavého historického výkladu vyjadrili vo svojom liste:
„Vážená pani Čajková, vopred Vás pozdravujeme z Polabia a veľmi Vám ďakujeme
za Vašu srdečnosť a krásny
výklad v kostolíku. S tým sme
sa u nás v Čechách ešte nestretli.Pobyt na Orave bol po
všetkých stránkach perfektný,
ale veľmi krátky, a tak na budúci rok opäť prídeme, ale už
na dlhšiu dobu.“

Rudolf Fábry v spomienkach
Na 11. zasadnutí Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré sa konalo 1. decembra 2016 v Addis Abebe (Etiópia), bol do
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva ľudstva Unesco zapísaný prvok Bábkarstvo
na Slovensku a v Čechách.
K nositeľom bábkarskej
tradície
rodiny kočovníkov,
ktoré sa
d iva d lo m
živili patr ili popr i
Stražanovcoch, AnHieronym Balko: derlovcoch
Divadlo bez bá- a ďalších
bok, 2011
i Fábryovci. Rudolf
Fábry sa narodil 4.9. 1913 v
Rumanovej, zomrel 1992 v Tvrdošíne.
Zápis do zoznamu Unesco bol
spúšťacím prvkom, ktorý podnietil záujem o získanie informácií. Doteraz je ich veľmi málo :
Otec Jozef, nar.1885 bol „cestovný kinár“, meno Fábry sa spo-

mína s ľudovým bábkarstvom
v prvej polovici 20. st. Keď sa
v r.1950 zúčastnilo 27 ľudových
bábkárov kvaliﬁkačných skúšok,
Fábry bol medzi 8 vybranými,
ktorí dostali povolenie hrávať
bábkové divadlo. Na Fond pre
podporu umenia podalo mesto
projekt, ktorý sa skladá z dvoch
častí.Prvá časť - prípravná časť
v sebe zahŕňa zber dochovaných
údajov a materiálov, z ktorých
bude pripravená výstava a budú
použité na propagáciu (letáky).
Kladie si za cieľ doplniť mozaiku života a práce bábkára, ktorý
si marionety sám vyrábal (najvzácnejšie z nich sú v zbierke A.
Anderleho) a prešiel s nimi celé
Slovensku (zápisy sa nachádzajú
v jeho Vandrovnej knižke, kde
posledný údaj končí rokom 1963)
a tým prispieť k rozšíreniu vedomostí o slovenskom bábkárstve.
Druhá časť zahŕňa – prezentáciu

Pamätník je obnovený

Vedenie mesta iniciovalo vytvorenie pamätníka na počesť
Mareka Frauwirtha. Tejto úlohy sa vynikajúcim spôsobom
zhostil Hieroným Balko, ktorý
vytvoril dielo s názvom Zápalky.
Tie od roku 1999 zdobili mestský
park. Keďže zub času sa podpísal aj na tomto pomníku, mesto
dalo vyhotoviť jeho novú vernú
kópiu, ktorú vyhotovil s odbornou pomocou Hieronýma Balka
rezbár, stolár, výtvarník Ing. Michal Kožienka. Na pomník bolo
použité kvalitné dubové drevo.
Hrubá príprava trvala dva týžd-

ne. Pamätník bol 15. novembra
osadený a umiestnený na svoje
pôvodné miesto.
Pamätná tabuľa
patrí do mesta
J. Leikert historik a spisovateľ napísal niekoľko kníh
o udalostiach 17. novembra 1939
(Ráno prišla noc, A deň sa vrátil, Čierny piatok sedemnásteho
novembra, Ukradnutá mladosť,
Sny v okovách, Ďaleko a predsa
blízko), keď boli v Česku zatvorené vysoké školy (študovalo na
nich viacero slovenských študentov), vyše 1200 vysokoško-

Písali sm e v na šich n oviná ch

Pred 30-timi rokmi
20. decembra bolo v našom meste dané do užívania nové
nákupné stredisko. Jeho otvorenia sa zúčastnili Ing. Ivan
Šaško a podpredseda Jednoty SD v Trstenej A. Stasel ako aj
množstvo obyvateľov mesta, ktorí netrpezlivo čakali na prvý
predvianočný nákup pod jednou strechou. Nákupné stredisko vybudovala Jednota SD v Trstenej, práce dodávateľsky
zabezpečovala Konštruktíva Praha nákladom 10 mil. Kčs.
Nachádza sa v ňom 508 m 2 predajnej a skladovacej plochy.
Pred 25-timi rokmi
21. decembra1991 sa naplnil život vdp.
profesora Štefana Šmálika. Kňaz, akým
bol Štefan Šmálik s jeho úžasnou pamäťou, tvorivým duchom, jazykovými
a historickými znalosťami, ale najmä
výnimočným zanietením pre región a
naše mesto v ktorom pôsobil s toleranciou voči ľuďom s ktorými sa stýkal.
Pre Tvrdošín ale aj pre celú Oravu je to
navždy nenahraditeľná strata. Je potrebné aspoň z časti splatiť dlh jeho plodnej
práce, ktoré tak nezištne poskytoval do
Medailónikov z dejín nášho mesta v novinách, alebo poznatky
z histórie z iných oravských miest a obcí.
Pred 20-timi rokmi
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili názov námestia
na sídlisku. Od tohto obdobia nesie názov – Michalské námestie.
Pred 10-timi rokmi
Otvorenie tenisovej haly s umelou trávou o ploche
takmer 1400 m 2 začala moderátorka týmito slovami: Otcom myšlienky postaviť tenisovú halu v Tvrdošíne bol
primátor mesta, ktorý ju doviedol do úspešného konca.
Jej slávnostné otvorenie pripadlo na 27. január za účasti
priaznivcov všetkých vekových kategórií, poslancov MsZ,
rodičov a detí. Primátor Ivan Šaško vo svojom príhovo-

s prednáškou o živote a práci R.
Fábryho, slávnostné odovzdanie
kópie cer tif ikátu U NESCO
primátorovi mesta a dcére R.
Fábryho a bábkové predstavenia
na Trojičnom námestí, odhalenie
pamätnej tabule. Zámerom mesta
je oživiť súčasníkom život tohto
neprávom zabudnutého bábkara a
oživiť tradície jeho majstrovstva.
V zmysle Dohovoru pre ochranu
NKD Unesco z roku 2003, ktorého je SR zmluvnom stranou
od r. 2006, si kladie Spomienkové podujatie za cieľ zozbierať a zachrániť informácie o
bábkaroch z rodiny Fábryovcov
a tým zdokumentovať, ochraňovať a zachovávať toto nehmotné
kultúrne dedičstvo. Uvedením
tohto podujatia počas budúcoročných Dní mesta Tvrdošín
súčasníkom, širokej verejnosti
priblížiť atmosféru tradičného
bábkarského umenia so životným štýlom kočovníkov, ktorí
rozdávali zábavu i poučenie po
dedinách a plnili socializačnú
úlohu. Účasť na podujatí a uvedenie prezentácie o živote a tvorbe
R. Fábryho prisľúbil Doc. Mgr.
Juraj Hamar, CSc.

re povedal: „Stojíme na mieste, kde v minulosti sme ako
chlapci chodili v zime hrávať hokej. Volali sme ho „močilo“
na čo si spomenuli pamätníci. Dnes tu stojí krásna tenisová hala, ktorá urobila radosť všetkým priaznivcom tenisu.
Pred Národnou
radou SR svietila vyzdobená vianočná jedlička z
Oravíc, ako symbol
vďačnosti, lásky a
ľudskej spolupatričnosti. Jedlička
pri ktorej sa pristavovali Bratislavčania i návštevníci
bola symbolickým
poďakovaním všetkým, ktorí sa pričinili o to, že Oravice
patria mestu Tvrdošín. 15 metrovú
jedličku z lokality
Kandierovky previezli zamestnanci
Naše mesto malo v Národnej rade SR Tvrdošínskeho Ursvojho zástupcu. Bol ním primátor I. báru do Bratislavy.
Šaško v rokoch 2006 - 2010.
Podstatná zmena
pre toto pútnické miesto Skalka nastala v roku 2007, kedy tu
mesto začalo so stavebnými prácami a úpravami. Priestor pred
Skalkou sa premenil na stavenisko, stavebné a tesárske práce
tu ﬁnišovali tak, aby boli ukončené na sviatok Sedembolestnej
Panny Márie, kedy sa tu konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval vdp. Ján Marhefka. Areál pred Skalkou dostal

lákov odvlečených do koncentračného tábora Sachsenhausen
a 9 študentských funkcionárov
na výstrahu popravených. Medzi popravenými bol jediný
Slovák Marek Frauwirth z Tvrdošína. Pochádzal z chudobnej
židovskej rodiny a bol sociálne
cítiaci. Ostatní popravení študenti boli pravicového zamerania. Ako sa do tejto skupiny
dostal, je dodnes veľkou záhadou. Nepodarilo sa to zistiť ani
J. Leikertovi, napriek tomu, že
tridsať rokov po tom „pátral“
a vyšla o ňom kniha s názvom Rozčesnutý čas Marka
Frauwirtha. O tom, že ide o významnú osobnosť školy, mesta, Oravy a celého Slovenska,
niet pochýb. „Pamätná tabuľa
M. Frauwirthovi, ktorá bola
umiestnená na budove základnej školy sa niekde stratila. S
úcty k rodákovi dáme vytvoriť
novú pamätnú tabuľu. Verím,
že sa nám podarí napraviť chybu, ktorá sa nedopatrením stala
pred niekoľkými rokmi a tabuľa
bude inštalovaná na dôstojnom
mieste,“ povedal primátor.

úplné nový tvar a bude dôstojným miestom na sväté omše ale
aj na zastavenie a oddýchnutie si počas prechádzky po našej
krásnej okolitej prírode.
Zborový dom evanjelickej cirkvi bol slávnostne vysvätený v nedeľu 18.11.2007 za prítomnosti generálneho biskupa evanjelickej cirkvi Miloša Klátika, evanjelickej farárky Adriany Žuchovej, primátora Ivana Šašku a
zástupkyne Vlasty Jančekovej, ktorí sa zaslúžili o tento
Boží stánok. Na prízemí budovy sa nachádza modlitebňa kde sa konajú pravidelne každú nedeľu služby Božie.
Pred 5-timi rokmi
Za účasti primátora a generálneho riaditeľa Slovenskej pošty
sa slávnostne otvorila nová pošta na sídlisku Medvedzie. Pošta

bola postavená v krátkom časovom rozmedzí a jej náklady boli
viac ako 1 mil. eur. Priestory pre zákazníkov sú moderné, prehľadné, väčšie. Nachádza sa tu aj bezbarierový prístup.
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Deti poslali svetlá nádeje

Narodili sa
3. 10.
27. 10.
27. 10.
27. 10.
1. 11.
1. 11.
4. 11.
7. 11.

Damián Michalčík
Lara Lešňovská
Adela Sirotová
Tobias Bachynec
Mário Gandi
Kristián Maslo
Šimon Maslák
Zara Gažurová

9. 11.
13. 11.
22. 11.
26. 11.
29. 11.

Soﬁa Kristofčáková
Ján Maťoška
Nina Parižová
Martin Cubinek
Liliana Bačová

Sobáše
21. 10.
21. 10.
28. 10.
4. 11.
11. 11.
18. 11.
18. 11.
25. 11.
25. 11.
25. 11.

Silvia Tekeľová – Ing. Tomáš Letoštiak
Zuzana Kormaňáková – Mgr. Ondrej Civáň
Andrea Bedrichová – Tomáš Zboroň
Marcela Kulášová – Ján Smoleň
Alena Paniaková – Martin Mitter
Dominika Pakosová – Marek Katrák
Anna Lajmonová – Nicos Luigi
Mgr. Jana Sirotová – Miroslav Furťo
JUDr. Veronika Turčáková – Ing. Jozef Praslička
Mária Zubajová – Karol Vrana

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
85 rokov
Ľudovít Bella
80 rokov
Mária Betušťáková
Mária Bugajová
Marta Tmáková

Tvrdošín
Tvrdošín
Medvedzie
Tvrdošín

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

Odišli
z našich
radov
Marek Kopta
38-ročný

18. 8.
8. 10.
23. 10.
2. 11.
5. 11.
9. 11.
11. 11.
14. 11.
16. 11.
20. 11.
22. 11.
29. 11.
29. 11.
3. 12.

Bernardína Magočová
Mária Koptová
Mária Škodoňová
Peter Záchjemský
Cyprian Ptáčin
Ján Péter
Pavol Žák
Eva Kuková
Magdaléna Gandiová
Antónia Rakytová
Antonín Forst
Peter Gregor
akad.soch. Viktor Mikuš

71-ročná
79-ročná
98-ročná
77-ročný
62-ročný
82-ročný
82-ročný
53-ročná
64-ročná
77-ročná
53-ročný
85-ročný
68-ročný

Poďakovanie

Úprimne ďakujeme rodine, príbuzným,
priateľom, známym, ktorí dňa 18. 10. 2017
odprevadili na poslednej ceste našu drahú
milovanú mamičku, starkú a prastarkú Máriu VOKÁLOVÚ vo veku 86 rokov. Veľké
poďakovanie patrí aj oddeleniu paliatívnej
starostlivosti v HNsP Trstená. Ďakujeme za
prejavy úprimnej sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Pamiatku zosnulých sme
si pripomenuli aj prostredníc-

tvom spomienkového lampiónového sprievodu.

Mesto Tvrdošín vyhlásilo
začiatkom roka fotografickú
súťaž „Mesto očami fotografa“.
Súťaže sa mohli zúčastniť všetci
obyvatelia mesta (profesionáli i
amatéri), ktorí prostredníctvom
fotograﬁe zachytili mesto Tvrdošín a jeho mestskú časť Oravice. Do súťaže sa zapojilo osem
fotografov so 65 fotograﬁami.
Päť najkrajších, ktoré vystihli

dané témy - „Dušou mesta sú
jeho obyvatelia“ alebo „História mesta ukrytá v súčasnosti“
- boli ocenené. Ocenené fotograﬁe boli od týchto autorov:
Gabriela Grešová, Stanislav
Gavula, Ivan Svetlošák, Eduard
Vasek, Patrik Grísa. Výstavu
fotograﬁí si môžete pozrieť v
priestoroch MsKS do 31. decemra.

Mesto očami fotografa Relácia Slovensko chutí aj z našej Limby

Darovali najvzácnejšiu tekutinu
V priestoroch ZŠ M. Medveckej sa 16. novembra v spolupráci
s Miestnym spolkom Červeného
kríža a s Národnou transfúznou
službou v Martine sa uskutočnila Študentská kvapka krvi. Širo-

ká verejnosť, študenti a učitelia
Gymnázia Tvrdošín a zo Spojenej školy Tvrdošín sa tohto
odberu zúčastňujú pravidelne
dvakrát ročne a tak dobrým
skutkom pomôžu dobrej veci.

Zrodené v tichu

V Art Galéria Schürger sa 1. decembra aj za účasti umelca
uskutočnila vernisáž 161. výstavy: Vladimír Morávek „ZRODENÉ V TICHU“ Výstava potrvá do 31. januára 2018.

Aktualizácia knižného fondu v mestskej knižnici

Čitateľov a návštevníkov
mestskej knižnice sme už
informovali o podporenom
projekte, získanej dotácii
z Fondu na podporu umenia.
Sumu tisíc eur sme použili na nákup literatúry a to
náučnej, krásnej pre dospelých, ale i literatúry, pre deti
a mládež. Kúpili sme spolu
123 kníh, čím sme prekročili
plánovaných 85. Viac ako 10
% z dotácie sme použili na
nákup kníh vydaných s podporou FPU.
Boli to k nihy slovenských autorov pre dospelých i deti. Vydavateľstvá
ako Albatros Media, Ikar,
Slovart, kníhkupectvo Lib-

resso nám ponúkli nielen
hodnotnú literatúru, literat úr u na chvíle relaxu,
ale i dobré zľavy. V každej
knihe je nálepka obsahujúca
logo fondu a vyhlásenie
v znení: Z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu
umenia. Všetky knihy sú už
spracované a môžete si ich
požičať v Mestskej knižnici
v Tvrdošíne na Radničnej
ulici, ale i na pobočke v Medvedzí.
Dajú sa pozrieť a rezervovať aj prostredníctvom on
line katalógu mestskej knižnice na www.tvrdosin.sk.
Splnili sme zámery a ciele
vytýčené v projekte, kúpili
aktuálnu a žiadanú literatúru
slovenských i zahraničných
autorov pre všetky kategórie
čitateľov, podporili vzdelávanie.
Na projekte sa podieľalo aj
mesto so spoluﬁnancovaním.

V stredu 8. novembra sa v priestoroch kuchyne hotela Limba nakrúcala relácia Slovensko chutí, ktorá bola odvysielaná Rádiom a
televíziou Slovenska 5. a v repríze 6. decembra . Pri varení redaktorom asistovali aj šéfkuchári Lukáš Gelčinský a Ľubomír Kanik.
Spoločne pripravovali ,,Restovanú pečeň na hruškovom chutny“.
Všetkým tak chutila, že je už zaradená aj v slávnostnom menu hotela.

S optimizmom do ďalšej desiatky

Stretnutie priateľov histórie

Dievčatá z tanečného odboru
tanci s názvom Vločky.
Súkromná základná umelecká škola Martina Rosinu a
jej hostia oslávili 30. novembra
10. výročie od svojho založenia.
Oslava bola otvorená hudobnými a tanečnými vystúpeniami

Spomienka

Dňa 23. 1. 2018 si pripomenieme 5. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko KAMIL BRČÁK. S láskou na
neho spomína manželka, detí a vnúčatá. Kto
ste ho poznali venujte mu tichú spomienku
spolu s nami.

Pri tejto príležitosti mesto
Tvrdošín spolu s Centrom

voľného času zorganizovalo
30. októbra lampiónový sprievod s názvom Pre všetkých
v nebi, ktorého sa zúčastnila viac ako stovka našich
najmenších. Sprievod začínal na Michalskom námestí
a pokračoval na Trojičné námestie, kde sa zúčastneným
prihovoril primátor mesta
Ivan Šaško, ktorý vzdal úctu
všetkým zosnulým. Všetci
prítomní sa následne presunuli na tvrdošínsky cintorín,
kde položením kvetov, zapálením sviečok a spoločnou
modlitbou pri centrálnom kríži vzdali česť pamiatke našim
blízkym, ktorých prítomnosť
sa rozplynula v čase, no navždy ostane v srdciach ako
spomienka.

Mesto Tvrdošín a zberatelia
hornej Oravy zorganizovali
25. „Burza numizmatikov“ Stretnutie zberateľov sa uskutočnilo v spoločenskej sále
v Tvrdošíne.
Na tejto vydarenej akcii sa
zúčastnilo okolo 90 ľudí zo

všetkých okresov na Slovensku a taktiež aj jeden z Česka.
Burzu navštívili aj noví predajcovia. Všetci zúčastnení
si pochvaľovali vynikajúcu
atmosféru. Celé toto podujatie bolo stretnutím priateľov
histórie.

sa prezentovali v scénickom
žiakov školy, následne sa konala
bohatá recepcia. SZUŠ želáme
do budúcnosti veľa úspechov,
tvorivých nápadov, chuti do práce, a hlavne mnoho všestranne
talentovaných žiakov.

Limba pripravuje

26. 12. 2017 ŠTEFANSKÁ TANEČNÁ NOC
Hrá HS Rosinovci, vstupné: zdarma

Zmeníme sa my vôbec?
SLOVÁCI
Prečo sa ten slovenský ľud,
koho im rozkážu,
každého tak bojí ?
a keď majú raz ruky voľné,
Doja si ho sťa kravičku
sami si ich zaviažu.
a on ticho stojí !
Či to tak má byť naveky ?
Ľudia idú ako ovce,
Niet Slovákom rady ?
kam ich baran vedie,
Kto si sám nevie byť pánom,
a ku stolu chodia vtedy,
nedočká sa vlády !
keď je po obede.
Jonáš Záborský napísal túto
Vyvolia si za vyslanca,
báseň pred 200 rokmi.

Bezplatný e-mailový kurz poľského jazyka
Poľsko (38 mil. obyvateľov
v Poľsku a 30 mil. žijúcich v zahraničí) je okrem Ukrajiny najväčší sused Slovenska, veľmi blízka a zaujímavá krajina, ktorá má
zo Slovenskom veľa spoločného.
Poľský internet a poľské knihy sú

obrovským zdrojom informácií,
ktoré nenájdeme v slovenských
a českých zdrojoch. Prihlásiť sa
na bezplatný kurz je možné na:
ht t p://por teu ropa.eu /
sk / bezplatny-e-mailov y-k u rz-polskeho-jaz yka / .

5. 1. 2018 TANEČNÁ NOC 2
Hrá HS Rosinovci, vstupné: zdarma

Pozvanie na fašiangové podujatia

19.1. 2018 Batôžkový maškarný ples pre dospelých
Spoločenská sála Medvedzie
20.1.2018 Ples ZŠ Štefana Šmálika
Spoločenská sála Tvrdošín
3.2.2018 Ples ZŠ Márie Medveckej
Spoločenská sála Tvrdošín
9.2.2018 30. Mestský bál - spoločenská sála Tvrdošín
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Denisa Ferenčíková ťahúnkou SR na MS žien vo florbale
Svetový šampionát vo ﬂorbale žien sa prvýkrát historický konal na Slovensku.
Do záverečnej nominácie na
tento šampionát sa už štvrtý krát
prebojovala bývala hráčka FBK
Tvrdošín Denisa Ferenčiková,
ktorá v súčasnosti na klubovej
úrovni oblieka dres českých Vítkovíc, kde sa v sezóne 2016/2017
stala najužitočnejšou hráčkou
sezóny. Ako veľmi talentovaná
športovkyňa začínala s ﬂorbalom
na ZŠ M. Medveckej pod vedením učiteľky Vierky Trstenskej,
ktorá ju ako hráčku formovala
v začiatkoch kariéry. Postupne
prešla potom skúsenými rukami trénerov Michala Cvancigera
a Milana Burdela. Patrila medzi
najlepšie hráčky FBK Tvrdošín,
vďaka čomu dostala ponuku
z Čiech, ktorú aj využila, kde
hráva až dodnes za Vítkovice. Na
majstrovstvách sveta bola Denisa veľkou oporou.
Slovenské ﬂorbalistky zvládli
svoj cieľ a skončili na 5. mieste,
čo je historicky najlepšie umiestnenie na majstrovstvách sveta
pre Slovensko. Zaujímavosťou
je, že Denisa v úvodnom skupinovom zápase so Singapúrom
strelila najrýchlejší hetrik za Slovensko v priebehu šiestich minút.
V minulosti si reprezentančný dres oblieklo viacero ﬂorbalistiek z nášho mesta, ktoré Tvrdošín a Slovensko reprezentovali
na majstrovstvách sveta junioriek a žien, ako Milota Hutiro-

vá, Michaela Ješšová, Veronika
Turčáková, Miriam Buková a
ďalšie. Veľké nádeje sú vkladané aj do Kristíny Belicovej,
ktorá v súčasnosti ,,legionárči“
v Čechách. Aj to, že ﬂorbalistky z Tvrdošína hrajú v Čechách
a reprezentujú mesto i krajinu
na majstrovstvách sveta je dôkazom, že v našom meste sa robí
ﬂorbal na vysokej úrovni, čo by
určite nešlo bez podpory vedenia mesta.
Od organizačného výboru
Majstrovstiev sveta žien vo ﬂorbale dostal primátor mesta I. Šaško
pozvanie na otvárací ceremoniál
šampionátu historicky prvých
majstrovstiev sveta v ženskom
kolektívnom športe v ére samostatnosti Slovenska. Po skončení

Denisa Ferenčíková v zápase
so Singapúrom zaznamenala
hetrik. (Zdroj: SITA)
prvého zápasu sa primátor stretol s
prezidentom olympijskeho výboru
Antonom Siekelom a zástupcami
Slovenského zvázu ﬂorbalu a členmi organizačného výboru.

Víťazný projekt TESCO pre Florbalový klub Tvrdošín

Počas štyroch týždňov prebiehalo hlasovanie za najlepší projekt
v našom okrese. Vyhlasovateľom
bola Nadácia TESCO pod názvom
,,Vy rozhodujete, my pomáhame“.
Do finále postúpili tri najlepšie
projekty. Medzi nimi aj projekt
Florbalového klubu Tvrdošín pod
názvom “Florbal nás spája“.
Každý kupujúci dostal žetón,
ktorý mohol vhodiť do urny z daným projektom, ktorý sa im najviac
páčil. V počte 7539 hlasov sme do-

kázali s pomocou našich spoluobčanov jednoznačne zvíťaziť.
Suma 1300 eur na podporu talentovanej mládeže a nákup ﬂorbalového vybavenia pre skvalitnenie
tréningových jednotiek našich nádejí môže byť zrealizovaná.
Poďakovanie patrí našim skvelým občanom a všetkým, ktorí
hlasovali za tento projekt. Tiež
vyhlasovateľovi Nadácii TESCO.
Ešte raz veľké ďakujeme.
Milan Burdeľ

Stolní tenisti rekapitulujú
Prvú polovicu súťaží družstiev v stolnom tenise má už za
sebou B družstvo mužov v 2.
lige. Vo veľmi vyrovnanej súťaži, keď medzi prvým a siedmym
družstvom je rozdiel len dvoch
bodov, sú hráči B družstva Tvrdošína druhí a o všetkom rozhodne odvetná časť súťaže. Aj
C družstvo v 3. lige má polovicu za sebou a s predposledným
miestom nemôžu byť spokojní.
Určite sa v odvetnej časti súťaže
očakáva zlepšenie a posun v tabuľke smerom hore.
Najviac sledované A družstvo
v 1. lige je po 9. kole, keď až 7
stretnutí sa hralo von, je na 10.
mieste a malo by si polepšiť v
poslednom dvojkole doma.
Bodový zisk D družstva v 5.
lige mu aj do odvety dáva pomerne kľudné hranie. Mládežníci

nastupujúci v 6. lige dospelých
ešte nezískali ani bod, avšak dve

tesné prehry 8:10 sú pre ďalšie
pôsobenie v budúcnosti nádejné.

Ľadová plocha opäť v prevádzke

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

FBK Tvrdošín okupuje hornú polovicu tabuľky
Zápas s Nemšovou nevyšiel
podľa predstáv. Hoci nechýbalo
veľa a zápas sme mohli dotiahnuť
do víťazného konca. Opäť nám
ušla druhá tretina, kde sme nepremenili šance, a naopak súper
bol nekompromisný. V tretej tretine sme zapli na plné obrátky, no
neostal čas na vyrovnanie skóre.
V druhom ťažkom zápase s vedúcim Pruským sme odohrali dobrý zápas. Hlavne v závere sme sa
dotiahli na rozdiel jedného gólu.
Súper bol značne nervózny, no
my sme nedokázali z toho vyťažiť.
Napokon sa prekvapenie nekonalo a hrací víkend sme ukončili
bez bodov.
Posledný zápas pred odvetami sme ale zvládli na výbornú.
Konečne sa nám začína “chytať“
druhý útok. Vo veľmi nervóznom
a ťažkom zápase sme dokázali
zvíťaziť. Dievčatá podali veľmi
dobrý výkon, s ktorým bol tréner
spokojný. Veľmi dobre sa v zápase ukázala brankárka Habovská,
ktorá bola nakoniec vyhlásená ako
najlepšia hráčka zápasu. Baby si

zaslúžia pochvalu za bojovnosť.
Vďaka patrí aj Veronike Turčákovej, ktorá prišla pomôcť a zastúpiť

tak chýbajúcu Barboru Spišiakovú. Verím, že takýchto zápasov
bude v odvetách čoraz viac.

Halová tenisová sezóna začala
Slovenský tenisový zväz pre
rok 2018 zverejnil reprezentáciu
Slovenska, kde medzi takých reprezentantov ako Dominika Cibulková, Magdaléna Rybáriková,
Martin Kližan, Lukáš Lacko či
ďalších takmer 40 tenistov ostatných vekových kategórií zaradil
aj tenistku z nášho klubu TK
Tvrdošín Karolínku Šaškovú, ako
slovenskú jednotku medzi staršími
žiačkami Slovenska, ktorá bude
počas budúceho roka na turnajoch nasadzovaná ako slovenská
jednotka, a zároveň bude reprezentovať Slovensko na halových
a letných majstrovstvách Európy
družstiev.
Po období náročných tréningov sa Karolínka v dňoch 5. – 8.
decembra zúčastnila prvého halového turnaja „TENNIS EU-

ROPE“ v Miloviciach u Prahy,
kde za Slovensko bola ako jediná
zaradená do hlavnej 32–ky. Turnajom do osmičky prešla dvoma
víťazstvami, keď v zápase o postup do semiﬁnále prehrala s celkovou víťazkou turnaja, českou
jednotkou Lindou Noskovou.
Vo štvorhre s Ukrajinkou Violetou Nykolayevou prehrali až
v zápase o postup do semiﬁnále,
keď prehrali s neskoršími víťazkami turnaja.
Mladšia zo sestier Šaškových,
Barborka cez víkend 9. – 10. decembra sa zúčastnila majstrovstiev
Stredoslovenského kraja starších
žiačok, ako jedna z najmladších
v tejto kategórii, v Kysuckom Novom Meste, kde vo štvorhre s Petrou Janigovou z Púchova získali
bronzové medaily.

Naplnili projekt spolupráce
Od 24. do 25. novembra sa
uskutočnili 24-hodinové preteky pre študentov, učiteľov a verejnosť na cyklotrenažéroch.
Trasa začínala z mesta Rájec-Jestřebí (Česká republika)
cez Tvrdošín do Biržai (Litva). Do pretekov boli zapojení partneri školy v projekte
Športujme, spolupracujme a
vzdelávajme sa. Cieľom pretekov bolo dôjsť za 24 hodín
čo najbližšie k mestu Biržai.
Celková vzdialenosť trate
predstavovala 1231, 4 kilometra. Zvíťazila tá škola, ktorá
prešla najväčšiu vzdialenosť.
Účasť na týchto pretekoch
si mohol zaistiť zápisom do
štartovacej listiny každý, kto
sa zaregistroval. Každý účastník bicykloval cca v dĺžke

20 minúť. Zapojilo sa až 151
účastníkov Išlo sa v dvoch ergometroch a k dispozícii boli
aj ďalšie spinningové bicykle,
ktoré umožnili zapojenie aj
menšieho kolektívu. Gymnázium Tvrdošín nakoniec zvíťa-

zilo s veľkým náskokom. Do
cieľa však rovnako ako ostatní
nedošiel. Chýbalo iba 43,5 km.
,,Nebyť technickýckého výpadku na 50 minút, určite by sme
do Biržaj došli,“ povedal Michal Masnica.

Šachistom sa darí striedavo

MŠK Tvrdošín A, ktoré hrá 4.
ligu, je po piatom kole na 6. mieste
so ziskom ôsmich bodov. Na vedúce OŠK Bziny B stráca len dva
body. Škoda tesnej prehry v 5. kole
na domácej pôde s L. Hrádkom
3,5:4,5, mohli byť na čele súťaže.
Ďalším smolným momentom bolo,
že Molnár nezvládol partiu ,v ktorej mal minimálne na remízu.
Výsledky A družstva: hrá 4.
ligu sk. C12 medzi okresmi Liptova a Oravy:

ŠK L. Ondrašová B - MŠK
Tvrdošín A 4:4; MŠK Tvrdošín
A - OŠK Bziny B 4:4; MŠK Trstená A - MŠK Tvrdošín A 3,5:4,5;
MŠK Tvrdošín A - Mr. Dvorský
L. Sliače 6:2; MŠK Tvrdošín A ŠKM L. Hrádok A 3,5:4,5.
Škoda, že nezvládli závery zápasov 1. a 2. kola, ktorých rovnako
viedli 4:2 a stačila im jedna remíza
na výhru v zápase.
MŠK Tvrdošín B hrá 5. ligu
a po treťom kole je v skupine zá-

pad na 4. mieste so ziskom troch
bodov. Na postup do skupiny A,
ktorá bude hrať o postup do 4.
ligy im stačí 4. miesto. V tejto súťaži dostávajú možnosť si zahrať
ostatní hráči.
Výsledky B družstva: hrá 5.
ligu sk. C12 v rámci okresov Oravy a Liptova:
MŠK Tvrdošín B - MŠK Trstená B 5:0; OŠK Bziny C - MŠK
Tvrdošín B 4:1; MŠK Tvrdošín
B - TJ Tatran Zákamenné 1,5:3,5.

Náš futbal len s priemernými výsledkami
Futbalová jeseň je na konci
a zimná prestávka sa prihlásila.
Počas nej budú mať jednotlivé
družstvá možnosť vyladiť, či
už kondičnú, taktickú stránku
ako aj technické nedostatky hry.
Muži Tvrdošína vstúpili do
sezóny veľmi zle. Po štyroch
kolách prišlo k výmene trénerov, keď Ľubomír Gregorec sa
vzdal svojej funkcie a na jeho
miesto prišiel Karol Polťák, ktorý vydržal na poste trénera len
jeden zápas a sám abdikoval.
Už to naznačovalo, že v kabíne
Tvrdošína nie je všetko s kostolným poriadkom. Postu trénera sa ujal Richard Bajo, ktorý
ako tak mužstvo stmelil a získal
s ním 15 bodov. Mohlo ich byť
aj rozhodne viac, ale ,,chémia“
v družstve chýbala. Skončiť po
jeseni na 11. mieste sa máli nielen vedeniu, ale aj fanúšikom.
Cez zimu, môžeme povedať, že káder prejde s určitosťou dostatočnou reorganizáciou
pričom v družstve skončili pre
dlhotrvajúce zranenia Dutka
s Bartošom. Výkony niektorých

hráčov, ktorí mali byť o triedu
lepší ako Lejko alebo Válek boli
sklamaním. Do jari musí Tvrdošín nájsť strelca, ktorý dá za pol
sezóny aspoň 15 gólov.
Treba však povedať, že futbal v Tvrdošíne sa začal uberať
zlým smerom. Naši hráči odchádzajú do iných klubov, kde
sa stávajú oporami a tu v Tvrdošíne musia hrať hráči zďaleka,
ktorí potom nemajú dostatočný
tréningový proces. Však zo stálic hrajú Hradský, Sirota a veru
Tvrdošínčanov na súpiske je
málo a lavičku museli častokrát
dopĺňať dorastenci, ktorí ešte na
4. ligu nemajú výkonnosť.
Dorast pod vedením Marcela Bednára podával striedavé
výkony. Ako veľká nevýhoda
dorastencov sa javilo zranenie
brankára, ktorého počas sezóny zaskakovali hráči. Určite teší
predvedená hra v niektorých
zápasoch, ktorých na súperove
kontá pribudlo aj dosť inkasovaných gólov. Po jeseni 7. miesto
je pre dorastencov výzvou na
poriadnej zimnej príprave. Ur-

čite majú na lepšie umiestnenie.
Starší žiaci si po rozsiahlej
obmene kádra chvíľu hľadali
ten správny smer. Niekoľko prehier ich však stmelilo a posledné výsledky zo záveru sezóny
pod vedením Milana Sirotu ml.
dokazujú, že je na čom stavať
do jarnej časti. Umiestnenie po
jeseni v podobe 6. miesta a so
stratou 10 bodov na prvého je
dobré.
Mladší žiaci pod vedením
Ľubomíra Gregorca sa naťahujú s Klinom o prvú priečku
v tabuľke. 10 víťazstiev, jedna
remíza a jedna prehra, ktorá
bola smolná je prísľubom aj
do jarnej časti, že mladší žiaci
budú bojovať o popredné miesta
v tabuľke.
Najmenší futbalisti z prípravky pod vedením Jakuba
Betuštiaka vytvárajú novú
partiu. Vo svojej trojčlennej
skupine sú na treťom mieste so
stratou troch bodov na druhého
a šesť na prvého. Predovšetkým
teší hra a niektoré výborné a bojovné zápasy z jesennej časti.

Zima je už v plnom prúde
a turistické centrum Tvrdošína – Oravice je navštevované
turistami nielen zo Slovenska
a Poľska, ale aj z ďalších krajín.
Mnohí sa pýtajú, čo ich tam
tak ťahá a na to je jednoduchá
odpoveď. Krásne horské prostredie, možnosť športového
vyžitia, a hlavne rezort Meander
Oravice, ktorý sa skladá z Aquaparku a Skiparku. Práve Skipark ponúka viac ako 7 km zjazdoviek. Pre náročných a skúsených lyžiarov je k dispozícii červená zjazdovka, pre ostatných je
tu ponuka menej náročných trás.
Rodičia najmenších detí určite
ocenia lyžiarsku školu spolu
s lyžiarskym pásom. Pre cestu
na kopec môžete využiť modernú štvorsedačkovú lanovku alebo klasický lyžiarsky vlek. Po
kvalitnej lyžovačke si môžete
zrelaxovať telá v geotermálnej

vode nielen v Aquaparku, ale
aj v termálnych kúpaliskách
Tvrdošín.
Ďalšou možnosťou zimného

pre začiatočníkov alebo menej
skúsených bežkárov. Oravice
ponúkajú aj v zime možnosť
prechádzok v krásnej zasneže-

športového vyžitia je bežecké
lyžovanie, na ktoré je ako
stvorený relaxačný chodník
popri rieke Oravica. Trasa 2,3
km je nenáročná, vhodná aj

nej prírode, čo je veľkým lákadlom nielen pre fotografov, ale aj
bežných ľudí, ktorí si chcú len
na chvíľu oddýchnuť od každodenných povinností.

Oravice lákajú športových nadšencov i v zime
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