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Aby nik z vás o rok nechýbal
Želáme vám trblietavé a
radostiplné požehnané sviatky,
pod týmto pekným heslom sa 8.
decembra zišlo v športovej hale

ktorých je tento deň takpoveEšte pred kultúrnym progradiac sviatkom a na ktorý sa mom sa ku prítomným prihovotešia celý rok. Ani tento nebol ril primátor mesta, pre ktorého
výnimkou, keď sa postupne - ako povedal - je tento deň
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ta vykonali veľa dobrého pre
mesto, rodinu a ešte aj teraz je
ich ruku cítiť na pulze mesta. Zo
srdca im poďakoval za všetko,
čo doteraz vykonali, poprial
požehnané vianočné sviatky a
šťastný nový rok, ale aj všet(Pokračovanie na 2. str.)

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

Nebeský Otče, poslal si svojho Syna, aby nám pomáhal upevňovať naše rodinné vzťahy a naše medziľudské vzťahy. Ježiš Kristus,
poslal si Ducha Svätého, aby ľudia boli jedna rodina, aby sa mali
navzájom radi. Ako potrebujeme dobrotu a lásku a v nej vyťahovať
druhých zo smútku, z utrpenia, zo samoty, z bolesti. Ukuj nás, Duchu Svätý, v pevné ohnivká, nech sa máme navzájom radi. Ďakujeme ti, Bože, že máš záujem o ľudskú rodinu. Ďakujeme ti, Bože,
že cez svojho syna Ježiša Krista chceš vytrhnúť celé ľudstvo z jeho
smrteľného života do života večného.
Július Chalupa

Vinšujem vám tieto slávne sviatky,
Krista Pána narodenie,
aby vám dal Pánboh zdravie,
šťastie, božské požehnanie,
a po smrti kráľovstvo nebeské.

vyše tisíc občanov nášho mesta
na tradičnom „Sviatku príbuznosti“. Prevažovali samozrejme
naši starší spoluobčania, pre

začali schádzať ku prestretým
stolom, potešili sa darčeku, ale
aj programu, ktorý bol pre nich
pripravený.

výnimočný a veľmi si ho váži,
aj preto, že sa môže v takom
hojnom počte stretnúť s tými,
ktorí za svojho plodného živo-

Blahoprajeme k storočnici
Trojciferným číslom pri v mladosti cestovať za sezón- dvoch mužov a už 48 rokov
oslave narodenín sa môže nou prácou na „dolnú zem“, je vdovou.
pochváliť len veľmi málo ľudí. kde chodila slúžiť. Prežila
Pri príležitosti tohto vzácJednou z nich je
neho životného juaj naša spoluobbilea jej v mene pričianka Anna Krismátora, ale aj svotofčáková, ktorá
jom zablahopriala
sa v týchto dňoch
a popriala ešte veľa
dožila 100 rokov
spokojných rokov v
a všetky ich prežikruhu svojich najla v našom meste.
bližších zástupkyňa
Ona sama si neprimátora Vlasta
pripúšťa, že už má
Jančeková, ktorá jej
stovku. Na svoj vek
zároveň odovzdaje pomerne čulá,
la kytičku kvetov a
i keď sluch jej už
symbolický darček.
tak neslúži a ani
Pani Anna sa návnohy nie sú najšteve veľmi potešila,
stabilnejšie. Stále
sama sa podpísala
však dokáže veľmi
do kroniky mesta,
dobre komunikoochotne aj so svojou
vať s okolím, najrodinou zapózovala
radšej má svoje
pred fotoobjektívom
pravnúčatá. Prežia vzorne dohliadala
la pomerne bohatý
na to, aby návšteva
život, často sponeodišla bez pohosmína ako musela
tenia.

Želám Vám, milí spoluobčania, aby ste prichádzajúce vianočné
sviatky prežili so svojimi najmilšími, aby boli naplnené šťastím, pokojom a láskou. Prajem Vám, aby táto pohoda prešla aj do nastavajúceho
roku, aby ste pri rodinnom krbe, živote a práci našli vzájomné porozumenie a zhodu.
Váš primátor

Jedlička z Oravíc pred parlamentom
Pred národnou radou svieti vyzdobená
vianočná jedlička,
ako symbol vďačnosti, lásky a ľudskej spolupatričnosti.
Jedlička, pri
ktorej sa pristavujú Bratislavčania i návštevníci, pochádza
z Oravíc a je
symbolickým
poďakova-

ním všetkým, ktorí sa pričinili, že práve na tejto
pôde bolo 18. septembra
2003 potvrdené, že Oravice patria Tvrdošínu.
Pätnásťmetrovú
jedličku z lokality
Kandierovky previezli zamestnanci tvrdošínskeho
urbáru do Bratislavy, kde ju v
piatok 30. novembra aj osadili.

Silvestrovské pozvanie
Vážení spoluobčania, končí sa opäť jeden rok a patrilo by sa rozlúčiť s ním v posledný deň starého roka. Každý máme iné zvyky a obyčaje, niekto sa rád
zabáva, iný tancuje, ďalší navštívi príbuzných, známych, či priateľov.
Magický večer a polnočné ráno, kedy sa rodí nový rok v znamení petárd, ohňostrojov, či perlivého šampusu, môžete privítať
na Trojičnom námestí pri poháriku páleného od primátora. Srdečne Vás pozývame, milí spoluobčania,
na Trojičné námestie, kde nebude chýbať tradičný
ohňostroj a dobrá zábava. Príďte sa potešiť, zabaviť
medzi priateľov a známych, príďte spoločne privítať
Nový rok 2008.
Tí, čo radi majú prírodu, môžu uvítať Nový rok v prekrásnom prostredí na Skalke v Medvedzí, kde tiež nebude
chýbať vatra, ohňostroj, petardy a samozrejme kalíštek od
primátora. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Primátor mesta Ivan Šaško s predsedom parlamentu Pavlom Paškom.
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Vážení spoluobčania, vážená
verejnosť,
schválený je strategický rozvojový dokument, ktorým sa
bude v najbližšom období riadiť
rozvoj nášho krásneho a nám
vzácneho mesta - Program
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Tvrdošín.
Tento dokument obsahuje
priority, ciele rozvoja a konkrétne rozvojové zámery v jednotlivých oblastiach života, vychádzajúce z podrobnej analýzy,
známych potrieb nás Tvrdošínčanov a tiež z ďalšieho hlbšieho
spoznávania vlastného mesta zo
strany všetkých ľudí, zapojených
do jeho spracovania.
Jeho obsah bol schválený
mestským zastupiteľstvom a
týmto úkonom sa tento rozvojový zámer stal záväzným strategickým dokumentom.
Tento materiál bude slúžiť obyvateľom nášho mesta
a všetkým subjektom, ktoré v
meste pôsobia - bez ohľadu na
to, či sú zo sféry štátnej správy, regionálnej alebo miestnej
samosprávy, komerčnej sféry
či tretieho sektora a tiež bez

ohľadu na to, či v meste pôsobia
už teraz alebo prídu do mesta o
niekoľko rokov. Vytvára rámec
želaného rozvoja v najbližších
ôsmich rokoch a naznačuje
trendy rozvoja aj do ďalšieho
obdobia.
Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta
Tvrdošín dokumentuje spoločenský konsenzus pochopiteľne
možných odlišných názorov
jednotlivých občanov a subjektov v ňom pôsobiacich na
rozvoj mesta a jeho smerovanie
v najbližšom období. Navrhnuté
smerovanie predstavuje vôľu
občanov v súlade s demokratickými princípmi spoločnosti
a mesta Tvrdošín.
Na realizácii jednotlivých
zámerov, sledovaní dosahovania stanovených cieľov a
dosiahnutí želaných úspechov
sa bude podieľať celé mesto
– jeho občania a všetky subjekty pôsobiace v meste. Len
spoločným úsilím dosiahneme
to, čo sme si stanovili pre jeho
ďalší rozvoj.
Želám mestu Tvrdošín, aby
sa rozvíjalo tak, ako je to na-

vrhnuté v tomto strategickom
dokumente, ktorý sa týmto dostáva k Vám, vážení spoluobčania a ktorý predstavujeme aj
širokej verejnosti. Želám mestu
Tvrdošín, aby aj naďalej zostalo
veľkým malým mestom v rámci
Oravy a Slovenska.
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tvrdošín
bol schválený 29. októbra uznesením mestského zastupiteľstva
na roky 2007 – 2013. Oproti
pôvodnému plánu sa práce na
spracovaní PHSR mierne zdržali. Avšak kvalitný výsledný
dokument pomôže pri čerpaní
prostriedkov zo štrukturálnych
fondov Európskej únie, štátnych
podporných programov a schém
štátnej pomoci ako aj iných podporných programov či nástrojov
a to nielen mestu, ale aj všetkým
organizáciám, sídliacim na území mesta. Dokument je dôležitý
aj pri rokovaniach s investormi,
pri presadzovaní záujmov občanov mesta, vytvára rámec pre
pôsobenie všetkých subjektov

Aby nik z vás o rok nechýbal

(Dokončenie z 1. str.)
kým svojim spolupracovníkom a tým, ktorí sa podieľali
pri príprave tohto podujatia.
„Bol by som veľmi šťastný,
keby o rok nik z vás nechýbal
a opäť sme sa tu mohli takto stretnúť,“
povedal v závere svojho
vystúpenia
primátor.
Program
zahájili deti
z MŠ I s pásmom o Vianociach. Nejednému z
prítomných
sa zaleskla slzička v
oku, keď videl na javisku našich
najmenších
„umelcov“.
Vystúpili aj
deti z centra voľného času.
Program, popretkávaný pesničkami sa niesol v duchu
predvianočnej atmosféry. A
keď v sále pohasli svetlá, zažiarili prskavky, vo vzduchu
bolo priam cítiť spolupatričnosť, ktorou dýchala naplnená
sála a aj miesta na tribúne boli

v tomto roku takmer zaplnené.
Možno to bolo aj preto, že
záver kultúrneho programu
patril známemu spevákovi
Petrovi Stašákovi, ktorý v
úvode svojho vystúpenia vyjadril obdivuhodné slová na

trojmetrový snehuliak, ktorý
mnohým možno pripomenul
záľahy snehu a časy, keď si
podobných krásavcov stavali
vo dvoroch, či na lúkach.
O tom, že naši najstarší
spoluobčania si veľmi cenia

adresu primátora, že dokáže
zorganizovať takéto prekrásne
stretnutie pre seniorov. Vystúpenie P. Stašáka ešte umocnilo
túto skvelú atmosféru, ktorá
tu v sobotné popoludnie zavládla. Všetko to vhodne ešte
rámcovala vianočná výzdoba,
nad ktorou sa týčil takmer

tento deň, ktorý pre nich pripravuje mesto, bolo aj poďakovanie primátorovi, ktorý
v mene všetkých dôchodcov
nášho mesta vyslovila Marta
Bakošová a nechýbali ani
kvety od jednotlivých dôchodcovských klubov, ktoré mu zo
srdca odovzdali.

Som rád, že môžem pomáhať ľuďom
Ivan Šaško má mnoho priaznivcov, čo potvrdili v
komunálnych voľbách, voľbách do Žilinského samosprávneho kraja a i do Národnej rady SR. Zvolenie
v jednotlivých orgánoch prijal ako výzvu a aktívny,
energický človek zmobilizoval svoje sily s cieľom
pomôcť nielen nášmu mestu ale aj Slovensku.
„Závistlivcov si nevšímam,“ hovorí Ivan Šaško.
„Tí boli a vždy budú. Vždy
budú existovať ľudia, ktorí
vedia, čo by robili, keby boli
na mieste toho druhého a v
podstate si nevedia urobiť
poriadok vo vlastnom živote. Mám zásadu, že veci a
problémy sa majú riešiť, ak
sa máme pohnúť dopredu. S
touto filozofiou sa stotožnili aj
moji spolupracovníci v meste
s cieľom, aby mesto prekvitalo, aby sa občanom v našom
meste dobre žilo.“
Rozvoj mesta najlepšie
charakterizuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Sú v ňom zahrnuté
všetky oblasti a ak sa postupne
podarí napĺňať tieto ciele, v
meste sa naozaj bude dobre
žiť. Nemenej dôležitou úlohou

je v súčasnosti aj spracovanie
územného plánu, ku ktorému
sa majú možnosť vyjadriť aj
občania mesta.
V Žilinskom samosprávnom
kraji zastupuje primátor Tvrdošínsky okres. V rámci kompetencií ŽSK sa problémy týkajú
najmä dopravnej infraštruktúry,
t. j. ciest II. a III. triedy. „Stav
niektorých ciest je kritický. Musíme si stanoviť priority, ale
zasadzujem sa za to, aby aj náš
okres bol zaradený do hlavného
plánu.“
Nemenej dôležitá je aj činnosť sociálnych a zdravotníckych zariadení, či stredných
škôl. „Komunikujem s riaditeľmi škôl, aby som poznal ich
potreby, snažím sa ich riešiť s
vedúcimi jednotlivých odborov, ale aj priamo s vedením
VÚC.“

Veľkú dôležitosť prikladá
I. Šaško možnostiam čerpania
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. „Začína
sa druhé programovacie obdobie, v ktorom je možné prostriedky z fondov EÚ získať. V
tomto období musíme prejaviť
iniciatívu, určiť problémy,
ktoré chceme riešiť a prizvať
k spolupráci odborníkov, aby
sme vypracovali kvalitné projekty, ktoré budú mať šancu
uspieť v tvrdom konkurenčnom
boji v rámci Slovenska.“
Z pozície poslanca Národnej rady SR si vytýčil prvý
cieľ a tým je vybudovanie
obchvatu Oravy. „Nie je to
ľahká úloha. Občania majú
sami možnosť vidieť v médiách, že tlaky na výstavbu
ciest sú veľmi veľké, že cesty
sú problémom celého Slovenska. Snažím sa a naďalej sa
budem, aby Orava nezostala
na okraji záujmu, pretože si
myslím, že má veľký potenciál,
šikovných ľudí a potrebuje
primerané prostriedky na
ďalší ´rozbeh´.“

na území mesta. Ako nás informovala J. Cigáneková, zo Stengl
Consulting s. r. o, spracovateľ v
týchto dňoch pracuje na tvorbe
brožúry PHSR mesta Tvrdošín
a na vypracovaní www stránky
PHSR, ktorá by mala byť sprístupnená do konca roka 2007.
Celý projekt bude uzatvorený
v marci 2008, kedy by mal byť
dopracovaný územný plán mesta
Tvrdošín. Celý program hospodárskeho a sociálneho rozvoja si
môžete prečítať na www.tvrdosin.sk. Projekt „Vypracovanie
programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja a územného
plánu mesta Tvrdošín“ je realizovaný s finančnou podporou
Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ERDF) a štátneho
rozpočtu SR.

Urbári hospodária podľa zákona
Po ukončení lesného hospodárskeho plánu, ktorý trvá
desať rokov sa v tomto roku v
Oraviciach uskutočnila kontrola o hospodárskej úprave lesov
a ochrane lesa, ktoré spravuje
Urbár Tvrdošín. Kontrolu síce
každoročne vykonáva Obvodný lesný úrad v Dolnom
Kubíne, ale v tomto prípade tu
boli aj pracovníci Krajského
kontrolného lesného úradu
zo Žiliny na čele s vedúcim
kontrolnej skupiny Ing. Mariánom Futákom, členmi ďalej
boli Ing. Štefan Macášek a Ing.
Miroslav Kluka, za zástupcov
obhospodarovateľa lesa Ján
Ferenčík, lesný hospodár Ing.
Peter Huraj a Pavol Lukáčik.
Kancelárska kontrola bola
zameraná na správnosť vedenia

evidenčných výkazov lesnej
hospodárskej evidencie, ako aj
časového plnenia plánovaných
úloh. Vonkajšia bola zameraná
na kontrolu hospodárenia v
lesných porastoch, zalesňovania holín, vzniknutých po
ťažbe, prerezávky a prebierky
v mladinách, ochranu lesných
porastov, ako aj celkový stav
kalamity. Tentoraz si na túto
kontrolu vybrali lesné porasty
v Blatnej a Magure.
Členovia komisie po skončení kontroly skonštatovali, čo
bolo potvrdené aj v zápisnici,
že hospodárenie v urbárskych
lesoch je vykonávané na dobrej, odbornej úrovni v súlade s
predpismi lesného hospodárskeho plánu a ustanoveniami
zákona o lesoch.

DRUŽSTVO PREDÁVA URBÁRSKE
POZEMKY V ROZPORE SO ZÁKONOM

Bývalé vedenie Správy katastra v Tvrdošíne
konalo na objednávku družstva „protizákonne“.
Túto skutočnosť potvrdila prokuratúra.
Z výroku prokuratúry:
V týchto dňoch obdržali
Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Tvrdošín prokurátorské upovedomenie, že kúpne zmluvy,
ktorými družstvo v Tvrdošíne
predávalo urbárske pozemky
musia byť zrušené.
Prokuratúra tak rozhodla
na základe zistených skutočností, ktoré sa udiali na
katastri v predchádzajúcom
období bez ohľadu na rešpektovanie vlastníckych práv zapísaných v pozemkovej knihe
a na príslušnom liste vlastníctva. V prípade predávajúceho
družstva nebola prílohou návrhu na vklad verejná listina
alebo iná listina, ktorá by
potvrdzovala právo k predávaným nehnuteľnostiam, keďže
toto právo v prospech družstva nie je zapísané na liste
vlastníctva. Správa katastra o
povolení vlastníckeho práva v
predmetnej veci, v rozpore so
zákonom si prisvojila oprávnenie rozhodovať o existencii
vlastníckeho práva na strane
predávajúceho. Správa kata-

stra totiž, bez akéhokoľvek relevantného podkladu mala za
to, že vlastníkom prevádzanej
nehnuteľnosti je predávajúci
Žiarec, poľnohospodárske
družstvo so sídlom v Tvrdošíne
a toto je oprávnené s predmetom prevodu disponovať. Na
takýto postup Správa katastra
nemala žiaden relevantný
podklad a oprávnenie, keďže
predávajúci nebol zapísaný
na liste vlastníctva a o svojom
práve k nehnuteľnosti nepredložil verejnú alebo inú listinu,
ktorá by to potvrdzovala.
Správa katastra si musí
uvedomiť, že nie je orgánom
súdnej moci, ktorému by v
zmysle § 7 Občianskeho súdneho poriadku prislúchalo
prejednávať a rozhodovať
veci vyplývajúce z občianskoprávnych vzťahov. Úlohou
správy katastra nie je riešiť
spory týkajúce sa vlastníckeho
práva. Tu je potrebné zvýrazniť skutočnosť, že o spornosti
vlastníckeho práva k urbárskym pozemkom, zapísaným
v pozemnoknižnom protokole
č. 287 mala možnosť Správa

katastra v Tvrdošíne vedieť
minimálne už aj z predchádzajúcich konaní o protestoch
prokurátora, napr. protest
krajského prokurátora, okresnej prokurátorky v Ružomberku a následné rozhodnutia
Katastrálneho úradu v Žiline
či Úradu geodézie, kartografie
a katastra SR.
Z obsahu upovedomenia prokuratúry vyplýva, že
Správa katastra v Tvrdošíne
svojim postupom pri vkladových konaniach prekročila
oprávnenia, ktoré jej zákon
na povoľovanie vkladu vlastníckeho práva do katastra
zveril. Vzhľadom na zistené
pochybenia bolo zo strany
tunajšej prokuratúry podané
upozornenie prokurátora vo
vzťahu k prevodom urbárskych
pozemkov na družstvo, v rámci
ktorého sme navrhli predmetné rozhodnutia zrušiť v celom
rozsahu.
Spoločenstvo urbáru verí,
že terajšie vedenie správy
katastra sa s prokurátorským
upozornením stotožní a protiprávne prevody urbárskych
pozemkov prevedie do právneho zákonného stavu, t. j. do
vlastníctva Urbárskych spolumajiteľov v Tvrdošíne.

Uvítali sme nových občanov

V obradnej sieni radnice sa primátora Vlasta Jančeková. Pouskutočnilo slávnostné uvítanie ďakovala matkám, pretože istotne
36 novorodeniatok do života, se- nie je ľahké priviesť na svet dieťa
demnástich chlapcov a pätnástich a vychovať z neho čestného člodievčat, ktorého sa zúčastnili
mamičky s deťmi, ale aj niektorí oteckovia
a ďalší rodinní príslušníci.
Boli to vlastne
prvé „kroky“
nových občanov na radnicu
svojho rodného mesta, zatiaľ
ešte v mamičkinom náručí.
Úvod uvítania patril krátkemu kultúrne- Uvítanie nových občanov na radnici.
mu programu,
po ktorom sa ku prítomným ro- veka vysokých hodnôt, z ktorého
dičom prihovorila zástupkyňa chcú mať radosť obidvaja rodičia.

Vo svojom príhovore zvýraznila
jedinečnosť ženy, matky v tom, že
len ona dokáže dávať ten najväčší
dar - život.
V slávnostnej
atmosfére potom
rodičia pristupovali k obradnému stolu, aby
sa podpísali do
pamätnej knihy
mesta a z rúk
zástupkyne prevzali finančný
darček a knihu,
ktorá im bude
pripomínať túto
slávnostnú chvíľu. Tridsaťšesť
nových občanov
bolo uvítaných
na mestskej radnici a my im prajeme, aby ich ďalší život sprevádzali len šťastné kroky.
(jh)

Orava ako spoločný kandidát

Ako sme vás informovali,
Tvrdošín ako druhé najväčšie mesto Oravy sa zapojilo
do projektu Európske hlavné
mesto kultúry 2013. Dolný
Kubín spolu s celým regiónom
vypracoval projekt, ktorý môže
priniesť do oravského regiónu
kvalitatívnu zmenu kultúrneho
a sociálneho života obyvateľov. V polovici decembra bude

obhajovaný pred 13-člennou
medzinárodnou komisiou na
Ministerstve kultúry SR v prvom výberovom kole. Po druhom kole, ktoré sa uskutoční v
priebehu budúceho roka, bude
Slovensko poznať víťaza.
Pri práci na projekte sa Orava zomkla, prehĺbená bola jej
spolupatričnosť. Zatiaľ spojili
svoje sily nadšenci i profe-

sionáli a podporu spoločnej
kandidatúre mesta Dolný Kubín a regiónu Oravy vyjadrili:
Miroslav Mikolášik – poslanec Európskeho parlamentu,
Dušan Galis, Ivan Šaško, Peter
Markovič, Viera Mazúrová,
Jozef Tarčák – poslanci NR
SR, Žilinský samosprávny
kraj je zastúpený predsedom
Jurajom Blanárom.
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Rozpočet mesta na rok 2008 je naplánovaný ako vyrovnaný
Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v
príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom
a zohľadňuje plynulé zabezpečenie úloh a chodu mesta na všetkých úsekoch, či
už je to verejná správa, civilná ochrana, cestovný ruch, sociálna oblasť, školstvo,
kultúra, šport a ďalšie. Dalo by sa povedať, že rozpočet mesta je akýmsi verejným
zrkadlom diania každého mesta. Čoskoro nám zaklope na dvere nový rok a pri
tejto príležitosti sme sa opýtali vedúcej finančného oddelenia Anny Šefčíkovej,
s akým rozpočtom plánuje mesto plniť svoje úlohy v roku 2008.
„V roku 2008 sa už po druhýkrát zostavoval viacročný
rozpočet mesta na nasledujúce
tri rozpočtové roky, a to na roky
2008 - 2010, pričom záväzný je
rozpočet na rok 2008. Rozpočet
na ďalšie dva rozpočtové roky
je orientačný a spresňuje sa v
ďalšom rozpočtovom roku. Viacročný rozpočet je strednodobý
ekonomický nástroj finančnej

politiky mesta, v ktorom sú v
rámci jeho pôsobnosti vyjadrené
zámery rozvoja územia a potrieb
obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky. Pri zostavovaní
návrhu viacročného rozpočtu
sme postupovali podľa zákona
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre

rok 2008 sme zostavili rozpočet
mesta ako vyrovnaný vo výške
145 mil. 590 tisíc korún.
Len pre zaujímavosť uvediem,
že na ochranu životného prostredia mesto vyčlenilo z bežných
výdavkov 13 mil. 595 tis. Sk, na
sociálne zabezpečenie 2 mil. 505
tisíc. Tu patria opatrovateľská
služba, starostlivosť o starších
občanov, rodinu a deti, príspevky

občanom v hmotnej a sociálnej
núdzi a ďalšie.
Môžem povedať, že procesom fiškálnej decentralizácie
bol zabezpečený pre územnú
samosprávu rast objemu finančných prostriedkov a zároveň
programovým vyhlásením vlády
SR bol vytvorený pre územnú
samosprávu priestor pre zvýšené
zapojenie sa do čerpania finančných prostriedkov z európskych
fondov. Vzhľadom na nárast
prostriedkov z tejto oblasti je
nevyhnutné, aby v rámci územnej samosprávy boli zavedené
princípy programového rozpočtovania s cieľom zabezpečenia efektívnosti využitia týchto
prostriedkov. S programovým
rozpočtovaním sa stretávame

Nekonečný príbeh o obštrukciách a prieťahoch
v súdnom konaní v prípade LIMBY, ktoré
sú silnejšie ako zákony a najmä spravodlivosť

Delimitačný protokol o prevode vlastníctva majetku
štátu, uzavretý medzi Slovenskou republikou – Ministerstvom hospodárstva SR, zastúpené ministrom
Jahňátkom a Mestom Tvrdošín, zastúpené primátorom mesta potvrdil , že v zmysle ustanovení zákona
č. 138/91 Zb. (zákon o majetku obcí) s prihliadnutím na týmto zákonom upravený územný princíp
odovzdáva nehnuteľnosť Hotel Limba s priľahlými
pozemkami obci, na území ktorej sa nachádza, teda
Mestu Tvrdošín. V Bratislave dňa 9. 9. 2007.
Hotel Limba s priľahlými
pozemkami bol pôvodne vlastníctvom štátu v správe Reštaurácií D.
Kubín. Tento štátny podnik v roku
1991 vstúpil do likvidácie a bol
vymazaný z obchodného registra.
Rozsudkom okresného súdu z
roku 1993, ktorého právoplatnosť
bola potvrdená krajským súdom,
bola kúpna zmluva uzavretá medzi Reštauráciami š. p. v likvidácii
ako predávajúcim a spoločnosťou
STAVONA, s. r. o., so sídlom
na ulici Ústianskej č. 228/30 v
Tvrdošíne ako kupujúcim vyhlásená za neplatnú, a teda aj
následný prevod uskutočnený na
základe kúpnej zmluvy, uzavretej

medzi spoločnosťou STAVONA,
s. r. o. ako predávajúcim a spoločnosťou TSP, s. r. o. so sídlom
na Hviezdoslavovej ulici č. 185 v
Tvrdošíne, vklad ktorej bol povolený v roku 2002 ako kupujúcim,
je absolútne neplatný.
V súvislosti s uvedeným obsahom delimitačného protokolu
je potrebné sa oboznámiť aj s
obsahom rozhodnutia okresného
súdu v D. Kubíne, ktorý vo svojej
odôvodňovacej časti konštatuje,
že podľa jeho názoru ani terajšiemu žalovanému (TSP, s.r.o.) a
o to viac ani pôvodnému žalovanému (STAVONE, s.r.o), od ktorej
terajší žalovaný mal nadobudnúť

Médiá na Slovensku venovali
pozornosť odvolávaniu ministra
pôdohospodárstva, nominanta
ĽS-HZDS, Miroslava Jureňu,
ktorý stojí za kontroverznými
prevodmi pôdy v Slovenskom
pozemkovom fonde (SPF). Kauza
prepukla po tom, ako vyšla najavo
informácia, že pôdu reštituentov,
ktorú získali od SPF, odkúpila
firma blízka ĽS-HZDS za 13
miliónov korún, i keď má údajne
omnoho vyššiu hodnotu, až 1,5
miliardy. Spor napokon vyústil
nielen do odvolania M. Jureňu,
ale aj námestníka riaditeľa SPF
Branislava Brízu.
Čo si o vládnej kríze myslí
poslanec Ivan Šaško?

„Odvolávanie ministra pôdohospodárstva, ktorý nesie viac politickú ako osobnú zodpovednosť,
bolo sprevádzané zbytočnými
emóciami, ktoré by nemali mať
miesto v civilizovanej demokracii.
Kauza, ktorá prepukla na SPF len
potvrdila, že zákon o reštitúciách
bol ušitý na mieru len určitej
skupine reštituentov, pričom absolútna väčšina vlastníkov pôdy,
ktorí sa nachádzajú v každej obci
a ktorým bola zobratá, resp. vyvlastnená, ani netušia čo sa deje
s ich majetkom a s ich zákonnými
nárokmi. Zákon bol ušitý tiež pre
rôznych podvodníkov, ktorých od
samých počiatkov zastrešovala
skupina úradníkov ministerstva

sporné nehnuteľnosti ich „kúpou“, nepatrilo a ani neprináleží k sporným nehnuteľnostiam
vlastnícke právo. To, že žalovaný
sa nemohol stať ich vlastníkom,
vyplýva z už uvedených rozsudkov tunajšieho a krajského súdu,
ktorými bola určená neplatnosť
kúpnej zmluvy medzi bývalými
Reštauráciami a spoločnosťou
STAVONA. Podkladom pre nadobudnutie vlastníckeho práva pre
spoločnosť STAVONA nemohlo
byť ani potvrdenie o predaji
prevádzkovej jednotky, nakoľko
už bolo uvedené, že dražba na

podklade ktorej bola uzavretá
kúpna zmluva, nebola dražbou
v rámci malej privatizácie, ale
„dražbou„ za účelom získania
záujemcu s najvyššou ponukou
na kúpu sporných nehnuteľností.
Nijaké iné špecifické účinky totiž
dražba zo dňa 28. 12. 1991 nemohla zakladať. Súd konštatuje,
že podľa jeho názoru sporné
nehnuteľnosti zostali naďalej vo
vlastníctve Slovenskej republiky
a to aj po zániku ich pôvodného
správcu – Reštaurácií D. Kubín
zaniknutých výmazom z obchodného registra v roku 1993.

Stručný chronologický vývoj neskutočného príbehu, ktorý trvá už
15 rokov nám vnucuje myšlienku: Je objekt Limby vlastníctvom mesta? Veď neplatnosť prvotných úkonov bola potvrdená už niekoľkými
rozsudkami súdov a ešte fyzicky tam existuje osoba, ktorá drží tento
objekt na základe neplatných právnych úkonov. Koľko dní, týždňov
ešte prejde, kým tento objekt už aj na základe delimitačného protokolu,
ktorým bolo vlastníctvo v zmysle zákona o majetku obcí odovzdané
Slovenskou republikou bude patriť mestu Tvrdošín? Z uvedeného
možno iba dúfať, že to bude čo nevidieť. Ale vieme isto, že doterajšie
bezdôvodné obohacovanie nezákonného držiteľa hotela Limby bude
mať určite svoju dohru, kde si prídu na svoje aj orgány činné v trestnom konaní.

Nehorázne skutky sa udiali aj na Orave
či určitých politikov všetkých
predchádzajúcich vlád.
Nesúhlasím preto s tým, čo sa
ešte teraz deje na SPF, no najmä
mám vážne výhrady k tomu, čo sa
dialo v minulosti za M. Dzurindu
či politických strán, najmä SMK
a SDĽ, ktoré tam mali svojich
ministrov.
Nehorázne skutky sa udiali
aj na Orave, kde pod rúškom
reštitúcií boli okradnutí skutoční
vlastníci, najmä okolo Oravskej
priehrady, Oravského hradu, ale
aj v Habovke, Oraviciach, Zázrivej, Lokci, Oravskej Lesnej, Oravskej Polhore a ďalších mestách
a obciach Oravy, keď niektorým
bolo aj sľúbené, že im bude pôda

Občania nad 70 rokov a ZŤP sú oslobodení od platenia

Čo nevidieť zaklope nám
na dvere nový rok a s ním
opäť pre občanov mesta nastáva povinnosť zaplatenia
dane z nehnuteľnosti, dane za
psa a miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Potešiteľné
je, že mesto pre svojich občanov vytvára také podmienky,
že poplatky za komunálny
odpad máme najnižšie v rámci
Slovenska.
Len pre porovnanie - maximálny poplatok za odvoz
odpadu v našom meste vo
viacpočetných rodinách žijúcich v bytových domoch je
600 Sk za rok, v rodinných
domoch je táto suma len 800
Sk. Ak porovnáme štvorčlennú
rodinu v Dolnom Kubíne tak tu
musia zaplatiť za rok 1680 Sk.
V Námestove je táto suma pre

štvorčlennú rodinu 1 560 Sk,
ktorá je zapojená do systému
separovaného zberu. O nič
lepšie na tom nie je ani Trstená
tu štvorčlenná rodina zaplatí za
rok 1 460 Sk.
Pre občanov nášho mesta sa
v podstate poplatok za odvoz
odpadu pre rok 2008 znížil.
Občania sú zaradení do jednej
vekovej kategórie od 0 rokov 70 rokov, podľa ktorej sa platí
poplatok 0,55 Sk za osobu a
kalendárny deň, čo znamená,
že občan za rok zaplatí 200
Sk za osobu. Ak však býva v
domácnosti viac členov, tak
platí jednotná platba 600 Sk v
bytových a 800 Sk v rodinných
domoch.
Od poplatku za komunálny
odpad sú úplne oslobodení
občania nad 70 rokov a ťažko
zdravotne postihnutí občania.

Ďalšou výhodou, ktorú poskytuje mesto pre občanov a my
ju berieme ako samozrejmosť,
sú veľkoobjemové kontajnery
na odpad, ktoré sú rozmiestnené v celom meste. Za ne platí
mesto nemalé finančné prostriedky. Nie je teda toho málo,
čo mesto pre občanov robí v
tejto oblasti. Áno, závidia nám
okolité obce, aj mestá, na druhej strane by sme si mali viac
vážiť tieto, dovolím si povedať,
„vymoženosti“, pretože za tieto
služby sa všade inde platí.
Naše mesto sa však vybralo
sociálnou cestou a prihliada
na to, aby občanov nezaťažilo
vysokými poplatkami. Veď,
čože by to bolo za mesto, ktoré
by chcelo žiť z toho, čo vytiahne z vreciek svojich občanov.
Je dobre, že u nás tomu nie je
tak.
(jh)

vrátená, no bohužiaľ sa jej nedočkali a zrejme ani nedočkajú.
Za všetkým sú znova konkrétni
ľudia, ktorí boli v minulosti v politike, no najmä v SPF, ktorí cez
reštituentov od maďarských hraníc prišli za haliere k miliónovým
lukratívnym pozemkom na Orave,
na ktorých je dnes už 50-ročný les
a Štátne lesy ani o tom nevedia,
že im to bolo zabraté, na ktorých
sa dnes rúbu stromy a za veľké
peniaze predávajú pozemky pod
výstavbu chát a podobne.
Takže aj v tomto prípade by
bolo správne, aby si ľudia - vlastníci pôdy - trochu viac prizerali
svoje vlastnícke práva, aby sa raz
nestalo, že ich deti zistia, že im rodičia nezanechali vlastne nič“.
Ako vnímate odvolávanie
predsedu parlamentu?
„Odvolávanie predsedu NR SR
Pavla Pašku vnímam ako divadlo
umele zinscenované opozíciou,
ktorá má síce právo na kritiku,
avšak musí byť opodstatnená,
no najmä postavená na pravde.
Súčasná opozícia sa správa presne tak, ako keď vládli - klamú,
zavádzajú občanov, provokujú a
tešia sa z každého nezdaru, ktorý
postretne Slovensko. Takže, aj
keď ĽS-HZDS v určitom čase
prilievala olej do ohňa súčasnej
opozície, nakoniec zvíťazil zdravý
rozum, pretože okrem Vladimíra
Mečiara v ĽS-HZDS sú aj ďalší
politici, ktorí rozmýšľajú pragmaticky a záleží im na Slovensku. Výsledok hlasovania jasne
potvrdil, že koalícia SMER, SNS,
ĽS-HZDS pokračuje vo vládnutí
a verím, že pre celé volebné obdobie úspešne.”
(Zdroj: Noviny Orava)

aj pri predkladaní projektov a
žiadostí o pridelenie finančných
prostriedkov v rámci programov,
napr. ministerstva školstva a ministerstva kultúry.“
Mení sa v roku 2008 niečo v
rozpočtových pravidlách?
„Áno, od 1. januára 2008 nadobudnú účinnosť nové postupy účtovania a postupy pre zostavovanie
individuálnej účtovnej závierky.
Zavedenie novej metodiky účtovania a vykazovania prinesie zvýšené
nároky na účtovníkov, ako aj na
programové vybavenie. Počas roku
2007 boli uskutočnené školenia,
ktorých garantom bolo Ministerstvo financií SR. Týchto školení sa
zúčastnili aj naše účtovníčky.
Od nového roku sa mení aj
spôsob financovania neštátnych
školských zariadení, ktoré budú
financované z podielových dani
mesta Tvrdošín - ide o súkromnú
ZUŠ v Medvedzí, školský klub
detí a školskú stravovňu pri ZŠ
Š. Šmálika.“
Vieme, že od roku 2009 by

malo Slovensko zaviesť euro,
týka sa táto problematika aj
mesta?
„Áno, okrem úloh a povinností, ktoré sú všeobecné a musia ich
rešpektovať a naplniť všetky iné
subjekty alebo sektory, majú mestá a obce svoje úlohy pri zavedení
eura. Mesto ako subjekt verejnej
správy preberá zodpovednosť za
hladké zavedenie eura na úseku
všetkých kompetencií, právomocí a úloh, ktoré budú zavedením
eura dotknuté, a to voči externým
i interným partnerom. Zhrnúť by
sme ich mohli do šiestich oblastí
- legislatívno-právnej, ekonomickej, hospodársko-administratívnej, technickej, v oblasti
komunikácie a v oblasti dohľadu a
kontroly nad dodržiavaním pravidiel pri duálnom oceňovaní.
Predprípravu na zavedenie
eura netreba podceňovať, aj my
sme k tejto úlohe v našom meste
pristúpili zodpovedne a vytvorili
tzv. eurotím, ktorý sa bude tejto
problematike venovať.“

Územný plán mesta pred
dokončením

Spracovatelia územného plánu mesta Tvrdošín sa
7. decembra stretli s občanmi, ktorí prejavili záujem
dozvedieť sa viac o tomto dokumente. Predstavili
obidva varianty, ozrejmili ich odlíšenia a vypočuli
si prvé návrhy.
Mestské zastupiteľstvo
schválilo na svojom októbrovom zasadnutí Územnoplánovaciu dokumentáciu mesta
Tvrdošín – zadanie, ku ktorej
sa mohli vyjadriť aj občania
mesta. V ďalšej fáze tvorby
dokumentu pripravili spracovatelia v zmysle stanov
stavebného zákona koncept
rozvoja s dvomi variantmi. A
opäť sa k ním vyjadrí mesto
ako zadávateľ a aj do tejto fázy
tvorby územného plánu má
možnosť verejnosť vyjadriť sa
do 21. decembra tohto roku.
Finálnu podobu dokumentu
predložia spracovatelia Ing.
arch. I. Gerdenich, Ing. arch.
A. Sopirová, Ing. M. Kubica a

K. Čizmadiová v prvej polovici budúceho roka.
Občania, ktorí sa stretnutia
zúčastnili, mali možnosť ako
prví nahliadnuť do máp obidvoch
variant – „Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy a
nepoľnohospodárske využitie“,
„Mapa záväzných častí“, „Krajinný ekologický plán“, „Návrh
dopravy“, Návrh technickej infraštruktúry (kanalizácia, plyn,
elektrická energia, telekomunikácie)“, „Súčasná krajinná štruktúra
– stresové faktory“, diskutovať a
predkladať svoje návrhy.
Jeden konečný, finálny
rozvojový variant určuje 1.
etapu do roku 2020 a 2. etapu
do roku 2030.

Podpis vylákali
podvodom
Pani Alžbety Drgáňovej z Tvrdošína sa veľmi
dotkla sťažnosť Márie Zimániovej, uverejnenej
v časopise Plus 7 dní, kde prehlásila, že nemôže
stavať chatu v Oraviciach., keďže nemá „požehnanie“ mesta.
“Viete, veľmi ma to nahnevalo, keď človek ako ona bude
niečo hovoriť. Z jej strany
pociťujem krivdu už dlhé roky
a nikde som to do sveta nehlásala. Nech si len spomenie
ako k tomu pozemku prišla
a vstúpila si do vlastného
svedomia.
V roku 1996 mi zomrel
manžel Jozef a ako dedičstvo
po ňom som mala zdediť okrem iného parcelu, na vlastníckom liste ktorej boli napísané
mená – Mária Drgáňová, Terézia Drgáňová, Ján Obrotka,
Katarína Obrotková a Ján Dlugoš. Táto parcela v Oraviciach
mala plochu 5 600 m2.
S M. Zimáňovou som sa
stretla v roku 1997 v prázdnej
čakárni, keď som čakala na
vyšetrenie u lekára. Prihovorila sa mi a povedala, že chce
odkúpiť odo mňa túto parcelu.
Hneď na mieste som jej povedala, že ju nepredám, že nám
zostala len malá čiastka z tých
zemí, ktoré kedysi vlastnili
svokrovci. A predstavte si,
keď mi v tom istom roku dali
vlastnícky list tejto parcely,
4/12 z nej už vlastnila M. Zimáňová. Poponáhľala sa.
M. Zimáňová, rodená Jur-

čová si dala 4/12 parcely prepísať na seba. Prostredníctvom
vývesiek – nie na mestskom
úrade v Tvrdošíne, ale na
obecnom úrade vo Vitanovej.
Keby som to bola vedela, určite by som bola upozornila
notárku, že vlastníctvo patrí
mne. A k stavaniu chaty prišla taktiež podvodom. Poslala
za mnou nejakého pána s lístkom, že ho mám podpísať, že
to potrebujú na úrad do Medvedzia. Nemala som okuliare,
nečítala som ten lístok a ešte
dcéra za mňa dopísala číslo
môjho občianskeho preukazu.
Bol to podfuk. Až neskôr som
zistila, že ten lístok, ktorý som
podpísala, bol mojim súhlasom na stavbu. Teraz, keď sa
tak pani Zimániová ohrádza
svojim právom v časopise,
som podala na stavebnom
úrade podnet na zbúranie
rozostavenej stavby, pretože
bola postavená na mojom
pozemku. Chcem pohnúť
jej svedomím, aby si v ňom
poupratovala, kým niekoho
ďalšieho očierni. Jej počínanie
chápem ako krivdu voči sebe a
na jej drzosť poviem len toľko,
že Božie mlyny melú pomaly,
ale isto.“
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Spomínanie na profesora Šmálika

Na prelome rokov si spomíname na ľudí, ktorí
v nás zanechali svoju stopu a spomienka na nich
nevybledne ani po desaťročiach. Jedným z nich bol
profesor Štefan Šmálik. Do svojich spomienok začrel
Jozef Krúpa.
Profesora Štefana Šmálika
som poznal už v školskom roku
1931/32, keď som navštevoval
1. ročník Rímsko-katolíckeho
učiteľského ústavu v Spišskej
Kapitule. Budova nášho ústavu
bola stavebne priamo pripojená
k budove seminára, kde študovali budúci kňazi našej Spišskej
diecézy.
Stretával som ho často v odpoludňajších hodinách študijného voľna, keď v skupinách
bohoslovcov, klerikov, ako sme
vtedy hovorili, odchádzal na
prechádzku na blízku Pažicu k
občerstvujúcim prameňom vody
na Sivej Brade.
Pažica so svojimi rozľahlými
priestormi, drobným porastom
trávy na skúpom humuse vápencového podložia vo vyvýšených
terénoch nad blízkym okolím,
poskytovala možnosť pekného
rozhľadu na všetky štyri svetové
strany. Bola lákavým útočišťom
pre každého, zvlášť v priaznivom
počasí. Študenti učiteľského
ústavu tu hrávali futbal, pestovali
ľahkú atletiku a na čistinkách
priľahlých borovicových lesíkov
rekreačne aj volejbal. Túto hru
hrali aj bohoslovci, ktorí si dosť
často zahrali s nami aj priateľský
zápas. Pán profesor nešportoval,
ale často sa pri nás zastavil a v
oddychových prestávkach zápasov si s nami pohovoril. Takto
sme sa navzájom poznávali s
mnohými bohoslovcami. Cez
nedele a sviatky stretávali sme
sa často pred a po bohoslužbách
v priestoroch pri katedrále sv.

Martina. Vždy s príslušnou úctou
pozerali sme na týchto vekove od
nás starších študentov susedného
kňazského učilišťa.
V spomínanom školskom roku
1931/32 pán profesor navštevoval už 3. ročník seminára. Poznali
sme ho ako vážneho a ostatnými
bohoslovcami uctievaného člove-

ka. Už vtedy sme vedeli, že pred
vstupom do seminára študoval vo
Francúzsku a ovláda perfektne
francúzsky jazyk.
Veľkým prekvapením pre
mňa bolo, keď som vdp. Štefana
Šmálika stretol v Tvrdošíne. Bolo
to cez veľkonočné sviatky v roku
1934. Od 19. februára 1934 nastúpil k nám na prvú kaplánsku
stanicu. Pred sviatkami nacvičoval miestny organista Anton Šándrik s mužským zborom príležitostné latinské piesne k Veľkej
noci. Spolu s priateľom Tonkom
Branickým, kandidátom 4. ročníka nášho učiteľského ústavu,
spievali sme v tomto zbore. Za
večerného nácviku prišiel medzi

nás i pán kaplán Štefan Šmálik.
Bolo to prvé milé stretnutie na
pôde našej farnosti. Dostalo sa
nám od neho všetkým v ten večer
patričného povzbudenia.
V školských prázdninách a po
mojej maturite v roku 1935, keď
som začal pôsobiť ako učiteľ v
Hladovke, stretával som sa dosť
často s týmto láskavým a obetavým mladým kňazom.
Spomínam si na milú príhodu,
ktorú som zažil počas prázdnin v
roku 1934.
Bolo to v priestoroch môjho
rodiska v Podvelingu v Medvedzí. Pán kaplán Štefan Šmálik
v jedno júlové odpoludnie sa
vracal cestou z filiálnej dediny
Krásna Hôrka. Na lúke pri ceste,
neďaleko môjho rodného domu,
pásol naše kravičky mladý chasník Podbieľančík z Oravského
Bieleho Potoka. Po pozdrave pastierika, dal sa s ním pán kaplán
do rozhovoru vo francúzskom
jazyku. Akosi sa dozvedel, že
chlapec Podbieľančík sa narodil
našim rodákom z Oravského Bieleho Potoka kdesi vo Francúzsku,
kde pracovali niekoľko rokov
v horách. Smutný som sledoval
tento plynulý rozhovor v cudzej
mi reči. Melódia tejto reči mi
vždy pekne znela. Rád som ju
počúval a pamätám sa, veru som
nášmu pastierikovi túto reč, vtedy
ako študent, závidel. Po viac ako
päťdesiatich rokoch, pri jednej z
mojich návštev pána profesora v
Oravskom Bielom Potoku, stretol
som pána Podbieľančíka v chotári
jeho rodnej obce. Cestoval som
domov na bicykli, keď som ho
uzrel ako kosí trávu okolo cesty.
Poznal ma i po toľkých rokoch.
Pamätal sa na túto príhodu, no
priznal sa, že po francúzsky
nevie a už nerozumie ani slovo.

Mikulášska nádielka v našom meste začala 5. decembra
už v dopoludňajších hodinách v priestoroch MsKS v
Medvedzí, kde
sa stretli žiaci
so zdravotným
postihnutím a s
poruchami učenia na vyhodnotení súťaže
„Daruj úsmev
deťom“, ktorú
organizovalo
Združenie zdravotne postihnutých Oravy pod
záštitou predsedu Žilinského
samosprávneho kraja Juraja
Blanára. ŽSK
na tomto podujatí zastupovali
vedúca oddelenia sociálnej pomoci Miriam
Bugrová a Boris Prievoznik,
ZZPO jeho predseda Martin
Gočala a tajomníčka Marta
Bakošová a Mária Súľovcová,
mesto vedúca oddelenia odboru školstva kultúry a mládeže
Anna Čelková, Základnú školu
M. Medveckej riaditeľka Dagmar Šašková.
Po úvodnom uvítacom slove
M. Bakošovej, ktorá v kocke zhrnula tohtoročnú súťaž,
do ktorej sa zapojilo 34 detí,
nasledoval kultúrny program,
ktorý si pripravili tieto detičky
za pomoci svojich učiteliek,
nechýbali v ňom pesničky,
tance, či hovorené slovo. V
sále vládla sviatočná nálada,
deti v spoločnosti rodičov a
učiteľov sa výborne zabávali
a netrpezlivo čakali na príchod svätého Mikuláša, ktorý
prišiel aj so svojou družinou,
aby porozdával deťom darčeky. Potešili sa im a dokonca
niektoré z nich mu zarecitovali
krátku básničku. Veľmi pekná
bola aj výstavka výtvarných

prác, ktoré deti nakreslili a za
ktoré dostali pekné darčeky od
Mikuláša.
Aj táto akcia pre hendike-

každodennou samozrejmosťou. Poďakovanie za dobrú vec
však patrí aj predsedovi ŽSK
J. Blanárovi, mestu Tvrdo-

Daruj úsmev deťom

pované deti, ktoré organizátorsky zabezpečovalo ZZPO
na Orave, bola dôkazom toho,
že rozdávať radosť tým, ktorí to
najviac potrebujú by malo byť

šín, ZŠ M. Medveckej a všetkým tým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k tomu, aby
vyčarovali úsmev na tvárach
detí.
(jh)

Nedeľa 18. novembra
2007 sa stala pre evanjelikov
na hornej Orave významným
dňom, keď za prítomnosti
generálneho biskupa, evanjelickej cirkvi adventného
vyznania bol vysvätený Zborový dom v Tvrdošíne. Slávnostných božích služieb sa
okrem generálneho biskupa
Miloša Klátika zúčastnili aj
zástupca Liptovsko-Oravského seniorátu Marek Cingel,
farár konsenior Rastislav
Stanček z Dolného Kubína,
rímsko-katolícky farár v
Tvrdošíne Ján Marhefka a
tiež primátor mesta a poslanec NR SR Ivan Šaško so
zástupkyňou Vlastou Jančekovou. Na začiatku slávnosti
všetkých privítal presbyter

- kurátor Gustáv Socháň.
Po vlaňajšej rekonštrukcii
interiéru bola v tomto roku
dokončená vonkajšia podoba
obnovením fasády. Zborový
dom tak vhodne zapadol a
skrášlil centrum nášho mesta.
Po slávnostných príhovoroch
hostí na záver farárka Adriana Žuchová poďakovala
všetkým, ktorí sa zaslúžili o
tento boží stánok.
Na prízemí budovy sa nachádza modlitebňa, kde sa konajú pravidelne služby Božie
v nedeľu so začiatkom o 930.
Na poschodí je kňazský byt a
služobná miestnosť na výučbu náboženstva, konfirmácie.
Zborový dom sa nachádza
oproti rímsko-katolíckemu
kostolu.
(gs)

Darmo je, aj tu platí staré známe:
„Opakovanie je matka múdrosti.“ Na Orave sa po francúzsky
nehovorilo a priateľ z mladosti
pán Podbieľančík doma túto reč
nepotreboval, nuž vytratila sa mu
z vedomia.
Jedno z mojich najsmutnejších
stretnutí s pánom profesorom
som zažil v období rokov 1962
až 1965. V týchto rokoch pán
profesor po prepustení z jedenásťročného väzenia pracoval
ako skladník v podniku Mlyny
a cestovinárne v Spišskej Novej
Vsi. Jedného dňa som ho stretol,
ako skladá a odnáša ťažké vrecia múky z nákladného auta do
miestnej pekárne v Tvrdošíne.
On, vzácny človek - kňaz, oslabený dlhým väzením, trpezlivo a
s veľkou dávkou pokory prežíval
ako nevinný i tento ďalší životný
údel.
V roku 1965 bola mu po 14tich rokoch dovolená ďalšia pastorácia. Ako 57-ročný nastúpil
na miesto kaplána do Spišského
Podhradia. V tom roku sme v
Tvrdošíne oslavovali sedemsté
výročie mesta. Medzi prítomnými hosťami bol i pán profesor
Štefan Šmálik, ktorý súkromne
- skoro inkognito prišiel, aby
skromne, utiahnuto medzi masou návštevníkov prežil našu
spoločnú udalosť. On, čestný
občan mesta, ktorého titulu sa
mu dostalo už v roku 1938 a to
najmä za veľký prínos pre históriu mesta Tvrdošín a jeho okolie. Potešil sa, že sa mu dostalo
aspoň súkromného pozvania na
túto nevšednú oslavu. Bol by si
zaslúžil plným právom oficiálne
pozvanie na čestnú tribúnu, no on
skromný, ostal kdesi v mase návštevníkov na námestí. Po oslave
ma navštívil v mojom príbytku.
Pohovoril, ako i v tých ťažkých
časoch prispel informáciami
do pripravovanej monografie o
Tvrdošíne, ktorú pripravoval Dr.
Viktor Bušša v Bratislave.
Po šiestich rokoch bol pre-

ložený z farnosti v Liptovskom
Trnovci opäť do Tvrdošína. Občania s radosťou privítali svojho
bývalého pána kaplána. Nie
každý však sa v tom čase mohol
verejne stýkať s duchovnou osobou. Takéto styky ani s dávnymi
priateľmi neboli trpené, zvlášť u
učiteľov. Po čase sa však zdalo,
že došlo i v tejto veci k istému
„otepleniu“. Pán profesor, okrem
vzorne vykonávanej pedagogickej
činnosti, i v tomto veku a s podlomeným zdravím sa chcel podeliť
a zanechal po sebe bohaté a cenné
historické poznatky o Tvrdošíne
a jeho okolí. Bolo to na konci
leta 1983, keď ma pri osobnom
stretnutí požiadal o spoluprácu k
napísaniu všetkého podstatného,
čo z histórie Tvrdošína a jeho
okolia mal zozbierané, preštudované a chcel ešte z dostupného
archívneho materiálu doplniť.
Začali sme s prvým príspevkom
na fare v Tvrdošíne. Okolnosti
jeho pracovného zaneprázdnenia
vo veľkej farnosti nedopriali nám
tu dosť voľného časového priestoru a pokoja. V októbri roku 1983
musel prerušiť svoje poslanie
dušpastiera v Tvrdošíne. Preložený bol na faru do Oravského
Bieleho Potoka. Pri všetkom tom
neprajnom, šťastie nám prialo tak,
že sme v nových podmienkach
na prácu menej náročnej fary,
mohli pokračovať v začatej práci
sústreďovania a písania cenných
historických poznatkov pána profesora Štefana Šmálika. Z tohto
historického materiálu písali sa
postupne i známe „Medailónky“

do mestských novín Tvrdošín.
Pripomeniem ešte jeden najvzácnejší poznatok z histórie
Tvrdošína, ktorý pán profesor už
pri našom stretávaní v Oravskom
Bielom Potoku vždy spomínal.
Hovoril, že vie o staršej písomnej zmienke, kde sa už Tvrdošín
spomína. Ide o listinu zoborských
benediktínov z roku 1111, ktorú
pán profesor pri osobnej návšteve Nitry videl a preštudoval.
Pri jednej návšteve Tvrdošína
mi ukázal knihu, ktorú si práve
kúpil v tunajšej predajni. V knihe
Ladislava Šaškyho Umenie Slovenska (obrázkový sprievodca
po pamiatkach), na strane 242
je uvedený o dva roky mladší
dátum, v tomto presnom znení:
„Už roku 1113 sa spomína na
trase poľskej cesty majetok zoborských benediktínov v Kláštore
pod Znievom a strážna veža v
Tvrdošíne, pri ktorej sa vyberalo
mýto. Je to druhá zmienka, ktorá potvrdzuje predtým neznámu
Zoborskú listinu z roku 1111.
Pán profesor Štefan Šmálik
si veľmi vážil čestné občianstvo mesta Tvrdošín, udelené
mu v roku 1938 v Tvrdošíne.
Písomný zápis s podpismi
čelných predstaviteľov mesta
mal v pôvodnej ornamentálnej
výzdobe zavesený na stene
obývačky poslednej svojej fary
v Oravskom Bielom Potoku.
Vo svojich spomienkach s vďakou sa vždy vracal k tomuto
uznaniu.
Jozef Krúpa,
učiteľ - dôchodca

Petáci z Tvrdošína

Na území Slovenska by ste na
prstoch dvoch rúk ľahko porátali také
súmestia, akými sú mestá Tvrdošín a
Trstená, vzdialené od seba približne
5 kilometrov.
Kým Tvrdošínčania zvykli svojich
susedov „častovať“ prezývkou „bagliari“ alebo „bagľári“ (podľa názvu
koláčov, ktoré v meste piekli), Trstenčania nikdy nezostali dlžníkmi svojim
rivalom. Podľa drobných nedostatkov
v ich rečovom prejave ich pokrstili na

„petákov“. Prezývku poznáme najmä
v slovných spojeniach: Za peták soli,
za peták...., nechoďte do našich o
pétej, naši ešte spé... a pod.
Prezývka „petáci“ sa, pochopiteľne, prenášala z generácie na
generáciu a nevymizla dodnes. No
má už odlišnosť od pôvodnej. Adresáti ju neberú vážne či dokonca
urážlivo, ako tomu bolo v minulosti,
skôr sa jej smejú, alebo na ňu vôbec
nereagujú.

Európske kultúrne štúdie – ponuka kvalitných prednášok
V našom meste Tvrdošín
už tretí rok študujú formou
externého štúdia poslucháči Fakulty humanitných vied UMB
– Európske kultúrne štúdie. Na
webovej stránke Katedry európskych kultúrnych štúdií a slovanských jazykov sa dočítame:
Katedra ašpiruje na prípravu absolventov, ktorí budú pohotovo
reagovať na rôzne pracovné ponuky, vyžadujúce ľudí jazykovo
kompetentných, rozhľadených,
pripravených tvorivo realizovať
kultúrne dialógy.
Pedagógovia katedry sú
interní i externí odborníci z
oblasti kulturologicky orientovanej lingvistiky, umeleckej
kultúry, sociológie, ekonomiky, práva a informatiky.
Keďže ambíciou členov
katedry je aj príprava poslu-

cháčov na svetové konferenčné
vystúpenia, forma prezentácie študijného materiálu sa
uskutočňuje prostredníctvom
okrúhlych stolov, panelovej
diskusie, prezentácie projektov, interview s významnými
postavami slovenskej kultúrnej
obce. Teda volia sa také formy
a metódy práce, pri ktorých
sa dáva priestor študentom
prejaviť sa a získavať nové
vedomosti pútavou, nenásilnou
formou tak, ako to doporučuje
moderná pedagogika.
Garantom externého štúdia
v Tvrdošíne je Prof. PhDr.
Eva Kollárová, PhD. Celé
toto štúdium je poznačené jej
perfekcionálnym prístupom
k práci. Od samého začiatku
štúdia sa usiluje o to, aby jej
študentov vyučovali tí najlepší

Zborový dom evanjelickej cirkvi slávnostne vysvätený

odborníci a aby celé štúdium
malo čo najvyššiu úroveň. Je
chvályhodné, že odborníkov,
ktorí prichádzajú prednášať do
nášho mesta si môže spolu so
študentmi vypočuť aj široká
verejnosť. Využila som túto
možnosť a zúčastnila som sa
prednášky PhDr. Elvíry Chadimovej na tému: Spoločenský
protokol. Prednáška sa niesla
vo veľmi príjemnej atmosfére,
za okrúhlym stolom formou
panelovej diskusie a veru mnohí zo zúčastnených sme boli
prekvapení, ako sa postupne s
dobou mení etiketa – pravidlá
spoločenského správania sa.
Myslím, že by účasť na takejto
prednáške bola prínosom pre
mnohých z nás, ale hlavne pre
sekretárky, asistentky riaditeľov a všetkých tých, ktorí sa
zúčastňujú rôznych spoločenských podujatí. Možno by im
umožnila vyhnúť sa spoločenským trapasom, ktoré veru nie
sú príjemné najmä ak nám na
spoločnosti, v ktorej sa práve
pohybujeme zvlášť záleží.
Mestské noviny Tvrdošín
nás informujú o témach jednotlivých prednášok, ktoré
externé štúdium Európske
kultúrne štúdie ponúka širokej
verejnosti. Vedomosti, ktoré
umožňuje občanom mesta spomínané externé štúdium získať
ponúkajú aj rôzne vzdelávacie
inštitúcie, ale tieto ponuky sú
často finančne veľmi náročné.
Po skúsenosti, ktorú mám
budem určite pozornejšie sledovať témy prednášok a som
presvedčená o tom, že prednáška, ktorú som absolvovala,
nebola posledná.
Mgr. Mária Súlovcová
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Dodržovaniu zvykov
pripisovali magický význam
Zvyky, spájajúce sa s vianočnými sviatkami pomaly miznú z nášho
života. Patrili k jeho atmosfére a mali svoje čaro. Niektoré z nich si
pripomenieme.
Na sv. Katarínu sa konala posledná zábava, neskôr diskotéka
v danom roku. Existovalo však
mnoho zvykov, ktoré upozorňovali na príchod Adventu a po
ňom príchod Vianoc.
V Zábiedove, napríklad,
mládenci pred domom dievčaťa
na Katarínu rozbíjali sklo. Ktoré
dievča malo najviac rozbitého
skla, bolo najobľúbenejšie medzi mládencami. Ráno, mládenec, ktorý mal o dievča najväčší
záujem, prišiel sám všetko sklo
pozametať.
Deň Ondreja bol dňom ľúbostnej mágie. Nesmelo sa
priasť, ale dievčatá sa zišli v niektorom dome a prostredníctvom
rôznych čarov sa snažili odhaliť,
alebo ovplyvniť ich budúcnosť
v láske. Známe je ondrejské
varenie halušiek. Museli si zadovážiť múku z deviatich domov, alebo ukradnutú z mlyna.
Drevo, ktorým sa kúrilo v peci
bolo tiež ukradnuté a vodu na
cesto nanosili v ústach. Potom
do pripravených halušiek zabalili lístočky s menami chlapcov
a varili ich. Uvarené halušky
povyťahovali z vriacej vody a
každá z dievčat si vzala jednu,

aby sa dozvedela, kto mal byť
jej nastávajúcim.
Iným spôsobom zasa zisťovali povolanie svojho budúceho
partnera. Cez kľúč liali do studenej vody olovo a zo vzniknutých útvarov sa snažili vyčítať,
čím bude ich nastávajúci. Potom
dievčatá odišli k potoku, tam
každá raz prešla hrabľami po
dne a to, za koho sa vydá, určovali aj podľa toho, čo vyhrabala.
Napríklad skala znamenala, že
sa vydá za murára, drevo za
stolára a podobne.
Dievčatá (ale niekedy aj
mládenci) chodili triasť ploty.
Triasli plotom a pritom šuškali:
„Plote, plote, trasiem ťa,
svätý Ondrej prosím ťa, aby si
mi dal znať, s kým ja budem pri
sobáši stáť.“
A čakali, z ktorej strany zabreše pes. Z tej strany dediny
mali mať potom muža.
S podobným veršíkom ako
pri trasení plota, dievčatá triasli
aj postele: „Svätý Ondrej prosím ťa, doska, posteľ trasiem ťa,
daj mi znať, s kým ja budem pri
sobáši stáť.“
Alebo: „Svätý Ondrej, ja ťa

vzývam a ty
posteľ ja ťa kývam a ty mi daj znať, kedy
budem pri sobáši stáť.“
Potom museli vyčítať svoj
osud zo sna.
V Tvrdošíne išlo dievča vykývať kôl z plota toho gazdovstva, do ktorého sa chcelo
vydať, pričom odriekalo: „Kývam plotom, nikto nevie o tom,
len sám pánboh z neba, že mi
muža treba.“
Ďalším zvykom bolo, že
dievčatá chodili klopkať na
chlievy a pýtali sa: „Za koľko
rokov sa vydám?“ Po koľkom
klopnutí sa ošípaná ozvala, za
toľko rokov mala byť svadba.
Známe sú aj ďalšie spôsoby
čarovania. Napríklad v Tvrdošíne dievča upriadlo dlhú niť a
položilo ju od ich plota k susedovmu. Mládenec, ktorý prvý
stúpil na pripravenú niť mal byť
ženíchom. Iný zvyk dodržiavali
v Oravskej Polhore, kde vynášali dievčatá na dvor kosti, každá
po jednej. Tá, ktorej kosť vrana
uchytila ako prvú, sa mala vydať
prvá. Do roka sa malo vydať aj
dievča, ktoré našlo v slamenej
streche nevymlátený klások.

Mikuláš a snehuliak potešili najmenších

Opäť zaplnené Michalské
námestie, hlavne tými najmenšími, sa v stredu 5. decembra
rozoznelo hudbou a výbornou
zábavou. Na celú tú parádu sa
pozeral aj obrovský vysvietený
snehuliak, ktorý ako tak symbolizoval zimnú atmosféru.

ktorého deti hlasným volaním
pozvali na pódium, s ním prišla
Snehulienka a čerti. Niektoré
z detí pozval na pódium, aby
mu zarecitovali, zaspievali,
alebo inak ho potešili, za čo ich
odmenil sladkou odmenou. To
sa však už medzi deti rozbehli

si všetci spoločne zaspievali
pesničku Keď prídu Vianoce, na
ktorú si posvietili prskavkami.
Ani po programe sa námestie
hneď nevyprázdnilo, veľký záujem bol o spoločné fotenie sa s
Mikulášom a jeho družinou, ale
hádam najviac radosti mali detí

Vianoce cítili srdcom
SpomienkynaVianocesúuseniorov
stáleživéaradisaonepodelia
„Vtedy sme nemali toľko
sladkostí a
ozdôb ako
ich máte
dnes. Ale
napriek tomu to bývali
krásne Vianoce. Otec
nám doniesol z hory
jedličku, ktorú sme
zavčas rána, deň pred
Vianocami, ozdobili. Slamené
ozdôbky, ktoré boli ešte z minulých rokov starostlivo odložené
v truhlici na pôjde, sa zniesli,
povešali na peknú jedličku,
pridali oriešky, jabĺčka a na
vrchol sme dali staniolom
ozdobenú hviezdu.
Mama začala piecť 23.
decembra makovník, orechovník tvarohovník, štedrák a čisté koláče. Všade to
voňalo medom a orechmi.
Na druhý deň, ráno 24.
decembra, už od tretej sa
začalo variť kapustnicu,
hrachovú, slivkovú a hríbovú polievku. Niekedy
sme nevarili hríbovú, ale hríby
sa dali do kapustnice. My sme
ešte vyrábali mašle na stromček a papierové ruže. Žiadne

dieťa nechcelo jesť, lebo chcelo
vidieť zlatú hviezdu pred štedrou večerou. Otec cestom, ktoré zostalo mame, išiel potrieť
stromy a dať hovädziemu dobytku. Niektorí gazdovia dávali
dobytku aj cesnak a cibuľu, aby
ho nikto neuriekol. Cesnakom
sa potierali aj prahy v dome a
na stajni. Mama pripravovala
všetko v dome. Pod obrus dala
peniaze, aby sme ich mali celý
rok a oblátky potierala me-

dom, aby
sme všetci boli dobrí ako med.
Okolo šiestej hodiny večer
muselo byť všetko pripravené.

Predtým ešte dievčatá na vydaj
doniesli z drevárne triesky.
Ktorá ich doniesla párny počet, tá sa do roka mala vydať,
ktorá nepárny, mala zostať
starou dievkou. Gazdiné brali
do rúk lyžice, ktoré nerátali.
Ak zobrali viac, ako ich malo
večerať, mal niekto pribudnúť
k rodine, ale ak ich vzali menej,
mala dievka odísť z domu, alebo niekto zomrieť. Každý dostal
jablko a oriešok. Kto mal obidve zdravé, ten mal byť po celý
rok zdravý, kto mal jedno červivé, mal byť chorý, ale kto mal
červivé obidve, mal zomrieť,
alebo ťažko ochorieť.
Potom sme sadli k stolu.
Nesmelo sa na nič zabudnúť, lebo kto od stola
odišiel, ten mal zomrieť. Všetci sme sa pomodlili a poďakovali
Bohu za všetko dobré,
čo bolo v uplynulom
roku a išli na polnočnú sv. omšu. Po nej
sme sa všetci odobrali k stromčeku a
zobrali si darčeky. Niekto tam
mal rukavice, niekto čiapku,
šál, kapce, odievačku alebo aj
uhlie. Na druhý deň sa chodilo
po návštevách a po spievaní.
Chodili sme s radosťou, lebo
vždy sa nám niečo ušlo.“

Vianočná hríbovica z receptára starej mamy
Na rozšírenie vianočného
jedálnička prinášame recept
bohatších gazdov z prvej polovice minulého storočia.
Približne ¾ kg domácej klobásy, toľko isto údeného mäsa,
sušené huby, cesnak, veľká
cibuľa, 2 bobkové listy, mleté
čierne korenie, 1 l mlieka, 1/2 l
kyslej smotany, 1 lyžica hladkej
múky. Zápražka: olej, hladká
múka, červená paprika.
Klobásu a údené mäso vcelku umyjeme a zalejeme vodou.
Pridáme cesnak, cibuľu, korenie, bobkový list a nadrobno
posekané huby. Varíme, kým
nie sú údené mäso a klobása
mäkké. Potom oboje vyberieme
(najprv klobásu, ktorá býva skôr
uvarená) a prikryjeme. Taktiež
vyberieme cibuľu a bobkový
list. Na oleji urobíme zápražku
s paprikou a zalejeme ju časťou

mlieka. Rozvaríme nahladko a
vlejeme do hrnca aj s ostatným
mliekom. Hríbovicu so zápražkou povaríme 5-10 minút. Potom rozmiešame kyslú smotanu
s lyžicou hladkej múky, vlejeme do hrnca a znovu za stáleho

miešania povaríme. Nakoniec
hríbovicu dochutíme octom, a
ak treba, dosolíme. Podávame
s pokrájanou klobásou a chlebom. Údené mäso podávame
osobitne s chrenom alebo s
inými prílohami.

Adventný veniec, ako ho
poznáme dnes, nemal vždy
takú podobu. Jeho história sa
začína od roku 1860,
keď Johan Hinrich
Wichlern v domove pre
opustené deti vytvoril
prvý adventný veniec.
Bol to vlastne adventný
luster ozdobený jedľovými vetvičkami a mal
oveľa viac sviečok ako
dnešný adventný veniec. Denne zapaľovali novú sviečku

ako keď vy každý deň otvárate nové dvierka na adventnom kalendári. Dnes do venca
vkladáme štyri sviečky,
podľa počtu adventných
nedieľ a postupne s pribúdajúcimi nedeľami
ich zapaľujeme. Keď sa
na adventnom venci zapáli prvá sviečka, deti sa
začnú tešiť. Veľmi dobre
vedia, že nepotrvá dlho
a o necelé štyri týždne prídu
Vianoce.

História adventného venca

Navštívili aj 106-ročnú pani Oravcovú

Do Tvrdošína 23. novembra zavítali štátny tajomník Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
Peter Sika a predseda sociálneho výboru NR SR
Jozef Halecký.

Úvodný kultúrny program pre deti a rodičov
patril deťom z CVČ a
pesničke Hviezdička, po
nej sa na pódiu objavila
Snehulienka so zvieratkami. Milé bolo aj vystúpenie najmenších detí z
materských škôl, najprv
sa prezentovali pesničkou
Postavím si snehuliaka,
pokračovali básničkou o
zvieratkách a svoje vystúpenie zakončili tancom a piesňou Boh ľúbi
zvieratká.
Mikuláš však akosi
neprichádza a tak program
pokračoval ďalšími vystúpeniami detí z materských
škôl a dievčat z CVČ HIP
HOP, ktoré si aj takýmto
spôsobom chceli zaslúžiť darček od Mikuláša.
To už však Snehulienka
ohlásila príchod Mikuláša,

pomocníci Mikuláša a tento
rok prítomným deťom rozdávali „sladké balíčky“.
Na rozlúčku s Mikulášom

a ich mamičky zo snehuliaka,
kde nemálo deti a rodičov si
urobilo peknú fotografickú pamiatku na tento deň.
(jh)

Ich prvou zástavkou bola
návšteva DSS Tvrdošín, kde
ich privítala riaditeľka Mária
Bobáková. Po úvodnej debate
sa hostia veľmi živo zaujímali
o chod tohto zariadenia, ale aj
o problémy s ním súvisiace,
na ktoré im fundovane zodpovedala riaditeľka. V závere
návštevy si pozreli aj niektoré
priestory, kde žijú obyvatelia
tohto zariadenia. V Tvrdošíne boli pozdraviť aj Margitu
Oravcovú, patriacu k najstarším
obyvateľom Slovenska, ktorá v
tomto roku 5. júna oslávila 106
rokov. Oslovili sme P. Siku, aby
nám niečo bližšie povedal o pracovnej návšteve Oravy.
„Náš výjazd na Oravu sme
začali v Tvrdošíne v DSS, kde
sme sa prišli pozrieť na služby,
ktoré sú poskytované v tomto
zariadení. MPSVaR má aj operačný program, podľa ktorého
bude spolupracovať s ministerstvom výstavby a zabezpečovať
modernizáciu a rekonštrukciu

takýchto zariadení, o čom sme
diskutovali aj s pani riaditeľkou.
Hovorili sme aj o tom, ako by sa
tomuto zariadeniu dalo pomôcť,
aby kvalita života klientov, ktorí
sú tu umiestnení, bola ešte lepšia. DSS Tvrdošín podľa mňa
spĺňa požiadavky, aby sa tu
klienti cítili dobre, potrebovali
by však viac finančných prostriedkov aspoň na čiastočnú rekonštrukciu, aby sa ešte zvýšila
kvalita poskytovaných služieb,“
povedal nám P. Sika.
Na otázku, či uvedená návšteva splnila svoj účel sme sa
opýtali aj pani riaditeľky Márie
Bobákovej: „Som spokojná,
návšteva splnila svoj účel, mrzí
ma len, že bola tak krátka, lebo
o sociálnej problematike sa dá
hovoriť veľmi dlho. Teší ma, že
návštevy sa okrem štátneho tajomníka MPSVaR zúčastnil aj
predseda Sociálneho výboru NR
SR Jozef Halecký, pretože sme
si veľa vecí povedali, rozobrali
a načrtli aj ďalšie - do budúcna.

Požiadali ma o spracovanie interného materiálu, ktorý sa týka
aj zdravotníckej starostlivosti
v zariadeniach sociálnych služieb. Som veľmi rada, že na tejto
problematike budeme spolupracovať s MPSaR, ako aj Národnou radou Slovenskej republiky.
Myslím si, že legislatívna pomoc
je dôležitá, ako aj podklady zo
zariadení, ktoré sa týkajú aj rozpočtových organizácií nielen v
pôsobnosti ministerstiev, ale aj
v pôsobnosti samosprávneho
kraja. Ak dáme na ministerstvo kvalitný materiál, tak si
myslím, že to môžu byť veľmi
dobré podkladové materiály pre
spracovanie, alebo pre návrhy
na novú legislatívu v sociálnej
oblasti.“
Je dobré, že sa konajú takéto návštevy z ministerstiev,
národnej rady a ďalších inštitúcií, ktoré sa priamo v teréne
na mieste činu presvedčujú o
problémoch, ktoré trápia jednotlivé regióny. Môžu určitým
veciam napomôcť a dôležitá je
aj komunikácia s ľuďmi, ktorí tu
žijú a pracujú. Osobný pohľad je
vždy korektnejší, ako sprostredkované informácie.
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V Spojenej škole sa darí napĺňať plány
Po realizácii úspešného projektu – vytvorení
novej ekonomickej učebne nám riaditeľ školy
Ján Korenčiak poodhalil ďalšie plány.
„Okrem ekonomickej učebne má škola moderne vybavenú
jazykovú učebňu, multimediálnu
učebňu, školské výpočtové laboratóriá. Pokračujeme aj v modernizovaní školských dielní pre
praktické vyučovanie. Žiakom
slúžia dataprojektory, vyučovanie vedieme aj cez noteboky. Do
vyučovania sme zaviedli aj CNC
stroje, sú to počítačom riadené
stroje, ktoré sú zamerané na
frézovanie, sústruženie, vŕtanie
a robotiku. Je toho dosť, čo sme
v posledných rokoch dokázali
zmodernizovať. Čakajú nás aj
ďalšie úlohy, ktoré musíme čo
najskôr v našej škole urobiť.
V rámci Európskej únie sme
začali pracovať na projekte,
ktorý sa týka striech na našej
budove. Ak by sa nám v tomto úsilí podarilo pokračovať,
chceli by sme zatepliť veľké
átrium v hlavnej budove. V
tomto prípade už máme urobenú úvodnú štúdiu. Problémy
máme aj so vstupom do domova
mládeže, aj na tento vstup robíme projekt. Potrebovali by sme
vymeniť aj telefónnu ústredňu.
Tieto úlohy, ak všetko vyjde
dobre, by sme chceli realizovať
v budúcom roku. Perspektívou
do budúcnosti je zateplenie a
výmena okien na budove.

Podporu máme na ministerstve, vo vedení Žilinského
samosprávneho kraja, aj vo

že aj s týmto problémom sa dokážeme nejako vysporiadať.
Máme viaceré možnosti ako
financovať jednotlivé projekty.
Jednou z nich je ich financovanie z rozpočtu školy, čo je
v súčasnosti nedostačujúce.
Ďalšou možnosťou je vypraco-

Deň otvorených dverí v Spojenej škole
vedení mesta. Problém však
pri schválení projektu z Európskej únie vidíme hlavne v tom,
že potrebujeme mať v prvom
rade urobený vlastný projekt
výstavby, dokumentáciu a
stavebné povolenie, a na to sú
potrebné tiež peniaze. Verím,

vanie dobrých projektov, čo aj
v našej škole robíme, pomôcť
by mohli aj dve percentá z
daní, samozrejme aj podpora
ZRŠ. Zabudnúť nesmieme ani
na vlastnú podnikateľskú činnosť školy, z ktorej získavame
tiež určitý finančný obnos, či

Vzdelávanie obohatené o pridanú hodnotu
Odo Dňa študentov „spiatočkou“ k predchádzajúcim významným udalostiam.
Gymnázium Tvrdošín. Dve Orava-Pays de Bray Anna
nenápadné slovíčka, ktoré sa Lajmonová a riaditeľka tvrdoaj ďaleko za hranicou regió- šínskeho gymnázia Alena Golnu začínajú presadzovať ako boňová, ktorá je členkou OZ od
symbol záruky kvality. Prejavy jeho založenia. Treba spomeuznania môžeme teda pokojne núť aj ďalšie OZ so sídlom vo
obísť a venovať sa naplno kon- Francúzsku, Pays de Bray-Orakrétnym výsledkom, ktoré sú va, ktoré vytvára s oravským
rovnako cenným svedectvom OZ partnerskú dvojicu. Práve
o systematickej práci.
ich spolupráca, ktorá vytváraNA DOMÁCEJ PÔDE
la podmienky pre spoluprácu
Na podnet Žilinského sa- tvrdošínskeho gymnázia s franmosprávneho kraja sa škola cúzskou školou Collège Saint
rozhodla pripraviť v novembri Aubin, prispela k tomu, že
slávnostnú akadémiu, spojenú tvrdošínski gymnazisti získali
s oslavami Dňa študentstva. Po ocenenie Európskej komisie
úvodnom príhovore sa účastníci za výsledky dosiahnuté pri
odobrali k pomníku Mareka Frauwirtha, ktorý žil
istý čas v Tvrdošíne. Pietnym aktom si uctili pamiatku študenta,
ktorého spolu s
ďalšími ôsmimi
mladými ľuďmi
po študentských
nepokojoch v
Prahe nacisti zatkli a ráno 17.
novembra 1939
popravili. Program za účasti
predstaviteľov
mesta a vyššieho
územného celku vyvrcholil v
sále kina Javor
Gymnazisti vo Francúzsku.
literárno-historickým pásmom.
Jeho dejovou osnovou sa stalo realizácii projektu Deti zeme
obdobie pôsobenia biskupa - rodičia Európy. Ocenenie v
Vojtaššáka na území mesta, sídle Európskej únie prevzala
pričom odborný pohľad na naša delegácia z rúk európtento historický fakt prezento- skeho komisára pre výchovu a
val zástupca Matice slovenskej vzdelávanie Jána Figela.
doktor Štefan Hanakovič. Táto
VO FRANCÚZSKU
téma sa nestala ústredným moOpäť si vypomôžeme netívom scenára náhodne. Orga- patrným časovým posunom,
nizátori chceli aj touto formou ktorý nám umožní zaznamevzdať úctu pamiatke oravského nať ďalší nevšedný zážitok.
rodáka, ktorý sa narodil 14. no- V dňoch 13. - 23. októbra
vembra 1877 v Zákamennom. navštívila 38-členná skupina
V BELGICKU
tvrdošínskych gymnazistov,
Delegáciu, ktorá 7. novem- sprevádzaná piatimi vyučubra vycestovala do Bruselu, júcimi, partnerskú školu v
tvorili dve študentky, prezi- Saint Aubin. „Časť našich
dentka občianskeho združenia študentov, najmä kvintánov,“

poznamenáva riaditeľka školy
Alena Golboňová, „priamo
participovala na vyučovaní.
Ostatní študenti a kolegovia
sa zúčastnili výchovno-vzdelávacieho programu s predmetmi, ktoré sa vyučujú aj
u nás na francúzskej škole.
Scenár pobytu umožnil i návštevu kultúrnych podujatí, obhliadku francúzskej metropoly
a významných historických
lokalít. Od študentov, ktorí
tento druh pobytu absolvovali
opakovane, som sa dozvedela,
že ten posledný ohodnotili
najvyššou známkou, ktorá v
ich podaní zodpovedá výrazu:
naozaj super.“
Októbrový pobyt sa aj v

už za prenájom priestorov,
telocvične, sauny, posilňovne,
ale aj ponukou vyučovania vo
vlastnej autoškole. Ponúkame
tiež kopírovacie služby a stravovanie v školskej jedálni.
Peniaze, ktoré škola týmto
spôsobom získa, zase vráti naspäť do modernizácie a obnovy budovy školy. V domove
mládeže rekonštruujeme sprchovacie
kúty, skultúrňujeme vstup do jednotlivých buniek.
Počítame s tým, že
postupne v domove
mládeže upravíme
vchod do budovy
a vrátnicu. Získané
financie z kuchyne
sa samozrejme opäť
vracajú do kuchyne
v podobe vynovovania strojového
parku. Kúpili sme
konvektomat, obložili niektoré boxy,
kúpili novú škrabku
a ďalšie.“

Jeseň je krásna,
jeseň je dar
Pravidelne každý rok si
ZUŠ v Tvrdošíne pripomína
Mesiac úcty k starším.
Keďže pre veľké množstvo pracovných aktivít a
povinností v škole sa nám
nepodarilo uskutočniť koncert pre dôchodcov v októbri, zorganizovali sme ho
23. novembra v Domove
dôchodcov v Tvrdošíne, aby
sme tak prejavili svoju úctu,
lásku a vďaku za starostlivosť a opateru naším starkým
a to v podobe kytičky uvitej
z piesní, spevu a hudby. Do
prípravy koncertu sa zapojila väčšia časť učiteľov aj
so svojimi žiakmi: riaditeľ
S. Vasek a jeho žiaci L.
Turčáková, K. Cvacho, A.
Chorvát, D. Čierna, P. Cvacho a M. Čierna, učitelia
E. Balleková a jej žiaci T.
Vrobelová a M. Babinský,
M. Kuka a žiaci P. Stroka,
A. Beňo, V. Čuporáková a
F. Bránický, L. Žuffová a

jej žiačky K. Krileková, a L.
Letoštiaková, L. Mikulášová
so žiačkami D. Kyseľovou a
L. Lovasovou a V. Potašová
so žiačkami K. Stredanskou
a V. Feilhauerovou.
Starkí mali z koncertu
veľkú radosť. Už od rána sa
tešili a vyčkávali nás. Počas
vystúpenia našich žiakov
si spoločne zaspievali, zatancovali a tak aspoň na
chvíľu sa uvoľnili a zabudli
na svoje bolesti a ťažkosti.
Je potrebné, aby sme našou
hudbou starkých rozveseľovali, stretávali sa s nimi
a pomáhali im, lebo človek
ani nevie, ako sa ocitne v
jeseni svojho života. Nedá
sa tomu vyhnúť,sem-tam ho
niečo zabolí, skôr či neskôr
obelejú vlasy. Veď starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom
nadobudli skúsenosti, ktoré
môžu odovzdávať mladším,
ak o to stoja. Napokon im
vďačíme za život.
(eb)

Tri projekty v jednej škole
Účasť v školských projektoch nie je módnou záležitosťou, ale nevyhnutnosťou. Aspoň
pre tých, ktorí sa nemienia uspokojiť so základnou dotáciou
potrebnou na nevyhnutný chod
školy a chcú dosiahnuť viac.
Tento trend sme zaznamenali
aj v Základnej škole Štefana
Šmálika - navyše hneď v troch
príkladoch.
Prvým je druhá fáza projektu E-twinning, čiže tvorenia
dvojičiek. Začali už v minulom
školskom roku, keď ponuku
na partnerstvo prijala základná škola v českej Kopřivnici.
Pomocou počítačovej techniky
spoznávali deti svoje mestá a
neskôr sami seba. Videli sa cez
webové kamery, dohovárali
sa mikrofónmi. V tomto školskom roku „preradili“ na vyšší
kvalitatívny stupeň a začali súperiť v téme Čo vieš o vesmíre.
Počítačmi si posielali úlohy,
riešenia, mnohé deti pokračovali v komunikácii na domácich
počítačoch a všetky zažili hlboké sklamanie, keď októbrové
stretnutie oboch škôl na štátnej

hranici zmarilo nepriaznivé
počasie. Riaditelia škôl však
už dohodli ďalšie, ktoré bude
úzko súvisieť s témou projektu.
Stretnú sa vo viedenskom sídle
OSN na pôde organizácie, ktorá
sa zaoberá výskumom vesmíru. Projekt zatiaľ pokračuje a
rozrastá sa, rozšírený o ďalšie
učiteľské posily, Beatu Marasovú a Dagmar Kormaňákovú.
Jeho vedúca Ivana Šoltésová už
ho prezentuje v ďalších školách
okresu a najnovšie aj v Ružomberku.
Cenné je, že cirkevná Základná škola Štefana Šmálika
v Tvrdošíne nespolieha iba na
prevzaté projekty, ale vytvorila
aj vlastný. Predstavuje nám ho
riaditeľ Dušan Šoltés: „Má názov Rok so svätými a vychádza
z faktu, že okrem patrónky školy
majú svojich patrónov i jednotlivé triedy, dokonca aj jednotlivé zložky personálu. Na sviatok
každého z nich si príslušná
trieda pripraví reláciu do školského rozhlasu a zúčastní sa
Duchovného dňa, najčastejšie
v ústianskom pastoračnom cen-

tre. Program, ktorý má okrem
duchovného rozmeru aj zábavnejšiu časť, prispôsobujú učitelia veku žiakov. Školská kaplnka
je zasvätená nepoškvrnenému
počatiu Panny Márie a jej je
venovaná odpustová slávnosť
8. decembra. Projekt nezabudol
ani na kňaza Štefana Šmálika,
ktorého meno je v názve školy.
Jeho nedožité 99. narodeniny
si učitelia s žiakmi pripomenú
takisto v decembri.“
Názov „Správaj sa normálne“ je imperatívom aj bez
výkričníka, no projekt, ktorý sa
za ním skrýva, je vlastne akýmsi
láskavým podaním pomocnej
ruky na ceste životom. Gustáv
Kabáč z Policajného zboru v
Tvrdošíne predkladá účastníkom modelové príklady udalostí, ktoré môžu zaskočiť kohokoľvek a pomáha im hľadať
riešenie, ktoré ich uchráni pred
protizákonným konaním.
Atraktivitu projektu, ktorý
prebieha už tretí rok, nepochybne zvyšujú aj darčeky
policajného zboru a účastnícke
certifikáty. Pavel Abraham

Zvyšuje sa kvalita vybavenia i kvalifikácia učiteľov

iných smeroch líšil od predchádzajúcich. Dohoda riaditeľov oboch škôl umožnila
rozšíriť jazykovú paletu. Ku
francúzštine, ktorá bola dovtedy jediným dorozumievacím
jazykom, pribudli ďalšie a tie
dopomohli k účasti na spomínanom pobyte aj študentom
anglického jazyka, španielčiny
a nemčiny. Dohoda je výhodná
aj pre francúzskych študentov.
Na budúci rok v marci, keď
pricestujú na Oravu, dostanú
príležitosť zdokonaliť sa v
jazykoch, ktoré sa vyučujú v
tvrdošínskom gymnáziu.
Pavel Abraham

Neskrývaná radosť Dagmar
Šaškovej, riaditeľky Základnej školy Márie Medveckej, je
oprávnená. V prvý decembrový
pondelok dostala oznámenie z
ministerstva školstva, v ktorom
stojí čierne na bielom, že dotácie na rekonštrukciu ďalšej časti
sociálnych zariadení školy boli
schválené. Treba ešte spresniť,
že jeden a polmiliónová suma
sa vzťahuje na rok 2007 a je
sprevádzaná prísľubom, že i v
budúcom roku ministerstvo nájde
prostriedky na postupné odstraňovanie nedostatkov v hygienic-

kom vybavení, ktoré dospeli až
do havarijného stavu. S obnovou
začali už v minulom školskom
roku a terajšia finančná injekcia
umožní ukončiť rekonštrukciu
sociálnych zariadení jednej polovice školy. Škola sa však neupriamila iba na technickú stránku
svojho fungovania.
Dve tretiny učiteľského zboru
sa rozhodli pre zvýšenie vlastného vzdelania v rámci Európskeho
vzdelávacieho fondu a zúčastnili
sa konzultácií na tému Komunikácia, ktoré prebiehali minulý
mesiac v budove školy pod od-

borným vedením lektoriek Metodicko-pedagogického centra
v Bratislave. Pre učiteľov to bol
prvý modul k získaniu 2. kvalifikačnej skúšky, no riaditeľka oceňuje aj jeho širší dosah: „Učitelia
si školenie, pozostávajúce z riešenia modelových situácií, veľmi
pochvaľovali. Som presvedčená,
že školenie pozitívne ovplyvní
celý vyučovací proces. Účastníci
dostali podnety, ako komunikovať so žiakmi, ako zvládať problémové situácie pri vyučovaní,
počas prestávok alebo mimoškolských aktivít.“
P. Abraham

V stredu 5. decembra hostilo mesto zástupcov viacerých
oravských obcí: Osádky, Pribiša, Zákamenného, Oravskej
Polhory, Suchej Hory, Rabče,
Liesku, Čimhovej, Oravského
Veselého, Babína, Zuberca, i
domácich. A neboli to hostia
hocijakí. Na prvý pohľad možno nenápadní, ale nesmierne
potrební, pretože práve ich zásluhou sa pre budúce generácie
uchová svedectvo o dnešných
časoch.
Význam práce týchto dobrovoľníkov si v plnej miere
uvedomuje aj Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne,

ktoré pripravilo pre obecných
a mestských kronikárov ako
aj pre redaktorov miestnej
tlače odborné školenie. Prvá
časť patrila kronikárom. Banskobystrickí lektori Renáta
Klementová a Michal Javorčík
ich oboznámili s legislatívnymi
aspektmi a elektronickým spracovaním kroník. Redaktorov
obecných a mestských novín
si zobral „do opatery“ Michal
Lipiak z agentúry SITA, ktorý
ich zasvätil do tvorby novín
a základných novinárskych
žánrov.
V prestávke medzi oboma
časťami školenia sme požia-

dali Adama Záňa z Oravského osvetového strediska, aby
nám o tomto type vzdelávania
prezradil čosi viac. „Nie je to
prvýkrát, i keď prvé dve školenia, v rokoch 2003 a 2005, boli
určené iba kronikárom. Pretože vo viacerých obciach sa
kronikám i obecným novinám
venujú tí istí ľudia, prevažne
bez predchádzajúcej praxe v
žurnalistike, rozhodli sme sa v
tomto roku obohatiť školenie
o základy novinárskej práce,“
zdôvodňuje A. Záň pohnútky,
ktoré viedli OOS k rozhodnutiu
rozšíriť škálu vzdelávania.
(pa)

Pre skvalitnenie obsahu kroník a miestnej tlače
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Narodili sa
24. 10.
28. 10.
2. 11.
11. 11.
13. 11.

Matúš Marcoň
Martina Kerekešová
Kristína Capková
Miroslav Holub
Lana Cvetković

Sobáše
10. 11. 2006 Samire Tavsan – Róbert Žuffa – sobáš v Dánsku
27. 10. Ľubomíra Blažeková – Dávid Ulrich
8. 11. Jana Masarechová – Lukáš Krkoška
24. 11. Katarína Lejová – Slavomír Novák
24. 11. Lenka Balúnová – Matej Kosmeľ
24. 11. Kateřina Hučalová – Marcel Bobrovský
24. 11. Martina Fašianková – Milan Derfenyi

Odišli z našich radov

3. 11.
6. 11.
17. 11.
20. 11.
28. 11.
7. 12.

Gabriela Kasáková
Jozef Jaroš
Štefan Bebej
Štefan Fabo
Jozef Paroha
Jozef Motyčák

41-ročná
54-ročný
57-ročný
64-ročný
63-ročný
60-ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši
spoluobčania:
December
100 rokov - Anna Kristofčáková, Tvrdošín
90 rokov - Mária Mlynarčíková, Tvrdošín
80 rokov - Mária Piknová, Tvrdošín
Mária Vrobeľová, Tvrdošín
Pri tejto príležitosti im blahoželáme aj my a pra
jeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári
v kruhu svojich najbližších.

Spomienka
Kto žije v srdci, neumiera! Dňa 27. 12. 2007 uplynie rok, čo nás po tragickej nehode náhle opustila
naša drahá maminka

Johanna
Štubendeková

z Tvrdošína. Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach
žije spomienkami. Za lásku a dobrotu jej už nič
nemôžeme dať, len v úprimných modlitbách na
ňu spomínať.
S láskou na ňu spomína šesť detí s rodinami.

Obchvat Oravského Podzámku je otvorený

Do užívania bol 26. novembra odovzdaný obchvat
Oravského Podzámku, Dolnej
a Hornej Lehoty, ktorý je súčasťou úseku rýchlostnej cesty
R3 a európskeho ťahu E 77 v
smere na Poľsko.
Vybudovanie obchvatu v
dĺžke takmer 6,5 km trvalo
necelé tri roky a náklady na
toto dielo dosiahli viac ako
2,1 miliardy korún. Definitívne ukončenie by malo byť
v júni 2008. Už v tomto roku
sa však vodiči budú presúvať
po rýchlejšej a bezpečnejšej
ceste, ktorá je kratšia o dva
kilometre.
Súčasťou novovybudovaného obchvatu je 9 mostných
objektov s celkovou dĺžkou 1
641 metrov, najdlhší je most

nad riekou Oravou a železničnou traťou v dĺžke 750
m. Pomerne náročné bolo aj
preloženie inžinierskych sietí:
kanalizácie, plynovodu, vodovodu, telekomunikačných
káblov vysokého a nízkeho
napätia.
I keď je otvorený tento
obchvat, dopravná situácia na
Orave je však naďalej kritická. Podľa všetkého by sa na
budúci rok malo začať s výstavbou obchvatu od Trstenej,
čo by určite opäť napomohlo
k zlepšeniu dopravnej situácie.
Veríme, že tomu čoskoro tak
aj bude, keďže výstavba obchvatu na Orave je jednou z
hlavných priorít nášho primátora a poslanca NR SR Ivana
Šašku.

Pozvánka
do kina
V januári sme pre vás pripravili
tieto filmové predstavenia:
ŠKAREDÉ KÁČATKO – rodinná animovaná komédia
20. 1. 2008 (nedeľa) o 1800
TESNE VEDĽA – komédia
25. 1. 2008 (piatok) o 1800
KRVAVÝ DIAMANT – dobrodružná dráma
27. 1. 2008 (nedeľa) o 1800

Vo Francúzsku sme už ako doma
Študenti Gymnázia Tvrdošín so svojimi učiteľmi o 12 dňovom študijno-poznávacom pobyte vo
francúzskej Picardii.
Po dlhej 34 hodinovej ceste
sme zastavili pred radnicou v
La Chapelle aux Pots. Mnohí z
nás sa vrátili na známe miesto,
ale boli medzi nami aj úplní
nováčikovia. Všetkých nás
privítali veľmi srdečne. Po krátkych príhovoroch sme boli oboznámení s programom pobytu
a začalo sa rozdeľovanie do
jednotlivých rodín. Niektorým
predovšetkým mladším nebolo
všetko jedno, keď sa ocitli v cudzom svete, medzi neznámymi,
ktorí nevedeli ani slovo po slovensky a pred nimi celý deň vo
francúzskych rodinách.
Na pôde družobnej školy
Collége Les Fontainettes v
Saint Aubin en Bray privítal

nás riaditeľ G. Guiot spolu s
pánom Aubry (predsedom
Generálnej rady depártamentu
L´Oise). Po krátkom občerstvení nás už francúzski priatelia
pozvali do športovej haly, kde
nás čakal deň plný športu. Najskôr to boli súťaže zručnosti
(preliezačky, triafačky, behy,
skoky, lezenie na umelej stene).
Potom nasledoval turnaj v basketbale. Popoludní to už bolo
voľné lezenie na umelej stene,
badminton, futbal.
V ďalší deň nášho pobytu
sme navštívili historické miesta
I. svetovej vojny v La Somme.
Spoznali sme autentickú pôdu,
kde sa odohrávali ťažké boje.
Ďalšou zastávkou bola oblasť

v Beaumont-hamel – zákopy,
v ktorých sa viedla tzv. pozičná
vojna medzi Kanaďanmi a Nemcami. Potom nás čakal deň na
ktorý sme sa veľmi tešili. Veď
Paríž sa nevidí každý deň.
Spoznávanie mesta sme
začali pod Eifelovou vežou.
Pokračovali sme pozdĺž Seiny k Invalidovni, cez Nový
most na námestie Concorde,
k parku Tuileries až k Louvru.
Poslednou zastávkou bol chrám
Notre Dame. Tu sme neodolali
pouličným predavačom malých
symbolov Paríža (Eifeloviek) a
ponáhľali sme sa k autobusom.
Bol to veľmi náročný deň, ale
môžeme povedať, že významné
dominanty a kultúrne pamiatky
Paríža poznáme.
Navštívili sme hrad Pierrefonds, mestečko Mars – les
Bains, mali sme možnosť vidieť

útesové pobrežie, ktoré lemuje
túto oblasť na francúzskej, ale
aj anglickej strane, mesto Rouen i zámok Chantilly
Po oficiálnom vyhodnotení
nášho desať-dňového pobytu
nám naši hostitelia odovzdali
spomienkové predmety a rozišli sme sa do hostiteľských
rodín. Nasledovalo balenie a
prípravy na návrat domov. Lúčenie bolo plné sĺz a už dnes
sa tešíme na apríl 2008, kedy
k nám prídu naši francúzski
priatelia.
Ako sme už v úvode konštatovali náš pobyt bol aj študijný.
A to doslova a do písmena. Naši
kvintáni sa zúčastňovali pravidelného vyučovania spolu so
svojimi francúzskymi priateľmi. Ich vyučujúca francúzskeho
jazyka Anna Poláčková zaznamenávala ich názory, postrehy,
dojmy a určite jej, ale aj nám
všetkým poslúžia v našej ďalšej
práci.
(mg)

Káblové vysielanie pre Tvrdošín

Televízne vysielanie MMDS
končí aj v našom meste. Nižná síce začala budovať novú
stanicu pre digitálny príjem,
ktorá bude mať určitý dosah
aj pre Tvrdošín, ale ak by sme
chceli prijímať kvalitný signál
v celom našom meste, tak by
sa muselo aj u nás vybudovať
nové zariadenie pre digitálne
vysielanie. Na druhej strane, či
chceme, alebo nie, analógový
príjem vysielania na Slovensku
sa končí a prechádza sa na digitálne vysielanie.
V pondelok 3. decembra
o tejto problematike rokoval
primátor mesta so zástupcom

BSS s. r. o. Milanom Šnapkom
a Igorom Medveckým. BSS
poskytujú už dlhé roky televízne vysielanie prostredníctvom káblovej siete na sídlisku
Medvedzie a v ďalších častiach
nášho mesta.
Ako nás informoval M. Šnapko a I. Medvecký s výstavbou
káblovej siete, ktorá už bude
celoplošne pokrývať Tvrdošín
sa začne v priebehu februára marca. Práce by mali trvať niečo
vyše dvoch mesiacov. Začnú sa
na Oravskom nábreží, nasledovať bude Vladina, Hrádky, ulice
smerom ku družstvu. Vojtaššákova ulica by sa mala robiť na

Neplatili mýto v celom Uhorsku
Tvrdošín v 1. polovici 14. storočia dostal rozličné
privilégiá (in litteris) ako mestečko (oppidum). Výsady udelil kráľ Ľudovít roku 1369 pravdepodobne vo
sviatok Rozposlania apoštolov, keď bol prítomný v
Ľupči a zabezpečoval poriadky na Orave.
„Z neskorších sporov o udržanie práv a slobôd vyplýva, že
Tvrdošínčania neplatili vtedy ešte
poplatky, ani nevykonávali žiadne
roboty pre zemepána. Už vtedy
získali právo týždenných trhov
(v pondelok), a právo výročného
trhu, pričom tvrdošínski kupci
boli oslobodení od mýta po celom
Uhorsku. Vtedy dostali od kráľa i
erb: líška v modrom poli uteká po
zelenom vrchu, nad ňou kráľovská
koruna. Erb je na priečelí terajšieho mestského domu.
Pri požiari roku 1637 zhoreli
vo veži kostola úradné dokumenty, najmä tiež prvé privilégium
Tvrdošína z dôb kráľa Ľudovíta
Veľkého. Preto sa vedúci obce obrátili znovu na kráľa o privilégiá.
A skutočne roku 1640 kráľ Ferdinand III. potvrdil staré slobody
mestečka Tvrdošín, podľa ktorých
bolo im povolené konať každoročne 3 slobodné „jarmaky“, čiže
slobodné výročné trhy, a to prvý
okolo sviatku Povýšenia sv. Kríža,
druhý po dni Obrátenia sv. Pavla,
a tretí hneď po sviatku sv. Filipa
a Jakuba. Okrem toho mohol sa
konať v Tvrdošíne slobodný týždenný trh každý pondelok. Všetky
tieto trhy bolo povolené konať za
takých slobôd a výsad, za akých
sa konali v iných slobodných mestách, obciach a osadách.
Súčasne boli občania Tvrdošína
vyňatí a oslobodení od platenia
poplatkov, čiže mýta, od osôb,
vecí a tovarov tak na vode, ako

aj na suchej zemi po celom Uhorsku. Tieto výsady, ako dokázali
občania Tvrdošína, už mali aj
predtým, boli však naďalej potvrdené. Okrem toho boli ubezpečení všetci kupci, záujemcovia,
trhovníci a návštevníci všetkých
tvrdošínskych „jarmakov“, že
budú zabezpečení v osobách i
veciach osobitnou kráľovskou
starostlivosťou a ochranou, a preto
sa mohli dostaviť na tieto trhy so
všetkým svojím tovarom, vecami a
majetkom slobodne, bezpečne, bez
všetkého strachu a obáv.
Tiež bolo prísne nariadené
všetkým prelátom, barónom,
županom, kapitánom hradov a
panských sídiel, prefektom, kastelánom, úradníkom, šľachte,
predstaveným obcí, richtárom a
rektorom i všetkým vyberačom
poplatkov a mýta, aby, čítajúc
tieto listiny, nabudúce sa neopovážili tvrdošínskych obyvateľov
alebo nimi najatých ľudí a sluhov
prinucovať na platenie poplatkov
či mýta, dotýkať sa ich vecí a
dôchodkov, alebo ich inak trápiť,
znepokojovať a súdiť. V závere
bolo zdôraznené: „A neopovážte
sa nijakým spôsobom porušiť ich
výsady a vyňatie od platenia mýta,
ale zachovajte ich a všemožne sa
starajte, aby aj Vaši ľudia ich zachovávali. Tvrdošín vošiel do 16.
storočia ako víťazný obhajca svojich starodávnych slobôd a výsad.“
Z knihy V. Buššu: 700 rokov
Tvrdošína, 1967

XX. mestský bál

Mesto Tvrdošín Vás srdečne pozýva
na XX. jubilejný mestský bál do Veľkej
spoločenskej sály v Tvrdošíne v piatok
18. januára 2008 o 1930 hod.
Vstupenky si môžete zakúpiť od 7. januára 2008 v MsKS v Medvedzí alebo objednať na č. t. 5322167.

konci, už aj z toho dôvodu, že je
tu len pár obývaných domov.
Výhodou toho signálu je, že
občan si nebude musieť k televíznemu prijímaču zakupovať
žiadne prídavné zariadenia a
ak má doma viac televíznych
prijímačov, ku každému sa
signál rozvedie rozbočovačom.
Poplatky za odber televíznych
programov budú také isté ako
na sídlisku Medvedzie, zavedenie kábla na jedno odberné
miesto pre jednu domácnosť,
bude stáť 4 000 Sk a mesačný

poplatok za dvadsať programov
bude 110 Sk.
Isté je, že prvá investícia
nie je najmenšia, ale káblové
vysielanie už nebude spôsobovať žiadne výpadky v obraze,
čo istotne ocenia tí, ktorí majú
dneska problém s prijímaním
signálu a na druhej strane je
zaujímavá aj programová ponuka, dnes je to: STV 1, 2, ČT 1,
2, JOJ, Markíza, Prima, Nova,
NOE, Patriot, Eurosport, Galaxia, DSF, TA 3, TVP 1, 2, TVN,
MTV, PRO 7, Planeta.

V tomto roku sa uskutočnil už štvrtý ročník dlhodobého charitatívneho projektu
verejnej finančnej zbierky
- Tesco charity roku 2007
so Slovenským Červeným
krížom, ktorá trvala v čase
od mája do októbra 2007
a do ktorej sa aktívne za-

vyzbieralo 2 740 996 korún.
Nás teší, že ľudia s dobrým srdcom žijú aj na Orave, pretože najúspešnejším
územným spolkom SČK z
hľadiska výšky vyzbieranej
sumy bol spolok v Dolnom
Kubíne. V hypermarkete
Tesco Dolný Kubín a v su-

pojili dobrovoľníci z miestnych územných spolkov
Červeného kríža. Súčasťou
tohto projektu boli aj ďalšie
podporné aktivity a štvrtý
ročník bol ukončený v Bratislave dražbou detských obrazov pod záštitou britského
veľvyslanca na Slovensku.
V rámci tohto projektu sa
na Slovensku v tomto roku

permarkete Tesco Tvrdošín
vyzbierali neuveriteľnú sumu
- 280 022 korún.
Spoločnosť Tesco Stores
už v lete t. r. vyhlásilo ďalší
ročník Tesco charity roku
2008. Po tieto dni sa prihlasujú záujemcovia - neziskové
organizácie s návrhmi na projekt budúcoročnej charitatívnej aktivity.
(jh)

Na Orave vyzbierali najviac

Lekárenské pohotovostné služby
pre okres Tvrdošín na december 2007
a január 2008
pracovné dni:od 1600 - 2000
víkend a sviatky od 800 - 2000.
10. 12. - 16. 12.
Karmel
Trstená
17. 12. - 23. 12.
U Murína
Trstená
24. 12. - 26. 12.
INSPE
Tvrdošín
27. 12. - 30. 12.
Pri nemocnici Trstená
31. 12. - 3. 1.
Tilia
Tvrdošín
4. 1. - 10. 1.
Karmel
Trstená
11. 1. - 17. 1.
INSPE
Tvrdošín
18. 1. - 24. 1.
U Murína
Trstená
25. 1. - 31. 1.
Pri nemocnici Trstená
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Súboj o extraligu
V prvej lige sa našim stolným tenistom zatiaľ darí a v
tabuľke sú na druhom mieste,
keď prehrali len jeden zápas
na súperových stoloch vo Vojčiciach.
Vranov n/T - Tvrdošín/
Nižná 6:8, J. Buczacki 3, Z.
Drbiak 2,5, R. Belopotočan
1,5, J. Argaláš 1.
Sokol Vojčice - Tvrdošín/
Nižná 8:6, Z. Drbiak 2,5, R.
Belopotočan a J. Buczacki po
1,5, J. Argaláš 0,5.
Tvrdošín/ Nižná - Bytča
10:4, Z. Drbiak a R. Belopotočan po 3,5, J. Argaláš 2, J.
Buczacki 1.

Tvrdošín/ Nižná - Čadca
B 11:3, J. Argaláš a Z. Drbiak
po 3,5, J. Buczacki 3, J. Janidžár 1.
Tabuľka:
1. ŠKST Sokol Vojčice
2. SK Tvrdošín Nižná
3. Rimavská Sobota
4. VSTK Vranov
5. TZO Bytča
6. Geológ Rožňava
7. Lokomotíva Košice B
8. MSTK VTJ Martin
9. Štart VD Prešov
10. SK HCH Čadca B
11. KTK Krupina
12. Lokomotíva Vrútky

Najbližší domáci zápas odohrajú naši prvoligisti v sobotu
15. 12., kedy sa v herni na sídlisku Medvedzie stretnú o 1600
s Lokomotívou Vrútky A.

11 10 1
11 10 0
11 7 0
11 5 2
11 5 1
11 4 3
11 4 2
11 4 2
11 2 4
11 2 1
11 1 3
11 2 1

0
1
4
4
5
4
5
5
5
8
7
8

104 : 50
102 : 52
89 : 65
85 : 69
71 : 83
78 : 76
78 : 76
78 : 76
62 : 92
62 : 92
63 : 91
52 :102

32
31
25
23
22
22
21
21
19
16
16
16

Žiaci bez prehry
Prvé kolo futbalového turnaja starších žiakov „O pohár
novín Orava“ sa uskutočnilo
v športovej hale 1. decembra
za účasti družstiev Tvrdošín,
Dolný Kubín, Oravské Veselé
a Istebné. Najlepší zápas medzi sebou odohrali Tvrdošín s
Dolným Kubínom, v ktorom
nakoniec zaslúžene zvíťazil
domáci celok. Prekvapenie
sa rodilo aj v zápase Dolný
Kubín Oravské Veselé, kde
si hráči z Or. Veselého siahli

až na dno svojich síl, no nakoniec po nešťastných góloch
prehrali. Ako najslabší celok
sa tentoraz prezentovali hráči
Istebného, ktorí všetky svoje
duely prehrali. Najviac gólov
v jednom zápase do súperovej
siete, až jedenásť, nastrieľali
hráči Dolného Kubína práve
Istebnému. Po prvom turnaji
je na čele tabuľky bez prehry
naše mužstvo.
Výsledky turnaja:
Tvrdošín - Dolný Kubín

2:0 (0:0), góly: Gregorec a
Janček.
Istebné - Tvrdošín 0:8 (0:5),
góly: Čajka, Huraj a Pikna po
2, Taraj a Janček.
Oravské Veselé - Tvrdošín
1:5 (0:2), góly: Čajka a Pňaček
po 2, Žuffa.
Tabuľka:
1. Tvrdošín
3 3 0 0 15: 1 9
2. Dolný Kubín 3 2 0 1 13: 4 6
3. Oravské Veselé 3 1 0 2 6: 10 3
4. Istebné
3 0 0 3 4: 23 0
(jh)

Florbalistky v rámci tréningu často popreháňajú aj chlapcov.

O florbalistky je záujem
Slovenský zväz florbalu nominoval aj naše juniorky do reprezentácie. Do kategórie U-19
Zuzanu Stredanskú, Denisu Ferenčíkovú, Veroniku Turčákovú
a Veroniku Stredanskú. Dievčatá boli nominované do užšieho
výberu na prípravný turnaj v
poľskej Lodži pred svetovým
pohárom v kategórii U-19. Z
rodinných dôvodov na turnaj
cestovali len Veronika a Zuzana
Stredanské. Obe k florbalu priviedla učiteľka Viera Trstenská,
ktorá ich tento šport naučila
hrať a milovať. Pod jej vedením

dievčatá dosiahli niekoľko cenných víťazstiev a umiestnení.
Najväčším úspechom bolo 3.
miesto na majstrovstvách Slovenska v kategórii U-15. V súčasnosti dievčatá trénuje Michal
Cvanciger a Soňa Brnová.
Príjemným prekvapením na
turnaji boli výkony brankárky
Stredanskej, ktorá si herným
prejavom vypýtala miesto v
užšom kádri. Nielen v reprezentácii, ale aj v slovenskej extralige je o tvrdošínske dievčatá
veľký záujem. Hráčkam Fbk
Tvrdošín sa podarilo presadiť

v slovenskom florbale a dostali
pozvánku hosťovať v extraligových tímoch. V Insport Sereď
Strikes sa predstaví Denisa
Ferenčíková, Veronika Turčáková, Jana Brčáková, Milota
a Veronika Hutirové a Soňa
Brnová. V Juvente Žirafa Žilina
Zuzana Stredanská, v Grasshopper Žilina Veronika Stredanská
a v tíme VŠK - FTVŠ Hurikán
Bratislava Soňa Medvecká. Veríme, že naše hráčky nazbierajú
cenné skúsenosti, a tak prispejú k rozvoju florbalu nielen v
Tvrdošíne, ale aj na Orave.

Z Dolného Kubína sa vrátili s pohárom

I keď sa nám zima akosi oneskoruje, neplatí to pre mkestské klzisko, ktoré
sa v týchto dňoch už pripravuje na prvých korčuliarov a hokejistov.

Mestská halová futbalová liga
Opäť začala mestská halová
liga vo futbale a v prvom kole
padlo nemálo gólov, najviac v zápase Dravci - Leiber, až jedenásť.
Vyhral aj vlaňajší víťaz Bedrich
spol. s mužstvom Devils.
1. kolo: Starci - Pivnica 2:6
(2:1), Ľ. Gregorec, Ľ. Belopotočan, - Ľ. Skuban 2, Š. Ferianc
2, M. Skuban, Dravci - Leiber
Nižná 6:5 (2:2), Jozef Vrabček
3, Jaroslav Vrabček, P. Mišaga,
Šuty, - J. Pavčo 3, Tekeľ, P. Dedinský, Bedrich spol. - Devils
5:2 (1:1), R. Bajo 3, J. Ženčuch,
Milan Sirota, J. Balún, Hulák.

Volejbal
Naše volejbalistky nastupovali
na posledný tohtoročný zápas na
pôde Považskej Bystrice, aj keď
podali dobrý výkon na kvalitnejšieho súpera nestačili. Začali veľmi
dobre a v prvom zápase prehrali
prvý set až po náročnom boji. Ani
druhý zápas im nevyšiel podľa
predstáv, nedarilo sa im hlavne v
záveroch setov a tak sa rozlúčili s
tohtoročnou sezónou s prehrou. Veríme, že v novom roku sa im bude
lepšie dariť a ešte neraz potešia
svojou hrou skalných fanúšikov.
Pov. Bystrica - Tvrdošín 3:0
(29, 16, 17) a 3:0 (23, 21, 23).
Zostava Tvrdošína: Tarajová,
Jančeková, Katarína Rehmová,
Tatiana Rehmová, Trabalíková,
Bakošová, striedala Sochová.

2. kolo:
Devils - Natali 1:6 (0:3), J. Balún
- Ľ. Fuček 2, A. Ficek 2, T. Nemček
2, Leiber Nižná - Bedrichspol 3:4
(2:2), P. Dedinský, J. Pavčo, M. Kajan - M. Sirota 3, P. Štubendek.
Pivnica - Dravci 4:3 (3:2),
M. Skuban 2, Ľ. Skuban, M. Ferianc - P. Mišaga 2, J. Vrabček

Tabuľka:
1. Pivnica
2 2 0 0 10 : 5 6
2. Bedrichspol 2 2 0 0 9 : 5 6
3. Natali
2 1 0 1 8: 7 3
4. Dravci
2 1 0 1 9: 9 3
5. Leiber Nižná 2 0 0 2 8 : 10 0
6. Devils
2 0 0 2 3 : 11 0
Najlepší strelci: Pavčo 4, Bajo,
M. Sirota, J. Vrabček po 3.

Zatiaľ na druhom mieste
V nedeľu 25. novembra sa
začal IX. ročník Nižnianskej
florbalovej ligy, do ktorej sa
zapojilo aj naše družstvo a prvý
zápas sa mu najlepšie nevydaril, keď podľahli 601.
Fbk Tvrdošín - 601 2:4
(0:2), Burdeľ, T. Kunik.
V druhom kole v nedeľu
2. decembra naše družstvo

nadelilo Podbielu až devätnásť gólov. V tabuľke sú naši
florbalisti po dvoch zápasoch
na štvrtom mieste a najlepším
strelcom je zatiaľ Tomáš Kunik
z Tvrdošína s 10 gólmi.
Podbiel CPO - Fbk Tvrdošín 4:19 (4:7), Góly: T. Kuník
9, Tomaga 3, Šeling 3, Lonek
2, Bača, Reguly.

V Dolnom Kubíne sa 28.
11. uskutočnil florbalový turnaj „Kohútik cup 2007“. Turnaja sa zúčastnili aj žiaci
piateho až deviateho ročníka
zo ZŠ M. Medveckej, aby
si zmerali sily s rovesníkmi
z okolia Dolného Kubína.
Chlapci pod vedením Milana
Burdeľa a Zdenky Vorčákovej
boli zaradení do skupiny „A“
so ZŠ J. Matúšku a ZŠ Zázrivá. V skupine sa umiestnili

na prvom mieste a postúpili
do semifinále, kde ich čakali žiaci zo ZŠ M. Hattalu,
ktorých porazili. Vo finále sa
stretli s víťazom skupiny „B“
Gymnáziom POH Dolný Kubín. Finále bolo od začiatku v
rukách chlapcov z Tvrdošína
a zaslúžene si odniesli pohár
pre celkového víťaza tohto
turnaja. Jozef Reguly získal
cenu pre najlepšieho strelca
turnaja. Školu reprezentovali:

Lukáš Piovarčí, Peter Uhlík,
Jaroslav Ondreják, Jozef Planieta, Michal Burdeľ, Martin
Ferianc, Jozef Reguly, Jakub
Kuloštiak a Tomáš Planieta.
Výsledky: ZŠ M. Medveckej - ZŠ J.Matúšku 5 : 4,
ZŠ Zázrivá - ZŠ M. Medveckej 1 : 12, semifinále:
ZŠ M. Medveckej - ZŠ
M. Hattalu 7 : 2, finále: ZŠ
M. Medveckej - Gymnázium
POH D. K. 5 : 2.

Okresné „majstrovstvá“ v bedmintone
V športovej hale 14. 11. sa konalo prvé okresné kolo v bedmintone
žiakov základných škôl a študentov
stredných škôl. Vo všetkých kategóriách sa okresného kola zúčastnilo
41 chlapcov a dievčat.
Výsledky v jednotlivých kategóriách:
ZŠ mladšie žiačky: 1. M. Saganová, Nižná, 2. T. Jankolová, Trstená, 3. T. Letašiová, Nižná.
ZŠ mladší žiaci: - 1. P. Bachan, 2.
J. Čáni, 3. E. Hujo - všetci Nižná.
ZŠ staršie dievčatá: 1. M. Černá, Nižná, 2. Z. Matisová, Trstená, 3.

M. Javorková ZŠ R. Dilonga.
ZŠ starší žiaci: 1. M. Medžo,
2. M. Bachan, 3. L. Ragula - všetci
Nižná.
Stredné školy:
Dievčatá: 1. L. Ragulová, SŠ
Nižná, 2. D. Maťugová, Gymnázium Tvrdošín, 3. L. Baleková G
- Tvrdošín.
Chlapci: 1. M. Hulla, G - Tvrdošín, 2. M. Sendrei, G - Tvrdošín, 3.
M. Záborský, SŠ Nižná, J. Bača
SŠ Nižná.
Do krajského kola, postúpili prví
dvaja z každej kategórie.

„V našom regióne je bedminton nový šport. Najdlhšie sa hráva v Nižnej aj preto má najviac
postupujúcich do krajského kola.
V Gymnáziu Tvrdošín sa mu venujeme už druhý rok a v Trstenej
sa začal bedminton hrávať tento
rok. Myslím si, že okresné kolo
splnilo svoj účel a spropagovalo tento šport medzi mladými“,
povedal nám Miloš Golboň pod
ktorého taktovkou sa hrali prvé
okresné majstrovstvá a ktorý sa
venuje aj nádejným bedmintonistom v Tvrdošíne.
(jh)

Ostávajú v A kategórii

Vo Švajčiarskych mestách
Kirchberg a Zuchwil sa uskutočnili 7. - 11. novembra 4. majstrovstvá sveta juniorov vo florbale. V
mužstve Slovenska boli aj štyria
Nižňanci, ktorých trénerom bol
náš rodák Dušan Ondruš a jeho
asistentom Marián Klimčík. Pod
ich vedením zaznamenal slovenský florbal doteraz najväčší
úspech na medzinárodnom poli.
Slováci skončili celkovo na siedmom mieste, keď v rozhodujúcom
zápase v predlžení porazili Poľsko
7:6, no nevyhli sa ani debaklu a od

majstrov sveta Švédov inkasovali
dvadsať gólov. Teší však to, že
ostávajú v A kategórii.

Naši ostrostrelci
V II. lige futbalu starších žiakov v
skupine Sever sa stal najlepším ostrostrelcom náš Maroš Dreveňák, ktorý zaťažil
súperove konto 14-timi gólmi.
Medzi najlepších strelcov v IV. lige
dorastu sa zaradil aj futbalista Ivan Bukový, patrí mu tretie miesto, keď svojim
súperom nastrieľal 9 gólov.

Športová hala v Tvrdošíne dýchala bedmintonom.

Foto: J. Horňák
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