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Okolo
Oravy
na ergometroch

ročník XXXIV

Mestské zastupiteľstvo zahájilo svoju činnosť
Mesto bude naďalej viesť primátor Ing. Ivan
Šaško, ktorý zložil slávnostný sľub spolu aj s 13
poslancami mestského zastupiteľstva dňa 4. decembra 2018.
Slávnostné zasadnutie sa
konalo v obradnej miestnosti
mestského úradu. Za povstania
všetkých prítomných vstúpili
do miestnosti staronový pri-

mátor a predsedníčka MVK. Po
odznení štátnej hymny, ktorá
sa rozliehala celou miestnosťou sa slova ujala predsedníčka
MVK Silvia Franeková, ktorá
prítomných oboznámila s výsledkami volieb. Slávnostná
časť pokračovala odovzdaním
osvedčení najskôr primátorovi
mesta a následne všetkým novozvoleným poslancom, ktorí
svoj post potvrdili slávnostným
sľubom a svojim podpisom.
Po ukončení prvej časti zasadnutia sa ujal slova primátor,
ktorý sa poďakoval všetkým
voličom, od ktorých získal podporu úvodnými slovami:
„Dovoľte mi, aby som nie-

koľkými myšlienkami využil úvod
tohto slávnostného stretnutia.
Chcel by som byť presvedčený, že tak, ako sme dnes v tejto
miestnosti sľubovali, že budeme

rešpektovať, dodržiavať zákony,
všeobecné predpisy podľa nášho
najlepšieho vedomia a svedomia,
budú naplnené s najväčšou úctou
a rešpektom.
Vieme, že volebné obdobia sa
striedajú každé štyri roky. Štyri
roky prešli a uplynuli ako voda.
Zanechali sme v našom meste
stopu, po ktorej by sme mali kráčať spolu. Voľby, ktoré boli 10.
novembra sú výsledkom toho,
kde voliči nášho mesta si vybrali
svojich zástupcov.
Keď si pozriem náš volebný
program, myslím si , že bol postavený správne. Vychádza z poznania, čo už sme v našom meste
dokázali, ale tiež z potrieb, ktoré

by mohli byť ďalším prínosom.
To, čo sme si predsavzali, nebude jednoduché, pretože dnešný
život, hlavne materiálne potreby, nároky nás ľudí, sú náročné.
Aj napriek tomu verím, že z toho
všetkého, čo sme si predsavzali
za podpory aj vás, sa nám to aj
podarí naplniť.
Keď tak trošku hodnotím aj
predchád zajúce obdobia,
to, ako vyzeralo naše mesto,
ak o sa na še
mesto menilo
odhliadnuc od
toho, čo bolo
kedysi nie tak
dávno, ako
naše mesto vyzeralo, aké sme
tu mali služby ,
školstvo, kultúru, či bývanie, myslím si,
že súčasnosť je
omnoho lepšia.
Za týmto
výsledkom
je naozaj
intenzívna
práca, naháňanie sa za finančnými
prostriedkami, či je to už z fondov
Európskej únie, či prostriedkov
zo štátneho rozpočtu, ale aj podnikateľské činnosti mesta, ktoré
robíme nad rámec našej samosprávnej činnosti len preto, aby
sme pre spokojnosť našich občanov urobili čo najviac.
V roku 1990, keď sa konali
prvé slobodné demokratické voľby, sme si už vtedy postavili latku
vysoko. Či už to bol boj o Oravice,
záchrana dreveného gotického
kostola alebo postavnie nového
gymnázia v našom meste, ale aj
mnohé ďalšie veci, ktoré, s odstupom času si môžeme povedať, že
sa oplatilo.

Musíme hodnotiť, že máme
svoju skládku, technické služby, že máme najnižšie dane
na Slovensku, že máme najnižšie poplatky za komunálny odpad. Sú to veci, ktoré
ľudia, ktorí chcú - vidia a tí,
ktorí nechcú, tým sa zdá, že
je to málo. Ale ja si myslím,
že práve toto všetko, čo sme
však dokázali s poslancami,
s pracovníkmi mesta a technických služieb, že sme toho
naozaj neurobili málo. A opäť
chcem poďakovať občanom
nášho mesta, že tieto skutočnosti zhodnotili aj v týchto
voľbách, čím mi vyjadrili svoju podporu.
Som si vedomý, že práca viesť naše mesto nie je
ľahká, ale aj napriek zložitosti a množstvu problémov,
s ktorými sa denne stretávam,
chcem aj v ďalšom období
ešte pre naše mesto priniesť
nové hodnoty, nové progresy,
ktoré budú na prospech väčšine z nás. V rámci možností
budem podporovať aj všetky dobré nápady a riešenia,
ktoré budú podávané v rámci presadzovania dobrých,
a hlavne prospešných vecí pre
naše mesto.
Pri tejto príležitosti sa
chcem úprimne poďakovať
väčšine poslancov z uplynulého volebného obdobia, pretože
aj za ich podpory sme urobili
kus poctivej práce. Spustili
sme do života množstvo projektov, ktoré sú prosperitou pre
naše mesto a postupne nášmu
mestu prinášajú nemalý osoh.
Ale tiež chcem vyzvať na dobrú spoluprácu aj novozvolených poslancov, ktorí, verím,
že v ďalšom období budú iba
nápomocní.
(Pokračovanie na 2. str.)
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablov ým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste pot ulujú.

Posila v slove

Nepoškvrnená Panna Mária, pros za nás a pomáhaj
nám, aby sme vieru, vzácne dedičstvo otcov, odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Mária, Kráľovná mieru,
vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej
rodnej zemi i v novom roku sa podobali čím viac Tebe.
				
Július Chalupa

S prianím šťastia a lásky
Vážení spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný čas, keď
prichádzajú Vianoce, najkrajšie
sviatky v roku. Majú svoje čaro, akúsi
zvláštnu silu citovo nás ovládnuť, vniesť do
sŕdc pokoj, dobrú vôľu a nezištnosť. Je to čas,
keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia,
keď si sadáme k spoločnému stolu a spomíname na krásne chvíle prežité v tomto roku.
Mnohí z nás si isto spomenú na svojich blízkych,
ktorí sú ďaleko, alebo už, bohužiaľ, nie sú medzi
nami. Stále žijú v našich srdciach a spomienkach.
V čase adventu sa stávame lepšími, snažíme sa čo najviac
spríjemniť si pár tých krátkych chvíľ. Zdobenie vianočného
stromčeka, upratovanie, varenie, pečenie, vôňa domova preplnená ihličím - symbolom Vianoc, vôňou medovníkov, to všetko sú Vianoce. Medzi nami však žijú aj ľudia, ktorí netúžia po
darčekoch, ale majú skromné želanie, aby aspoň po tieto dni
nezostali sami. Nemali by sme preto v tieto sviatočné chvíle na
nich zabúdať.
Vianoce nám prinášajú prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť
a potešenie, ktoré sa práve v tomto čase prejavujú v najčistejšej
podobe úprimnosti ľudských citov. Cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, no hlavne cítime vôňu
domova, pretože Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a
domova. Verím, že sa poschádzate všetci pri prestretom stole
preplnenom tradičnými sviatočnými jedlami, a predovšetkým
s láskou a porozumením. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú predsa tým najkrajším darčekom, ktorý

Predvianočné stretnutie v duchu úcty a poďakovania
Dňa 8. decembra do
športovej haly prišlo okolo
1 200 ľudí na Sviatok príbuznosti, ktorý je venovaný
a pripravovaný pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov.

zúčastnený dôchodca v športovej hale. Starí rodičia pri
tejto príležitosti sa s obdivom
pozerajú na šikovnosť vlastných vnúčat a ich rovesníkov
v tanci a speve, ale najväčším
prekvapením odpoludnia býva

piesňami a terchovskými koledami hudobná skupina Nebeská muzika z Terchovej.
Neopísateľnú vianočnú atmosféru doplnil svojim príhovorom pr imátor mest a,
keď jeho hlboké myšlienky

nočných sviatkov, rovnako
hĺbkou duše a úprimnosťou
myšlienok mali možnosť
precítiť naši najbližší, ale aj
všetci občania nášho mesta.
Dnes zrejme viac ako inokedy platí, že bohatý je ten,

Predvianočný čas je obdobie,
kedy máme k sebe
bližšie, sme k sebe
milší a ústretovejší. V našom meste
sme si už zvykli
začiatok adventu
tráviť spoločne pri
teplom vianočnom
punči a hudobnom
programe. Vedenie mesta nazvalo tento deň Sviatok príbuznosti. Už
28 rokov sa staršia
generácia, ale aj tí
mladší tešia na tento pekný kultúrny
zážitok, milé slová od primátora, ale aj pohostenie, či
skromný darček, ktorý od vedenia mesta si prevzal každý

vždy hudobný hosť programu.
Tento rok v tento sviatočný deň
spríjemňovala a hladila srdcia
našich dôchodcov vianočnými

a úprimné slová v taji ticha prúdili cez všetkých nás.
„Skúsme urobiť všetko
preto, aby jedinečné čaro via-

kto vie dopriať teplo domova
a atmosféru silného medziľudského puta. Veľmi si že(Pokračovanie na 2. str.)

si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom
pokoja, lásky a Božieho porozumenia. Prežime podmanivú
vianočnú atmosféru umocnenú láskou, šťastím, pokojom a
nádejou. Poďakujme sa za všetko, čo nás postretlo, zastihlo,
možno i prekvapilo a potešilo. Dovoľte mi, milí spoluobčania,
aby som vám zaželal nielen v svojom mene, ale aj v mene pracovníkov mestského úradu a poslancov mestského zastupiteľstva radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želám
vám, aby sa splnili vaše priania, očakávania a predsavzatia.
Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli
ten najkrajší darček, aký si vysnívali. Zvlášť chcem pozdraviť
našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie a
veľa psychických a fyzických síl.
Pri tejto príležitosti sa chcem úprimne poďakovať všetkým,
ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu nášho mesta, všetkým ktorí denno-denne
svojou prácou a aktivitami dokazujete, že vám život v našom
meste nie je ľahostajný.
Prajem vám, aby vás nadchádzajúci rok 2019 sprevádzal len
v pozitívnom duchu, ktorý vám prinesie viac pevného zdravia,
viac síl a šťastia v každodennom živote, zlepšenie medziľudských vzťahov, harmónie a pochopenia. Nech vám vaše deti i
vnúčatá prinášajú len radosť a prítomnosť vašich najbližších
nech podporí vzájomnú dôveru a porozumenie. Prajem vám,
aby sa vám v našom meste dobre žilo. Prajem vám požehnaný a
štedrý nový rok 2019.
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta
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Aj keď infor mácie od
zodpovedných pracovníkov
Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorí zabezpečujú verejné obstarávanie, t.j.
výber dodávateľa pripravovanej stavby R3 stále nie
je záväzný, posledné priebežné vyjadrenia pre naše
mesto sú nádejné v tom, že
po ďalšej pripravenej fáze
zmluvných dojednaní, by sa
stavbári mohli do Tvrdošína
n a s ťa h ov a ť v m a r c i
budúceho roka. To, čo na
Slovensku je už dlhodobý
problém v stavebníctve je
skutočnosť, že do verejných
s ú ťa ž í s a z a p áj a s t á l e
viac zahraničných firiem,
o ktor ých má Slovensko
málo informácií, resp. za
ktorými sa skrývajú neznámi
majitelia, z čoho vyplýva, že
je tu aj neznáma záruka za
dodržiavanie termínu, a tiež
neznáma kvalita vykonaných
prác.

Toto je práve aktuálny
problém aj pre komisiu verejného obstarávania, ktorá
vyžaduje od firiem ďalšie
a ďalšie vyjadrenia či záruky
na stanovené podmienky, čím
sa proces komplikuje a termíny posúvajú.
Aj keď projekčne je stavba už dlhodobo pripravená, a jej majetkoprávne vysporiadanie pozemkov je
v záverečnej fáze, platnosť
stavebného povolenia bola
už viackrát predlžovaná,
finančne je stavba Národnou
diaľničnou spoločnosťou
potvrdená a ostáva už iba
veriť, že verejné obstarávanie
bude v najbližších týždňoch
def initív ne u končené
a stavebná firma, o ktorej sa
v týchto dňoch definitívne
rozhodne si počas mesiacov
január – február 2019 bude
v Tvrdošíne pripravovať stavenisko a potrebné stavebné
dvory pre svoju činnosť.

Za účasti zástupkyne primátora mesta Mgr. Vlasty
Jančekovej sa uskutočnilo
rokovanie k dopravnej situácii
pripravovanej výstavby obchodného centra Kauflandu.
Predmetom stretnutia bolo
riešenie súčasnej dopravy na
ceste I. triedy s výhľadom
na výstavbu obchvatu mesta
definovanou ako R3. Návrh
riešenia, bol spracovaný v súlade s európskymi normami,
ako aj na základe aktuálneho
dopravného prieskumu, ktorý
predložil odborný spracovateľ projektu v oblasti dopravy.
K návrhu svoje požiadavky
predniesli jednotliví prítom-

ní zástupcovia dotknutých
organizácií, a keďže ide
o cestu medzinárodného významu, záväzné stanovisko
k tomuto zámeru musí dať
ministerstvo dopravy SR.
Aktuálny stav prípravy
výstavby Kauflandu, ktorý je v trvalej pozornosti
nášho mesta sa nachádza
v štádiu realizácie projektovej prípravy pre územné
rozhodnutie, ako aj v štádiu
rokovaní o úplnom vysporiadaní pozemkov, či riešení
nadväzujúcich skutočností
pre prípravu dôležitých inžinierskych sietí, parkovísk
i celého dotvorenia územia.

Prostredníctvom projektu Aktívna turistika – kľúč
k rozvoju pohraničia budeme
stavať, modernizovať a opravovať rekreačné chodníky.
Spolu s cezhraničným partnerom Gminou Kościelisko
ich bude takmer 12 km, z toho
v našom meste 4 km spolu so
sprievodnou infraštruktúrou.
Väčšina chodníkov bude k dispozícii celoročne - v lete pre
pešiu turistiku a cykloturistiku. Na niektorých úsekoch
bude možná jazda na kolieskových lyžiach, korčuliach
a v zime bežecké lyžovanie.
Časť chodníkov sa vybuduje
v Oraviciach a časť v Tvrdošíne. Povedie od mosta v Medvedzí po Štefanov. Tam začne sieť
chodníkov, po ktorom sa dostaneme cez Nové Ústie do Trstenej, kde začína chodník Okolo Tatier. Týmto chodníkom
sa dostaneme do Vitanovej
a z Vitanovej štátnou cestou
III/2311 sa napojíme na časť
chodníka nachádzajúceho sa
v Oraviciach. Na poľskej strane trasa spojí najdôležitejšie
turistické miesta v Gmine Kościelisko: Kościeliskú dolinu,
Chochołowskú dolinu, vrch
Butorowy, kde bude chodník

pripojený k chodníku plánovanému v rámci partnerského
projektu s názvom „Na bicykli
po kultúrnom a prírodnom dedičstve pohraničia.“
„Bude to náročný projekt,“
hovorí primátor I. Šaško.
„Okrem chodníkov postavíme v Oraviciach informačné
centrum, altánk y a mosty.
Celá táto investícia podlieha
zložitému, no najmä časovo
náročnému procesu verejného
obstarávania. A to sú faktory,
ktoré môžu realizáciu celého
procesu oddialiť aj o niekoľko
mesiacov. Urobíme však všetko preto, aby sme ho čo v najkratšom čase zrealizovali, a tak
spojili turistické trasy s našim
cezhraničným partnerom. Verím, že mnohí turisti využijú
aj mobilnú aplikáciu, ktorá im
umožní získavať informácie
o trasách a objektoch prírodného a kultúrneho dedičstva
nachádzajúcich sa v ich blízkom susedstve, a ktorá zároveň umožní využívať atraktívne terénne hry, vytvorené pre
tento účel prostredníctvom
smartfónov.“

Rokovania s Kauflandom začínajú
mať konkrétnu podobu

Zmluva je podpísaná

Mestské zastupiteľstvo zahájilo svoju činnosť
(Dokončenie z 1. str.)
Novozvolení predstavitelia
samosprávy sa 4. decembra
2018 zložením slávnostného
sľubu na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) ujali svojich funkcií. Mesto bude naďalej viesť
primátor Ing. Ivan Šaško.
Zložením slávnostného sľubu
a jeho podpisom sa za potlesku
zaplnenej obradnej sály mestského úradu ako prvý zhostil
svojho postu primátor mesta
Ivan Šaško. Ten zložil zákonom
predpísaný sľub a prevzal insígnie mesta. Potom nasledovali
poslanecké sľuby 13 novozvolených poslancov, ktorými sa stali:

MUDr. Stanislav Fukas,
PhDr. Miroslav Gabara, Mgr.
Erik Gandi, Ján Gonda, Mgr.
Vlasta Jančeková, MUDr. Ján
Jelenčík, Milan Kuriak, Rastislav Medvecký, Mgr. Roman Mojš, Marta Skurčáková, MUDr. Peter Šaško, Mgr.
Dušan Šoltés, PaedDr. Martin
Tomaga.
Vo funkcii zástupkyne primátora mesta aj na ďalšie volebné obdobie v zmysle zákona a na návrh primátora mesta
poslanci potvrdili Mgr. Vlastu
Jančekovú.
V pracovnej časti zasadnutia
poslanci schválili mestskú radu
a komisii MsZ.

Staronová zástupkyňa primátora preberá osvedčenie o zvolení.

(Dokončenie z 1. str.)
lám, aby naše srdcia naplnené
atmosférou pohody vianočných
sviatkov boli počas celého nadchádzajúceho roka otvorené
pre porozumenie, odpúšťanie,
pomoc aj pochvalu. Dnešné
stretnutie, ktoré má rovnakú
myšlienku, ale aj rovnakú podobu, si v našom meste organizujeme už veľa rokov. Za toto
obdobie či za tieto roky sme
sa všetci menili, ale aj zmenili, zmenila sa doba, zmenili sa
hodnoty života, zmenilo sa aj
naše mesto. Aj keď sme boli
svedkami tohto meniaceho procesu, ktorý mal najmä rýchlu
podobu, určite stál za to už aj
preto, že sme boli jeho účastníkmi a že nám bolo dopriate
prežiť tieto roky v našom drahom meste. Častokrát si to ani
neuvedomujeme a častokrát
nám to musia povedať ľudia
z iných miest, ako sa Tvrdošín
mení, aký je Tvrdošín pekný,
čo všetko Tvrdošín za posledné
roky nadobudol, no najmä ako
skultúrnel a opeknel. Tvrdošín
sa veľmi zmenil k lepšiemu,
po celú tú dobu sme vytvárali
dobré podmienky pre naše
d e t i i mlá d e ž. Má m e t u
veľmi dobré školy, máme tu
dobré podmienky na kultúru
i šport. Máme tu dobré služby
i podmienky pre zdravotníctvo.
Máme tu dobré podmienky
v nových obchodoch, máme
tu náš hotel, ktorý nám mnohí
v dobrom závidia. Zachránili
sme, a najmä sa oň zodpovedne
staráme, aj o náš drevený kostolík, našu najväčšiu kultúrnu pamiatku i naše cintoríny
s domami smútku, ktoré nám
tiež závidia mnohé mestá.
Máme trvalú snahu vytvárať

dobré podmienky pre nové
pracovné príležitosti, ako aj
dobré podmienky pre cestovný ruch, najmä v Oraviciach,
z ktorých dlhodobo získavame finančné prostriedky aj
pre rozvoj mesta, pre nové
cesty, či pre výstavbu novej
krytej plavárne. Mesto Tvrdošín nikdy nebolo zadĺžené a je
dlhodobo v dobrej finančnej
kondícii. Mesto Tvrdošín má
dobrú perspektívu a určite sa
tu oplatí žiť.“

pretože v iných mestách tieto
stretnutia, ako aj finančné,
či materiálne dary naši kolegovia dôchodcovia vôbec
nedostávajú, čo nám je ľúto,
pretože si myslím, že každého
dôchodcu by tento počin určite
potešil,“ povedala.
„Dovoľte mi z tohto miesta
vysloviť slova gratulácie, za
opätovné zvolenie za primátora nášho mesta. Aj volebné
hlasy, ktoré ste získali s veľkým
náskokom sú dôkazom toho, že

Chcem sa poďakovať za
vašu pomoc a ústretovosť, za
to, že nám vytvárate podmienky na žitie v našom pokojnom
a krásnom meste, za to, že
meníte naše mesto a vytvárate v ňom vysoké hodnoty vo
všetkých oblastiach. Dovoľte,
aby som vám za nás všetkých
popriala veľa zdravia, šťastia
a pracovného elánu.“
Na záver sme si spoločne
zaspievali najkrajšiu vianočnú pieseň - Tichú noc. Keď pri

Ešte počas veľkého potlesku na pódium vyšla M.
Gallasová, predsedníčka klubu dôchodcov, ktorá v mene
všetkých dôchodcov poďakovala za spoločenský zážitok
týmito slovami: „Musím pripomenúť, že sme pyšní a radi
sa chválime týmto sviatkom,

vaša práca bola a je ocenená
občanmi nášho mesta. Voľby
sú dôkazom toho, že ste človek,
ktorému dôverujeme a chceme
vás mať vo vedení aj v ďalšom
období, pretože ste istota pre
naše mesto. Tento slávnostný
deň je aj našim prejavom úcty
a vďaky, ktorý si zaslúžite.

zhasnutom svetle a blikotajúcich prskavkách sa k Nebeskej muzike pridali prítomní v
publiku, zavládla na okamih
pravá predvianočná atmosféra. Týmto sa krásne stretnutie skončilo, ale veríme, že
príjemné spomienky nás ešte
dlho budú hriať.

Predvianočné stretnutie v duchu úcty a poďakovania

Prinavrátili sme im význam i krásu

Zreštaurované umelecké diela týmto počinom získajú pozornosť občanov i turistov prichadzajúcich do nášho mesta.
nil reštaurátorský výskum
V rámci projektu z Progra- a návrh na reštaurovanie tohto
mu cezhraničnej spolupráce sakrálneho objektu. Následne
Interreg V-A PL-SK 2014 -2020 bolo originálne dielo reštaubolo zrekonštruovaných päť sa- rované muzeálnym spôsobom.
králnych objektov. Výnimočné Reštaurovanie prebiehalo pod
postavenie malo Súsošie na pi- dohľadom Krajského pamiatlieri/korunovanie Panny Márie kového úradu Žilina, ktorý:
z roku 1839, ktoré bolo vyhlá- „Originálne súsošie nedoposené za národnú kultúrnu pa- ručuje inštalovať do exteriéru,
miatku (NKP) v roku 1966. Je aby sa zabránilo nenávratnej
originálnym dielom, zapísaným strate pôvodného zachovaného
v Ústrednom zozname pamiat- diela.“ Úrad navrhol výrobu
kového fondu pod č. 2642/1-2. kópie súsošia, „ktoré prináša
„NKP pochádza zo známej ojedinelú možnosť prezentovať
dielne majstrov kamenárov v rámci jedného výtvarného
Belopotock ých z Oravské- diela dve hodnotné fázy jeho
ho Bieleho Potoka. Plastika existencie“. Z tohto dôvodu
bola vytvorená z pieskovca mesto z vlastných zdrojov
bielej farby a vyniká vyso- zabezpečí kópiu originálneho
kou individualitou prejavu, diela, ktorá bude umiestnená
vyjadruje zručnosť tvorcov.“ na pôvodnom mieste. Ďalšie
Keďže bola situovaná v Krás- kamenné plastiky sv. Ján Neponej Hôrke, na medzinárodnej mucky, Imacculata, Centrálny
ceste I/59 vedúcej do Poľska, kríž v Medvedzí a Kamenné
došlo k jej poškodeniu a pred levy, tiež z dielne majstrov kareštaurovaním bol stav jej menárov Belopotockých, boli
kamennej hmoty havarijný. reštaurované a v plánovanom
V rámci projektu sa uskutoč- termíne osadené na pôvodné

miesta. Výsledkom
je rev it al i z á cia
pôvod ných d iel
a pr i nav r áten ie
ich vytrácajúcej
sa umeleckohistorickej
hodnoty. V rámci tohto projektu
vznikla hodnotná
publikácia o sakrálnych pamiatkach v našom meste a gmine Kościelisko opisujúca
dané objekty, ich
k ult ú r nu a h istorickú hodnotu.
Naše mesto naviac vydalo mapu
s názvom Cestou
záchrany sakrálnych pamiatok, na
ktorej je vyznačená poloha sakrálnych objektov
s ich popisom v 3 Zrekonštruovaná plastika Súsošie na
jazykových verzi- pilieri bude umiestnená v dome smútku
ách (poľský, slo- v Krásnej Hôrke.
venský, anglický
jazyk).
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Tvrdošín naďalej povedie súčasný primátor

Blahopriania prišli aj spoza hraníc

Rozhovor s primátorom mesta Ing. Ivanom Šaškom.

K opätovnému zvoleniu Ing. Ivana Šašku za primátora
nášho mesta prišlo množstvo gratulácii nielen zo Slovenska,
ale aj od cezhraničných partnerov. Úprimné blahoželania
sme vybrali od tých najbližších a najlepšie spolupracujúcich gmín v Poľsku.
Vážený pán primátor,
v súvislosti s voľbou primátora mesta prosím o prijatie mojich srdečných gratulácií. Táto voľba je efektom dôvery a podpory verejnosti, ktorou Vás obdarili Vaši voliči. Takisto smerujem slová úprimného
uznania aj k zvoleným poslancom mesta. Spolu začnete dôležitú a zodpovednú prácu v prospech celej mestskej komunity.
Každé voľby prinášajú nové nádeje a očakávania. Obyvatelia zvolením Vás a poslancov vyjadrili svoju nádej na riešenie konkrétnych problémov, dosiahnutie konkrétnych cieľov a naplnenie konkrétnych sľubov.
Preto Vám želám vytrvalosť a zručnosti pri implementovaní plánovaných a mestskou komunitou očakávaných úloh a výziev. Prajem Vám
spokojnosť pri realizácii naplánovaných úloh.
S pozdravom
Antoni Karlak, wójt Gminy Jablonka

Pán primátor gratulujeme k vášmu opätovnému
zvoleniu do čela mesta. Dostali ste ešte vyššiu podporu, ako v predchádzajúcich
komunálnych voľbách. Výsledky volieb potvrdili, že
občania smer, ktorým vediete mesto schvaľujú a podporujú.
Chcem sa všetkým spoluobčanom poďakovať za dôveru,
ktorú mi dlhodobo prejavujú.
Úprimne sa poďakovať sa za to,
že boli voliť, lebo len takýmto
spôsobom sa dozvieme, čo
si praje väčšina občanov.
Vnímam to ako uznanie mojej
doterajšej práce, za výsledky,
ktoré je v meste vidieť a naďalej chcem pokračovať v
konštruktívnej práci, ktorá
prinesie nášmu mestu rozvoj
a prosperitu.
Potešili ma blahoprajné
esemesky, maily, ale aj veľké množstvo telefonátov od
priateľov a známych z celého Slovenska, ale aj od Tvrdošínčanov, ktorí z rôznych
dôvodov nemohli prísť voliť.
Všetci vyjadrovali radosť z
výsledkov volieb. Takéto vyjadrenie dôvery beriem s pokorou, ktorá ma zaväzuje ďalej
intenzívne pokračovať v práci,
v začatých a nových projektoch,
nesklamať spoluobčanov.
Za dobrú prácu v uplynulom volebnom období sa chcem
poďakovať tým poslancom
mestského zastupiteľstva, ktorí pochopili, že len spoločnými
silami sa dá dôjsť k želanému

cieľu. Pri hodnotení tohto obdobia môžem povedať, že sa
nám naše ciele podarilo naplniť.
Rozhodli ste sa kandidovať a výsledky volieb potvrdili, že ste sa rozhodli
správne.
Áno, zvažoval som, či ešte
ďalej mám dosť síl a či chcem
svoje skúsenosti a vedomosti
naďalej venovať nášmu mestu.
Keď som videl, aký tím ľudí
stojí za mnou a že ma naďalej
podporujú, uvedomil som si, že
spoločne môžeme pokračovať
v práci, ktorá ma stále napĺňa
a som rozhodnutý plne sa jej
oddať. Možno je to aj tým, že
máme pred sebou rozpracovaných viacero veľkých investičných akcií, ktoré sme s veľkým
úsilím naštartovali a mám pochybnosti, či by sa boli doviedli
do úspešného konca tak, ako
sa nám to doteraz podarilo
s dokončením hotela Limba či
s rekonštrukciou celého sídliska v Medvedzí. Len tí, ktorí
pripravujú investičné projekty,
vedia posúdiť, aké úsilie stojí,
aby boli z akýchkoľvek zdrojov podporené, aká dôležité je
splnenie všetkých zmluvných
podmienok pri jeho realizácii
a aké je dôležité zabezpečiť
ich trvaloudržateľný rozvoj.
Ak sa nám podarilo získať pre
mesto veľký balík peňazí z rôznych ministerstiev, grantových
programov a z eurofondov,
bolo to aj preto, že sme si dokázali správne zhodnotiť situáciu, využiť skúsenosti a všetky

možnosti, ale i vytvoriť nadštandardné vzťahy s poľským
partnerom s gminou Kościelisko.
Myslíte si, že zloženie nového 13-členného poslaneckého tímu bude zárukou pre
obyvateľov, aby sa vaše spoločné plány aj splnili?
Ak chceme niečo dokázať,
bude potrebná spolupráca
mestského zastupiteľstva. Verím, že nájdeme s poslancami
spoločnú reč pre dobré riešenia pre mesto.
Pri pohľade na vaše plány,
ale tiež na volebný program,
s ktorým ste šli do volieb
s viacerými kandidátmi na
poslancov MsZ zisťujeme,
že ste pripravený spoločne
so svojimi spolupracovníkmi
pokračovať v nezmenenom
tempe. Meniť Tvrdošín na čo
najlepšie a najkrajšie mesto.
Aké sú vaše hlavné priority?
Uvedomujem si, že pred
nami je veľa práce a mojou
snahou je stále zlepšovať a
hľadať spôsoby, aby sa nám
v meste žilo lepšie. Tí, ktorí
poznali naše mesto pred tridsiatimi rokmi i tí, ktorí tu
prichádzajú či ako turisti,
alebo tí, čo pred rokmi odišli
z nášho mesta, vedia oceniť,
čo sme tu urobili. Dosiahli,
sme, že máme najnižšie dane
na Slovensku, najnižšie poplatky za odvoz odpadu nielen
v rámci Oravy, ale aj v rámci
Slovenska, že máme najnižšie poplatky za cintorínske
služby, najkrajšie sídlisko na
Slovensku, že sme si za toto
obdobie dovolili realizovať či
postaviť také zariadenia, ktoré si nedovolili inde na okolí.
Stačí len ísť a porovnať si za to
isté obdobie, čo urobili aspoň
naši susedia, ktorí v minulosti
boli ďaleko pred nami, či už to
bola Trstená, ale aj Nižná, kde
dnes si myslím, že situácia sa
priam otočila v náš prospech.
V takomto trende chcem ďalej pokračovať. Máme dobre
nastavený rozpočet a budeme
sa usilovať o získanie ďalších
financií, najmä z eurofondov.

Stretnutie s ministerkou školstva
Zámerom nášho Gymnázia,
ktoré bolo otvorené v septembri 1993 je poskytnúť talentovaným žiakom na hornej Orave takú úroveň všeobecného
vzdelania a jazykov, ktorá
im umožní aj ďalšie štúdium
na vysokých školách. Škola
začínala so štyrmi internými
a s externými pedagogickými zamestnancami a v dvoch
triedach študovalo 69 žiakov.
V nasledujúcom školskom
roku už pribudli ďalšie dve
triedy. V škole vyučovalo vtedy 7 interných a 6 externých
vyučujúcich. Počet interných
doplnil lektor z Anglicka. Odvtedy pôsobili v škole mnohí
asistenti na výučbu cudzích jazykov a otvorené bolo Centrum
európskych jazykov - jazyková
učebňa vďaka úspešnému projektu a učiteľov angličtinárov.
Študenti mohli rozvinúť
naplno svoj talent aj v tomto
smere. Svedčí o tom aj udelenie viacnásobného titulu Škola
roka v rámci okresu a neskôr
aj úspechy športovcov v rámci
Slovenska. V r. 2000/2001 bol
otvorený prvý ročník štvorročného štúdia. Od januára 1999
bola pri Gymnáziu odovzdaná do užívania športová hala,
ktorú dostala škola do nájmu
od mesta za symbolickú 1,- Sk.
„Všetci vieme, aká je súčasná situácia v našom školstve. Mnohé školy sa zatvárajú

a bude veľmi ťažké ich znovu
sprevádzkovať. To hrozilo
i nášmu gymnáziu. 7. novembra som mal rokovanie s ministerkou školstva. Vysvetlil
som jej dôvody vzniku školy,
jej úspechy a nutnosť jej zotrvania v sieti škôl. Tvrdošín,
ako okresné mesto na Orave,
už v roku 1993 ponúklo školstvu novú školu i nové priestory, ako špeciálne postavenú
budovu pre toto gymnázium
spolu s mestskou športovou
halou, kde následne bola postavená krytá tenisová hala,
ale aj v tomto roku postavené nové multifunkčné ihrisko
s umelou trávou, všetko len
z rozpočtu mesta pre potreby
tejto školy. Vysvetlil som jej,
že by bolo nespravodlivé, keby
prvé osemročné gymnázium na
Orave malo zaniknúť z nám nepochopiteľných dôvodov, keď

má už svoju 25-ročnú úspešnú
históriu a škola za tento čas
vychovala stovky absolventov,
ktorí našli svoje uplatnenie na
Slovensku, v Čechách, ale sa
úspešne uplatnili aj v iných
krajinách Európy. Poukázal
som aj na výsledk y súčasných monitoringov, kde žiaci
nášho gymnázia boli oveľa
úspešnejší než žiaci ostatných
gymnázií na Orave, čo svedčí
o vysokej úrovni vzdelávania
v tejto škole. Urobil som všetko preto, aby tu aj ostala, lebo
som presvedčený, že najlepšou investíciou pre každý národ je investícia do vzdelania.
Škola má dobré podmienky na
vzdelávanie i vzdelaných pedagógov. Ministerka uznala
naše dôvody, a tak gymnázium
môže pokračovať vo vzdelávaní našich detí,“ informoval nás
primátor.

„Gymnázium v Tvrdošíne si v školskom roku 2018/2019 pripomína 25 rokov svojej existencie. Počas celého tohto obdobia
pociťuje výraznú podporu zo strany primátora Ing. Ivana Šašku,
ktorý sa zaslúžil sa o jeho vznik, prejavuje veľký záujem o školu
tak, aby bola úspešnou a prosperujúcou vzdelávacou inštitúciou.
I preto môžeme oznámiť všetkým záujemcom o štúdium na našej
škole, že v školskom roku 2019/2020 otvárame triedu v 8-ročnom
aj 4-ročnom štúdiu. Radi vás privítame 29. januára 2019 na „Dni
otvorených dverí“.
Prajeme všetkým pokoj a pohodu sviatočných dní a veľa pracovných a osobných úspechov v roku 2019.“                                 
		
Zamestnanci Gymnázia Tvrdošín

Všetky svoje sily budem i naďalej venovať nášmu mestu
a pokračovať v práci, ktorá
ma napĺňa a zároveň prináša
nášmu mestu úžitok.
Chceme pokračovať v tom
dobrom, čo sme pre naše mesto
urobili. Svedčia o tom výsledky z minulého obdobia. Dokázali sme naše mesto za niekoľko rokov výrazne zmeniť k lepšiemu. Vybudovali sme cesty,
zrekonštruovali sme naše vzácne kultúrne pamiatky, obnovili
a zrekonštruovali ulice, verejné priestory, športoviská, školy a detské ihriská, boli sme
úspešní v čerpaní eurofondov
a mnohí, ktorí navštívili naše
mesto po rokoch, oceňujú jeho
výrazné premeny.
Chceme pokračovať v zodpovednom hospodárení, ktoré je základom pre realizáciu
úspešných projektov v našom
meste, v súčasnosti dokončiť novú modernú plaváreň
i ďalšie aktivity, ktoré máme
v pláne. K mojim súčasným
prioritám patrí aj začatie výstavby rýchlostnej cesty R3.
Pripravujeme nové etapy cyklotrás, oddychové zóny, chceme pokračovať v pestrom kultúrnom a spoločenskom živote.
Tieto výsledky ma napĺňajú
optimizmom, verím, že sa nám
bude ďalej dariť.
S mottom: ,,Človeka nepoznáme podľa myšlienok,
ale podľa skutkov“ ste predstavili svoju kandidatúru do
komunálnych volieb.
Môžem len zopakovať, že
chcem pre naše mesto pracovať naplno, venovať mu svoj
čas a energiu a pokračovať
v ceste jeho napredovania
a skultúrňovania, lebo aj táto
časť cesty bude znova smerovať k vytváraniu hodnôt pre
lepší život. Som pripravený
urobiť všetko preto, aby sa
v našom meste všetkým dobre
žilo, aby ste mali sociálne istoty, cítili sa bezpečne, aby naše
mesto napredovalo smerom
k prosperite.

Drahý priateľ,
prosím vás, aby ste prijali moje najsrdečnejšie gratulácie v súvislosti s voľbami do funkcie primátora. Nepochybujem o tom, že
Vaše zvolenie je na túto pozíciu je výsledkom veľkej dôvery a spoločenskej podpory, ktorá je pre každého predstaviteľa miestnej samosprávy dôvodom na veľkú hrdosť a legitímnu spokojnosť. Prosím
odovzdajte gratulácie aj všetkým poslancom, ktorých zvolili voliči.
Komunálne voľby sú vždy príležitosťou na ohodnotenie našich
predchádzajúcich aktivít a iniciatív a projektov. Zvolenie na nasledujúce obdobie je preto pre každého predstaviteľa samosprávy
najlepším dôkazom o platnosti a racionálnosti realizovaných nápadov. Spoločenská hodnota podpory je však veľmi dôležitým záväzkom voči voličom, na splnenie ktorého je treba vždy pamätať.
V takom dôležitom okamihu by som chcel vyjadriť svoje veľké nádeje súvisiace s pokračovaním našich partnerských vzťahov. Vidiac
efekty nášho doterajšieho úsilia a iniciatívy, živiac ohromnú vieru, že tieto prinesú ešte veľa úžitku pre naše miestne samosprávy.
Na záver by som Vám chcel ešte raz zablahoželať a zaželať Vám všetko
najlepšie - v profesionálnom i v súkromnom živote.
S úctou 		
Leszek Kuliński, wójt Gminy Kobylnica

Zachraňujú les pre budúce generácie
Vedenie Urbáru Tvrdošín venuje záchrane lesa, ktorá v súčasnosti spočíva najmä v novej
výsadbe i ochrane mimoriadnu
pozornosť.
Po rozsiahlej veternej kalamite na Orave v decembri 2017 a dlhodobej kôrovcovej kalamite bol
rok 2018 pre náš urbár zvlášť náročný, ale aj úspešný, keď okrem

a z vlastných zdrojov urbáru bolo
v roku 2018 v Oraviciach i v Tvrdošíne spolu vysadených takmer
720 tisíc kusov sadeníc – stromčekov podľa plánu zalesňovania.
Len pre porovnanie, vedenie urbáru dáva do pozornosti počty
vysadených stromčekov-sadeníc
štátnymi lesmi, ktoré ich na celej
Orave vysadili o stotisíc menej

včasnej likvidácie drevnej hmoty
a príprave pozemkov na zalesňovanie získal urbár z eurofondov
na ozdravné opatrenia v lesoch
urbáru čiastku 503 tis. eur.
Okrem nevyhnutných prác pri
náročnej ťažbe a následnom predaji kalamitou zničenej drevnej
hmoty boli finančné prostriedky
investované do zalesňovania,
odstraňovania a uhladzovania
haluziny ako aj prácam, ktoré
spočívali v realizácii oplocovania pri ochrane proti zveri .
Zo spomínaného projektu

ako náš tvrdošínsky urbár, čo iba
svedčí o zodpovednej práci, ktorá bola vykonaná v Oraviciach
i v Tvrdošíne..
Po veterných kalamitách, ktoré postihli Oravice bolo vyvrátených, popadaných a polámaných
zhruba 24 000 m3 hlavne smrekových stromov. Boli zasiahnuté
najmä Oravice, a to najviac lokality Rakytňák a Koryťárka. Potom už menej Magura, Peciská,
Bubon a Blatná. Vďaka pohotovosti vedenia urbáru bolo hneď
začaté so spracovaním kalamity

a následne predajom drevnej
hmoty. Do oblasti Rakytňák a
Koryťárka, ktoré boli najviac
postihnuté bola nasadená firma
zaoberajúca sa výsadbou drevín.
Následne od apríla nastúpila
ďalšia kalamita vysychania stromov (lykožrúty, kôrovce), ktorá
dlhobo trvá už niekoľko rokov.
Táto kalamita zasiahla celú Európu a tým aj naše Slovensko.
Na jar 2018 sa v lokalite Tvrdošín nesadilo, ale v Oraviciach
bolo vysadených takmer 390 tis.
kusov stromčekov. Jednalo sa o
sadenice smreka, jedle, borovice, smrekovca, buka, čiastočne
duglaska. Vysádzali sa lokality
Magura, Rakytňák, Koryťárka.
Na jeseň 2018 sa v Tvrdošíne v lokalite Veterník a Skaly
vysadilo viac ako 25 tis. stromčekov. V Oraviciach v lokalitách
Rakytňák, Koryťárka, Blatná a
Peciská sa vysadilo takmer 303
tis. sadeníc.
Ľudia, ktorí zalesňovali Oravice zároveň vykonávali aj
ostatné činnosti súvisiace s
ochranou lesa, a to hlavne uhadzovanie haluziny, výsek krovia, vyžínanie, ochrana stromov proti zveri (cervakolom) a
ochrana stavaním oplotkov na
ploche 290,47 ha. Ochrana kultúr proti zveri sa vykonávala v
Tvrdošíne na ploche 210 ha a v
Oraviciach na ploche 416 ha. V
Oraviciach v lokalite Rakytňák
bol postavený oplotok z dreva
proti ohrýzaniu a lúpaniu zveri
v celkovej dĺžke 745 m.
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Mladých ľudí výstavba plavárne nadchla
Pod názvom ,,Najväčší projekt mesta Tvrdošín“ pripravili študenti SŠ I. Gessaya pre svoj školský časopis
rozhovor s primátorom I. Šaškom.
Po zatvorení plavárne v Niž- sa snažil niekoľko rokov túto
nej občania Tvrdošínskeho plaváreň udržať v prevádzke, aj
okresu dlho dúfali v opätov- keď to bola stratová záležitosť.
né spojazdnenie tohto starého Nešťastný osud nižňanskej plakomplexu. Po dlhých rokoch várne začal úkonom, keď obec
čakania sa ľudia konečne doč- Nižná požiadala VÚC Žilina
kali. Síce sa stará plaváreň o bezplatný prevod majetku planezrekonštruuje, no vybuduje várne do vlastníctva obce Nižná.
sa nová, modernejšia v meste Okrem toho, že začalo obdobie
Tvrdošín.
devastácie objektu funkčnej

v myšlienke, že občania nášho
regiónu, no najmä deti a mládež
nášho mesta si zaslúžia, aby ve-

mesto Tvrdošín má po celú dobu
najnižšie dane z nehnuteľností
v rámci Slovenska či najnižšie

Od novembra 2018

Na úvod treba pripomenúť, že
v Nižnej bola dobrá krytá plaváreň, v ktorej sa veľa detí naučilo
plávať a ľudia tam radi chodili
športovať či relaxovať.
Aj keď plaváreň v Nižnej postavila vtedajšia fabrika Tesla
Orava, ktorá ju v rámci aj iných
aktivít pre svojich zamestnancov
nielen prevádzkovala, ale ju aj
financovala, bolo toto zariadenie
dlhé roky úspešne využívané aj

školami a občanmi z celej Oravy.
Pred niekoľkými rokmi, keď
podnik Tesla Orava ukončil svoju
činnosť, prešla táto plaváreň spolu so Strednou odbornou školou
v Nižnej do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja, ktorý

plavárne, ktorá potrebovala iba
dôslednejšiu údržbu a aspoň
čiastočnú modernizáciu s minimálnymi investíciami, stalo sa
to, že z dobrej plavárne v Nižnej
je už iba bezvýznamná ruina, za
ktorú by mal niekto niesť osobnú
zodpovednosť s aktuálnym dodatkom na nižňanskú plaváreň,
pre tých, ktorí si ju pamätajú,
že nám na ňu zostali iba pekné
spomienky.

Pán primátor, ako sa prišlo
k nápadu otvoriť v našom meste krytú plaváreň?
Nebol to ani tak nápad, ako
skutočnosť, ktorá sa udiala
s plavárňou v Nižnej, ktorá nás
vo vedení mesta presvedčila

deli plávať a tí ostatní aby mali
možnosť niečo urobiť pre svoje
zdravie. Už v čase, keď sa vedelo, že obec Nižná nemá záujem
ani financie na modernizáciu ich
plavárne, sme sa vo vedení mesta
Tvrdošín rozhodli, že ideme šetriť na rozpočte mesta, a zároveň
pripravovať projekt modernej
plavárne, ktorú si občania nášho mesta či najbližšieho okolia
zaslúžia.
Je len málo miest na Slovensku, ktoré si v tomto období
dovolia postaviť takú náročnú
stavbu z peňazí, ktoré ušetrili
v čase, keď mnohé iné mestá
i obce sú väčšinou zadlžené.

Ako sa vám to podarilo?
M e s t o Tv r d o š í n j e u ž
dlhodobo bez akéhokoľvek
zadlženia, najmä tým, že dobre
a rozumne hospodári, využíva
čerpanie eurofondov či možnosti
rôznych štátnych dotácií, ale tiež
iné vlastné zdroje, ku ktorým
patria najmä financie z dlhodobo
vytváraného zisku z termálnych
kúpalísk v Oraviciach. Aj keď

Budeme mať ďalšiu odpočinkovú zónu
Keď Prvá stavebná sporiteľňa spustila grantový program
na podporu revitalizácie verejných priestranstiev, naše mesto

na výzvu ihneď zareagovalo a pripravilo projekt, ktorý
sa týka úpravy priestranstva
v okolí Medveckého potoka.
A i keď finančná čiastka 2000
eur len minimálne pokrýva
náklady na skultivovanie tohto
priestoru, je impulzom na jeho

ďalšie skrášlenie a funkčné
využitie. Z projektu boli zakúpené dreviny a kríky, ktoré
boli začiatkom novembra už

aj vysadené. Mesto už zabezpečilo prvotnú úpravu terénu
a začiatkom budúceho roka
tu plánuje vytvorenie chodníka, vysadenie ďalších drevín,
krov a bylinných záhonov, inštalovanie osvetlenia a lavičky.
Súčasťou projektu bola rekon-

štrukcia pôvodného ihriska a
jeho oplotenie.
Myšlienka poskytnúť občanom „zelený priestor“ našla pochopenie u
predsedníctva Urbáru Medvedzie,
k tor ý u zat vor il
s mestom zmluvu
o prenájme tohto priestranstva.
Vzájomná spolupráca zamedzila
možnosti tvorenia
opakovaných čiernych skládok na
tomto mieste, kde
sa vytvorí priestor
na relax pre všetky
vekové kategórie
a vysadená zeleň
prispeje k zvýšeniu
kvality životného
prostredia. Hlavnou myšlienkou je
vytvorenie nielen oddychovej,
ale aj náučnej zóny v povodí
Medveckého potoka. Touto
lokalitou prechádza aj veľké
množstvo občanov a návštevníkov mesta, dôchodcov a študentov okolitých škôl.

poplatky za komunálny odpad,
mesto za posledné roky dokázalo
vybudovať množstvo investícií,
ktoré vytvorili podmienky pre
služby občanov, pre školstvo,
kultúru, šport či cestovný ruch
najmä v Oraviciach.
Výstavba plavárne začala
8. marca 2018 výkopovými
prácami, čo môžeme my študenti sledovať z budovy Spojenej školy. Aký je približný
dátum otvorenia plavárne?
Je treba povedať, že ide o zložitú a náročnú stavbu, v ktorej je
množstvo zložitých technológií
či moderných šetriacich zariadení potrebných pre budúcu

prevádzku. Už v otázke je uvedený dátum, kedy sme začali
s výkopovými prácami s tým,
že predtým po výbere dodávateľa stavby bola podpísaná zmluva, v ktorej bola určená aj doba
výstavby v trvaní 12 mesiacov.
Keďže aktuálny stav probližne
zodpovedá aj časovému harmonogramu, z ktorého vyplýva, že
skúšobná prevádzka plavárne
by mohla prebehnúť začiatkom
marca 2019.
Bude stačiť plánovaný finančný a časový rozpočet na
dokončenie stavby podľa pôvodného plánu?
Keďže ide o zložitú a zároveň
aj finančne náročnú stavbu, do
ktorej sa vedenie mesta pustilo
s náležitou zodpovednosťou, je
doterajší priebeh výstavby, ale aj
práce, ktoré nás čakajú finančne
pokryté z vlastných zdrojov vo
výške viac ako 3 milióny eur. Po

skúšobnej prevádzke samotnej
plavárne a patričných úkonoch
kolaudácie nás bude čakať ešte
dotváranie areálu i celého okolia
tejto stavby, na ktoré budeme potrebovať tiež nemalé finančné
prostriedky.
Čo všetko bude táto plaváreň
zastrešovať a poskytovať?
Skôr než sme začali projektovať túto mestskú krytú plaváreň,
navštívili sme niekoľko takýchto
zariadení v Čechách, kde sme vi-

nevyhnutné sociálne zariadenia
s príslušenstvom.
Budú mať občania mesta
Tvrdošín výhodnejšiu cenu
vstupného alebo pripravujete
pre nich nejaké iné regionálne
výhody?
Aj keď táto otázka nebola vo
vedení mesta zatiaľ riešená, občania mesta, a najmä deti a mládež Tvrdošína budú mať určite
aj primerané výhody oproti ostatným návštevníkom plavárne.

deli najväčší pokrok vo výstavbe
týchto objektov.
Náš projekt sme limitovali
veľkosťou nášho mesta a približne aj počtom obyvateľov nášho
regiónu. Okrem toho, že plaváreň má množstvo moderných
a energie šetriacich zariadení,
ako je napríklad vlastná solárna
elektráreň, vlastné tepelné čerpadlá, moderné automatizačné

Plánuje sa isté spojenie medzi plavárňou a výučbou telesnej výchovy žiakov v školách v
meste? Napríklad plavecký výcvik pre študentov základných
a stredných škôl.
Prevádzka plavárne i otváracie hodiny budú postupne nastavované podľa záujmu škôl, športových klubov či kolektívnych
záujmov seniorov či iných sku-

Do decembra 2018

prvky šetrenia vody a tepla či
moderný antikorový 25 metrový bazén s doplňujúcimi tromi
saunami, ktoré občania budú
iste využívať v hojnom počte,
ale tiež tam budú samozrejme aj

pinových vstupov. Ale zohrajú
tu tiež poznatky a skúsenosti aj
z iných plavární. Plavecké výcviky budú určite organizované
pod dozorom plavčíkov s náležitým odborným osvedčením.

Centrum právnej pomoci nájdete v budove Okresného úradu v Medvedzí
Staronovou novinkou pre
občanov mesta Tvrdošín a jeho
blízkeho okolia je, že odo dňa
16.11.2018 bolo v našom meste opäť po dvojročnej prestávke zriadené Centrum právnej
pomoci. Nachádza sa priamo
v klientskom centre, v budove
Okresného úradu na 5. poschodí, na sídlisku Medvedzie.
Od minulého mesiaca tak
centrum právnej pomoci začalo oficiálne vo svojich priestoroch poskytovať bezplatné
právne poradenstvo ľuďom,
ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť takúto službu. Centrum
sa tak snaží zabezpečiť ľuďom v núdzi efektívnu právnu
ochranu a prístup k uplatne-

niu ich práv. Jeho pôsobnosť
sa vzťahuje predovšetkým
na občianskoprávne veci, rodinnoprávne veci, pracovnoprávne veci, obchodnoprávne
veci, na konanie pred súdom
v správnom súdnictve, konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, v konaniach
o oddlžení fyzických osôb, na
poskytovanie právnej pomoci
oznamovateľovi protispoločenskej činnosti, v cezhraničných
sporoch a v azylových veciach,
ako je napr. konanie o administratívnom vyhostení. Je potrebné však podotknúť, že v trestných konaniach Centrum právnej pomoci pôsobnosť nemá,
a teda právne rady ani právnu

pomoc v tejto oblasti neposkytuje!
Centrum právnej pomoci poskytuje taktiež pomoc
formou predbežnej komunikácie, ktorú môže využiť bez
akýchkoľvek podmienok každá fyzická osoba. Predbežná
komunikácia je poskytovaná
v jednej právnej veci, len jeden
krát, a to v trvaní maximálne
jednej hodiny. Za poskytnutie
jednej takejto predbežnej komunikácie sa platí poplatok vo
výške 4,50 Eur.
Všetky podrobnejšie informácie môžete získať na
e-mailovej adrese info.ts@
centrumpravnejpomoci.sk alebo na telefonickom kontakte
043 / 290 10 31.
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Gymnázium a jeho zahraničné aktivity
Jednou z najdôležitejších
osobitostí školy je veľký
dôraz na zážitkové učenie
formou cestovania, práce na
projektoch, ktoré umožnia,
a to naozaj každému študentovi školy počas jeho štúdia
vycestovať do zahraničia minimálne jedenkrát. Rovnako
dôležité je vedenie študentov v špecifickom programe
školy založenom na aktivizácii vnútorných zdrojov na
dosiahnutie kontroly nad
riadením svojej budúcnosti,
pri prekonávaní vnútorných
a vonkajších bariér na ceste
k budúcej kariére.
Škola dlhodobo pripravuje
svojich absolventov na štúdium na univerzitách v Dánsku, Veľkej Británii, Poľsku,
Čechách, Slovensku. Krajiny
ako USA, Francúzsko, Írsko,
Španielsko sa stali na jeden
rok prechodným domovom
pre všetkých ambicióznych
študentov Gymnázia plniacich si svoj zahraničný študijný sen. Odchádzali pripravení aj vďaka medzinárodným
projektom Erasmus+, eTwinning, za ktoré získalo Gymnázium niekoľko medzinárodných certifikátov kvality.

Naši učitelia, ktorí vedú tieto
projekty, dostali zasa pozvania na medzinárodné konferencie do zahraničia. Aj táto
skúsenosť sa odzrkadľuje vo
výsledkoch externej formy
maturitnej skúšky z anglického jazyka, v ktorej v posledných štyroch rokoch dosiahlo Gymnázium najlepšie
výsledky na Orave – rovnako
tak v matematike a posledný
rok aj v slovenskom jazyku
je Gymnázium Tvrdošín najlepším gymnáziom na Orave.
Školu okrem vedomostí
charakterizuje aj špecifická
kultúra, smerovanie. Divadelný súbor Dobro zvíťazí
patrí k špičke detských divadelných súborov na Slovensku. Jeho predchodca vychoval režisérku opery, hercov,
scenáristov - dramaturgov,
fotografku. Gymnázium vychovalo a aj v súčasnosti vychováva majsterky Slovenska
vo f lorbale, vicemajsterky
Slovenska v tenise, reprezentantky Slovenska v tenise aj
v stolnom tenise, víťazov medzinárodných súťaží...Svojim
talentovaným študentom škola vytvára vynikajúce podmienky pre štúdium.

Medzinárodná dobrovoľnícka agentúra AFS so sídlom v New Yorku považuje
Gymnázium Tvrdošín za kľúčovú školu v regióne Oravy,
dlhodobo spolu organizujú
výmenné pobyty študentov
v zahraničí: Rimini, Rím,
Miláno, na škole študuje tretia študentka zo zahraničia.
Gymnázdniny sú jedným
z výsledkov dobrovoľníckych
aktivít školy, podporujú pocit
spolupatričnosti v komunite
mesta, dlhodobo ide o veľmi
príjemnú časť života školy.
Veľmi si ceníme spoluprácu s p. Ing. Ivanom Šaškom,
primátorom, ktorý pochopil smerovanie školy a vždy
jej vyjadroval plnú podporu.
...čo ďalej?
Chceme učiť inak, už teraz sme alternatívou so samozrejmým individuálnym
prístupom. Popri tradičnom
učení si zakladáme na nových prístupoch. Chceli by
sme, aby každé dieťa malo
priestor vyniknúť. Naši študenti sú našou inšpiráciou,
silou, láskou ...
Veď, v ktorej škole si na
chodbe vymieňajú recepty
maturant s profesorkou?

Pri Pamätníku padlých sa konal pietny akt
Pri príležitosti Dňa vojnových veteránov a 100. výročia
ukončenia I. svetovej vojny sa

v mestskom parku pri národnej
kultúrnej pamiatke - Pamätníku padlých v I. svetovej vojne
uskutočnil pietny akt. Zúčastnili sa ho predstavitelia mesta, zástupca vojska a študenti
Gymnázia a Spojenej školy.
Presne o 11:11 hod. sa rozozvu-

čali zvony na kostole, potom
odzneli príhovory primátora
I. Šašku a B. Adámusa, ktorí

pripomenuli dôvod a zmysel
tohto sviatku.
D ň a 11. n o v e m b r a
1918 o 11. hodine a 11. minúte bola
podpísaním prímeria v Compiégne vo Francúzku ukončená prvá svetová vojna. Vojnové
hrôzy zostali tak hlboko vryté

do vedomia ľudí, že po jej skončení bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov.
V tento
deň si pripomíname hrdinstvo ľudí,
ktorí padli
n a bojis kách svetových vojen
za slobodu a mier.
Symbolom
sa stal kvet
červeného
maku, ako
obraz k rviprelievania na bojiskách
a zvonenie
zvonu mieru v meste Rovereto
(Taliansko) v tento deň a túto
hodinu.
Prvá svetová vojna priniesla
smrť osem miliónom vojakov a
druhá svetová vojna asi 24 miliónom vojakov, ktorí sú pochovaní na vojenských cintorínoch.

Pocta Marekovi Frauwirthovi
Na ZŠ Š. Šmálika bola
odhalená pamätná tabuľa nášmu rodákovi.
Slávnost né odhalenie
tabule, ktorá pripomína násilnú smrť Mareka
Frauwirtha sa konalo 16.
novembra v predvečer
Med zinárod ného d ňa
študentstva. Iniciátorom
myšlienky bol Prof. Jozef
Leikert, ktorý sa dlhodobo zaujíma o jeho životnú
cestu.
Dňa 17. 11. si každoročne št udenti pripomínajú svoj sviatok
v mestskom parku pri pri
pamätníku, ktorý tento
deň pripomína. Vznikol
na počesť nacistami zastrelených študentov v Prahe v roku
1939 a následných udalostí.
Medzi popravenými bol aj jeden mladý muž zo Slovenska,
z Tvrdošína –
Odhalenia sa zúčastnili študenti zo stredných škôl
v Tvrdošíne, žiaci zo ZŠ Š.
Šmálika, pedagógovia, zá-

Zostáva nám v spomienkach
Pred 110 rokmi sa narodil Prof. Štefan Šmálik, ktorého radíme k významným osobnostiam nášho mesta,
ktorý každého zaujal svojou charizmou a ľudskosťou.
Pri tejto príležitosti pripravil RNDr. J.
Kušnier s kolektívom
spolupr a cov n í kov
d ok u me nt o jeho
živote „Aby človek
bol človekom“ , ktorý
by mal aspoň čiastočne pripomenúť tohto
významného človeka.
Film si môžete pozrieť na: https://drive.google.com/file/d/1av u6 NnCaU3m 2zohSH L sGC-ppNEUA2cjr/view?usp=sharing. „Nech tento film priblíži
jeho ľudské dielo verne Bohu a
Cirkvi a nech sa šíria jeho myšlienky a práce medzi ľuďmi,“
hovorí. J. Kušnier. Významné
výročie Š. Šmálika je dôvodom,
aby sme si pripomenuli jeho
životnú cestu. Spomienková
slávnosť sa konala v deň jeho
narodenia v spoločenskej sále
v Tvrdošíne.
Narodil 17. 2. 1908 v Šuňave.
V rokoch 1926 - 1929 študoval
na Lýceu v Dijone vo Francúzsku, 1929 – 1934 teológiu na
Vysokej škole bohosloveckej
v Spišskej Kapitule. Za kňaza

bol vysvätený roku
1934. Ako kaplán
pôsobil v Tvrdošíne
do roku 1937, mesto
mu udelilo v roku
1938 čestné občianstvo. Po krátkom
kaplánovaní v Liptovskom Mikuláši
bol v rokoch 1938
- 1946 farárom v Hybiach a v
roku 1946 a stal profesorom 1.
štátneho gymnázia v Bratislave.
Zároveň študoval na FF Univerzity Komenského. V roku
1951 bol zaistený a roku 1954
odsúdený za údajnú špionáž a
velezradu na 13 rokov odňatia
slobody. Roku 1962 bol amnestovaný a prepustený z väzenia.
V rokoch 1962 - 1965 pracoval
ako skladník v podniku Mlyny a cestovinárne v Spišskej
Novej Vsi. V roku 1965 sa stal
kaplánom v Spišskom Podhradí. Správcom farnosti v Liptovskom Trnovci bol v rokoch
1966 - 1971. Od roku 1971 do
1983 bol farárom v Tvrdošíne a
v roku 1983 v Oravskom Bielom
Potoku, kde 21. 12. 1991 zomrel.

Popri kňazských povinnostiach
a pedagogickej činnosti sa venoval regionálnemu výskumu Oravy a Spiša. V rokoch 1934 –1937
uverejňoval v Našej Orave sériu
článkov pod názvom Pokusný
náčrt monografie Tvrdošína. V
časopise Svornosť publikoval
nedeľné kázne, v rokoch 1938
- 1946 vydával štvrtý ročník
Posolhybskej farnosti. Po prepustení z väzenia uverejňoval
články o dejinách Spiša v novinách Spišské hlasy. Výsledky svojho bádania zanechal v
rukopisnej štúdii histórii nášho
mesta, ktorú spracoval spolu s
Jozefom Krúpom, bývalým učiteľom. Bol členom Spolku spišských historikov. Inšpiráciou
nám môžu byť, a nielen v advente, jeho myšlienky: „Jediné,
k čomu sa s čistým svedomím
môžem priznať a aj sa priznávam je to, že som veril, verím
a budem veriť v nekonečnú Božiu dobrotu a milosrdenstvo,
v Božiu lásku, ktorá je silnejšia
ako zlo a nenávisť. Ak je niekto
dobrým kresťanom, tak bude
nielen Boha milovať, ale každého človeka, hoci by mu bol aj
nepriateľom, alebo by mu dačo
poškodil. On až každého potom
miluje a to je to dobro...“

Bol povýšený do hodnosti brigádneho generála
Rodák z Tvrdošína – Krásnej Hôrky, Ľudovít Kukorelli, slovenský dôstojník letectva a legendárny náčelník štábu slovenskej partizánskej brigády „Zväzok
Čapajev» bol v tomto roku povýšený in memoriam do
hodnosti brigádneho generála.
Matica slovenská
a Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov sa rozhodli
uctiť si jeho pamiatku, ale aj život i odkaz spomienkovým
podujatím pri jeho
hrobe a historickým
seminárom, ktorý sa
uskutočnil v Košiciach v deň jeho
tragickej smrti 24. 11. 2018.
Narodil sa 6. októbra 1914

v rodine úradníka.
Jeho mat ka bola
učiteľka. Svoje neobvyklé priezvisko zdedil po starom
otcovi, pôvodom z
Talianska, ktorý v
druhej polovici 19.
storočia prišiel na
Slovensko, ako odborník na stavbu železníc. Mal
dvoch bratov a sestru. Jeho rodina
sa roku 1924 presťahovala z Krás-

nej Hôrky do Kuzmíc a neskôr do
Košíc, kde po štúdiách nastúpil
vojenskú prezenčnú službu.
Pôvodne bol vojenským letcom z
povolania. Zapojil sa do ilegálneho
hnutia v slovenskej armáde.
Organizoval spravodajskú sieť,
zaisťoval prísun finančných a
materiálnych prostriedkov pre
rodiny politických väzňov. Po
odhalení sa pokúsil o útek do
Sovietskeho zväzu. Bol zatknutý
a väznený. Podarilo sa mu ujsť,
avšak bol opäť zatknutý. Po
opakovanom úteku sa dostal
na východné Slovensko, kde
organizoval partizánsku skupinu
Čapajev, ktorej bol náčelníkom.
Padol 24. 11. 1944.

Centrum sociálnych služieb jubiluje
Myšlienka zriadiť Ústav pre
mentálne postihnutú mládež
v bývalom Stredoslovenskom
kraji vznikla koncom šesťdesiatych rokov. V Tvrdošíne
bol otvorený ako prvé účelové zariadenie nielen v rámci
Stredoslovenského kraja, ale
aj v Slovenskej republike pre
mentálne postihnutú mládež
vo veku od 12 do 26 rokov.
Výstavba uvedeného ústavu
bola veľmi zdĺhavá, takmer
desaťročná. Otvorený bol 27.
októbra 1978. Odvtedy sa rozšírili služby a rozsah činností,

ktoré sú v tomto zariadení poskytované a trikrát sa zmenil aj
názov zariadenia. Od 1. januára
2015 nesie názov Centrum sociálnych služieb ORAVA.
Na slávnostnom stretnutí pri
príležitosti 40. výročia otvorenia zariadenia bilancovali svoju činnosť. Z informácií, ktoré
tu odzneli sa pozvaní hostia
dozvedeli nielen o histórii
zariadenia, ale aj o všetkých
súčasných aktivitách, ktoré
sú zabezpečené nad rámec odborných pracovných činností.
Centrum sa môže pochváliť vý-

bornými športovými výsledkami klientov, ktorí sa zúčastnili
paraolympijských olympiád,
výbornými divadelnými predstaveniami a výtvarnými a inými záujmovými aktivitami.
Dotvorené je aj okolie Centra. Tvorí ho park s ihličnatými
vyše tridsaťročnými stromami,
s oddychovou zónou a altánkom
pre klientov s prístupovými a
komunikačnými chodníkmi.
Domov seniorov ako súčasť
centra je situované v dvoch
rodinných domoch v centre
mesta.

Pri príležitosti 19. novembra,
Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, sa dňa
27. 11. v meste Trstená konalo
v rámci realizácie Národného
projektu Podpora ochrany detí
pred násilím osvetové podujatie
s názvom ,,Spoločne proti násiliu na deťoch“. Podujatie pre
žiakov ôsmych ročníkov základných škôl okresu Tvrdošín
spoločne pripravili Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Mesto Trstená, Mesto
Tvrdošín, CPPPaP Tvrdošín,
Preventista OR PZ V Dolnom
Kubíne, Združenie miest a obcí
Hornej Oravy, OZ NOS Námestovský Ochotnícky Súbor,
Školské úrady okresu Tvrdošín.
Zaujímavé prednášky si ôsmaci
vypočuli od odborníkov z inštitúcií, ktoré sa problematikou násilia na deťoch aktívne zaobe-

rajú: Násilie a šikana v detskom
svete, Ochrana detí z pohľadu
orgánu sociálnopráv nej
o ch r a ny det í a so ciá l nej
kurately, (NE)Bezpečne na
inter nete a Trest noprávna
zodpovednosť. Počas trvania
podujatia bol zabezpečený aj
kultúrny program, v ktorom
sa predstavili žiaci hudob-

ného odboru ZUŠ Trstená,
žiaci literárno-dramatického
odboru ZUŠ Ignáca Kolčáka
v Námestove a mladí tanečníci
z CVČ Trstená. Žiaci si prevzali
balíčky, pero s logom podujatia
a informačný leták s kontaktmi
na inštitúcie, na ktoré sa v prípade akýchkoľvek problémov
môžu obrátiť.

Spoločne proti násiliu na deťoch

stupcovia mesta, hostia: Prof.
Jozef Leikert, predseda Klubu
spisovateľov a literatúry faktu
na Slovensku, Gabriel Rehák,
zhotoviteľ tabule, sochár Štefan Pelikán, Hieroným Balko,
autor pamätníka „Zápalky“,
Mgr. Fedor Mikovič, moderátor. Na odhalení bol prečítaný
úryvok z knihy Jozefa Lei-

kerta Rozčesnutý čas Mareka
Frauwirtha, ktorý prečítal učiteľ slovenčiny z nášho gymnázia Mgr. Jaroslav Broz. Na
tomto mieste zaznela aj premiéra skladby venovaná M.
Frauwirthovi, ktorú zložila
skladateľka Tatiana Tretinová. Na akordeón hral žiak ZŠ
Š. Šmálika Rastislav Gáll.

Projekt „Photo and video skills for youth“
Gymnázium Tvrdošín sa
zapojilo do ďalšieho medzinárodného projektu zameraného
na tvorbu videí a prezentácií,
na poznanie svojich schopností
i schopností skupiny.
Dvanásť študentov gymnázia spolu s jedným vyučujúcim vycestovalo na 12 dní
do českého Humpolca. Projekt

zastrešuje Erasmus+, komunikačným jazykom je angličtina,
jednotlivé aktivity vedie dánsky
a estónsky lektor. Všetko je plne
hradené z prostriedkov projektu, od študentov sa nevyžaduje
žiadny finančný vstup. Veríme,
že rozvíjanie tohto druhu zručností našim študentom v budúcnosti pomôže.
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Vianoce sú najkrajšie, keď je rodina pokope
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme.
Napĺňajú nás pocitom výnimočnosti, šťastia, pohody a harmónie.
Sú plné spomienok a očakávaní. Aj napriek tomu, že Vianoce sú
každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť a vždy je jedinečné. V tento čas chceme byť ku sebe navzájom
dobrí a každému rozdávať len ra dosť.

Mikulášska nádielka na námestí

Do Tvrdošína prišiel 6.
decembra pozdraviť všetky dobré deti náš Mikuláš. Ešte predtým, ako so
svojou družinou rozniesol
sladké balíčky, navodili na
Trojičnom námestí vianočnú atmosféru deti z Centra
voľného času a Súkromnej
základnej umeleckej školy.
Aby Mikuláš mohol prísť na
svojich saniach až do nášho
mesta, Popoluška sa musela
prebiť neľútostnými nástrahami života, bojovať o svoje
šťastie a lásku, aby nakoniec
všetko dobre dopadlo. A tak
s kúzlom mrazivej zimy naozaj prišiel ten, ktorého deti tak
dlho čakali a s nadšením vítali.
Aby mohli Vianoce skutočne
prísť so všetkou krásou a naplniť

zdobou v meste. Tejto dôležitej
úlohy sa ujal primátor I. Šaško
spolu s Mikulášom. Rozsvietením 40 blikotajúcich a 6800
žiariacich svetielok sa nielen v
detských tvárach zjavila radosť
z prichádzajúcich vianočných
sviatkov, pričom čarovnú atmosféru podčiarkovalo zasnežené okolie. Vedenie mesta ani
tento rok nezabudlo na dospelých, pre ktorých bol pripravený chutný punč a vianočné koláčiky. V dobrej nálade sme tiež
mohli byť svedkami zimnej
jarmočnej atmosféry, obdivo-

naše srdcia láskou, bolo potrebné
urobiť ešte jednu dôležitú vec. A
tou bolo rozsvietenie vianočného
stromčeka spolu so všetkou vý-

vať ručne robené výrobky nielen
z dreva, ochutnať zo sladkých
medovníkov, no hlavne, mohli
sme byť opäť všetci spolu.

Vianočné trhy prilákali stovky ľudí

Pečenie oblátok, zdobenie
medovníčkov, výborný punč,
nádherné výrobky detí, pani

učiteliek, vychovávateliek, mamičiek, predvianočná nálada
a pohoda - to všetko ste mohli

zažiť 7. decembra na vianočných trhoch v ZŠ M. Medveckej. Už pri vstupe na trhy vás
na schodoch vítali malí predaja
chtiví žiaci, ktorí ponúkali svoje výrobky za symbolické ceny.
Určite každého hneď omámila
vôňa vianočného punču, placiek
a zemiačikov na paličke. Malí
predajcovia spolu so svojimi
triednymi učiteľkami predávali
najrôznejší handmade tovar, ako
rôzne vianočné koláče, ozdoby,
sviečky, svietniky a vianočné
dekorácie. Kým človek obehol
celé vianočné trhy, hodnú chvíľu
mu to trvalo a určite každý, kto
tam prišiel, neodchádzal na
prázdno. Táto milá predvianočná akcia si získala srdcia malých
aj veľkých.

Vianočná pieseň
			
pod vianočný stromček
TICHÁ NOC
1. Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
2. Tichá noc, svätá noc!
nebesky tiško spí, sní.
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

3. Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn!

V úcte k tradíciám
Hoci sa nám niektoré zvyky našich predkov zdajú čudné a nepochopiteľné, stáročia
ich naši predkovia dodržiavali
a verili, že majú význam a dosah na ich životy, do súčasnosti
sa zachovali. I keď len niektoré
z nich zachovávame, je dobré si
ich pripomenúť a zamyslieť sa,
čo znamenajú.
V katolíckych rodinách sa
mäso mohlo jesť až po polnoci. V evanjelických obciach sa
tento deň varievala kapustnica s
klobásou a čerstvým či údeným
bravčovým mäsom. V mnohých
oblastiach bývala však aj štedrovečerná večera skromná a
často, najmä z nedostatku, veľmi improvizovali. Štedrý deň,
prípadne večer je známy už od
14. storočia.
Ako už samotný názov napovedá, bol spájaný najmä s obdarovávaním. Na Štedrý deň sa
zvykol dodržiavať prísny pôst,
ktorý končil východom prvej
hviezdy, až vtedy sa rodina mohla zísť pri štedrovečernom stole.
Celý štedrý deň bol vždy akýsi

čarovný s množstvom povier,
ktoré sa museli dodržať, aby sa
rodine ďalší rok darilo. Samotné prípravy začínali už od rána,
deti zdobili stromček, gazdinky
chystali rôzne koláče a jedlo na
štedrovečerný stôl.
Okrem náboženského významu tak mali mnohé tradície
aj magický zmysel. Ich cieľom
bolo nakloniť si Božiu priazeň
i prírodné sily. Ľudia aplikovali
rôzne zvyky už od sviatku svätej Lucie až do Troch kráľov v
novom roku. Najviac tradícií sa
však viaže na Štedrý deň.
Počas Štedrého dňa sa nepatrilo chodiť po dedine. Nesmelo
sa ani nič požičiavať. Naopak,
všetky požičané veci, alebo peniaze mali byť do tohto dňa vrátené. Koledovať sa chodilo až po
večeri. Jej podoba bola rôzna.
Závisela od zvykov rodiny i jej
náboženského vyznania.
Cez vianočné obdobie sa prevádzali rôzne magické úkony.
Patrila k nim aj takzvaná ľúbostná mágia. Niektoré dievčatá robili takéto ,‚čary.“ Napríklad od

Lucie do Vianoc vždy zahryzli do
jedného a toho samého jabĺčka a
na Štedrý večer s ním vyšli von
na dvor a z ktorej strany zaštekal
pes, tak tam sa mali vydať. Takisto na Štefana dievča čakalo,
ktorý chlapec ho príde zavolať
na zábavu. Také meno, aké mal
on, mal mať potom aj jej nastávajúci. Dakedy sa v domoch kúrilo
iba drevom. Takže ráno dievčina,
ktorá pomýšľala na vydaj, utekala
do drevárne a zobrala do náruče polienka bez toho, že by ich
počítala. Doniesla ich do izbice,
kde bola pec. A keď polienok bol
párny počet, tak mala nádej, že sa
vydá a keď ich bol nepárny počet,
tak sa nemala vydať..
Vianoce bývajú odjakživa
husto opradené rôznymi zvykmi. Naši predkovia v minulosti
mali takmer na každý deň nejaký
pekný zvyk, obyčaj, ktoré mali
zabezpečiť hospodársku prosperitu jedinca, kolektívu. Mnohé z
nich majú korene ešte v ďalekých
pohanských dobách, teda siahajú
do dôb, kde prostý človek veril
v čarovné bytosti, javy, mágiu.

Katarínské posedenia
Predvianočná atmosféra je už v plnom prúde. Seniori z nášho mesta neustále
dokazujú, že si ctia tradície a že sa vedia zabaviť. V mestskom kultúrnom stredisku prežili spolu pekné chvíle pri rozvoniavajúcej kapustnici.

Náučná a krásna literatúra pre Mestskú knižnicu v Tvrdošíne
Čitateľov a návštevníkov
mestskej knižnice sme už informovali o získanej dotácii
z Fondu na podporu umenia.
Poskytnuté finančné prostriedky
1500 eur sme použili na nákup
náučnej a krásnej literatúry pre
dospelých, deti a mládež, teda
pre všetkých registrovaných používateľov. Plánovali sme kúpiť
približne 100 kníh, ale vďaka
zľavám pri nákupoch z vydavateľstiev a kníhkupectva sa nám
podarilo získať spolu 188 kníh.
Z náučnej literatúry to boli knihy určené na štúdium i populárno náučné pre dospelých, deti
a mládež. Z krásnej literatúry
pre dospelých romány historické, dobrodružné, spoločenské,
kriminálne, zo súčasnosti, slovenských i zahraničných autorov. Pre deti básničky, rozprávky, príbehy plné napätia, fantazijné, humorné, dobrodružné,
pre dievčatá i chlapcov. Pre

Klub dôchodcov Skalka sa tradične pred Vianocami stretáva v hojnom počte a vo výbornej
predvianočnej nálade.

mládež tiež aktuálnu literatúru.
Za viac ako 15 percent z dotácie
sme kúpili knihy vydané s podporou FPU. V každej knihe je
nálepka obsahujúca logo fondu
a vyhlásenie v znení „Z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.“ Knihy
si môžete požičať v mestskej
knižnici na Radničnej ulici i na

pobočke v Medvedzí. Dajú sa aj
vyhľadať a rezervovať v online
katalógu knižnice na www.tvrdosin.sk. Na spolufinancovaní
projektu sa podieľalo Mesto
Tvrdošín.
Na predvianočnom stretnutí klubu dôchodcov Nádej nechýbal ani primátor I. Šaško, ktorý
prišiel všetkým prítomným zaželať pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do
nového roku 2019.
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Ceny poplatkov za komunálny
odpad sa nemenia

Narodili sa
1. 10. Damián Michalica
4. 10. Ondrej Gašper
4. 10. Filip Jelenčík
15. 10. Markus Stankovič
15. 10. Dávid Železňák
16. 10. Oliver Iskra
16. 10. Zuzana Orčová
20. 10. Tomáš Václav
21. 10. Olíva Betuštiaková
27. 10. Martin Pavlík
27. 10. Oliver Makó
28. 10. Sofia Putnokyová
1. 11. Radko Gabarík
2. 11. Eliáš Gužiniak
3. 11. Saša Letrichová

3. 11. Oliver Hlaváč
13. 11. Patrik Poláčik
14. 11. Petronela Chudá
18. 11. Dorota Turčáková
20. 11. Ella Pipíšková
22. 11. Richad Bakaľa
27. 11. Diana Palugová
30. 11. Jakub Furjel
30. 11. Bianka Gillová

Sobáše

20. 10. Branislava Mojšová – Michal Matejek
27. 10. Lenka Hucíková - Martin Kováč
3. 11. Bc. Marika Žemličková – Andrej Radošovský
3. 11. Libuša Fábryová – René Nejedlík
8. 11. Magdalena Maria Tomczyk – Michal Fenik
17. 11. Nina Rumanová – Peter Čičman
17. 11. Mgr. Monika Kekeliaková – Ing. Branislav Zumrík

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
Október
90 rokov
Mária Tomagová
80 rokov
Anna Lucká
Emília Stroková

November
90 rokov
Žofia Pajunková
85 rokov
Anna Krúpová
Ľudmila Medvecká
80 rokov
Vladimír Jelenčík
Margita Kováčová
Milan Petrek

Krásna Hôrka
Tvrdošín
Tvrdošín

Tvrdošín

V našom meste zostávajú
poplatky za odpad na úrovni
minulého roka, t.j. 11 eur za
osobu na rok, čo znamená, že
mesto dotuje každého občana
sumou 10,57 eura. K tomu
musíme ešte pripočítať ďalšie zníženie poplatkov pre
občanov nad 70 rokov, držiteľov ZŤP i ZŤPS a ľudí
v hmotnej núdzi. Dôležité
je, že pre viacčlennú rodinu
určilo mesto maximálny poplatok 44 eur.
To je veľká zľava v porovnaní s inými mestami. V našom meste máme najnižšie
poplatky za odpad v rámci
celého Slovenska. Takáto je
situácia v súčasnosti.
Dôležité je informovať
občanov o legislatívnych
zmenách, ktoré nadobudnú
platnosť od 1. januára 2019.
V ich zmysle sú obce a mestá
povinné do konca februára
zverejniť úroveň separovania komunálnych odpadov za
predchádzajúci rok, od ktorej
sa bude odvíjať ich cena a do
Enviromentálneho fondu odvádzať príjem z poplatkov za
odpad, ktorý sa má postupne
zvyšovať až do roku 2023.

Tieto nariadenia vznikli
preto, aby sa čo najmenšie
množstvo odpadu ukladalo
na skládky a čoraz viac separovalo.
Aby sme platili čo najmenšie poplatky do Enviromentálneho fondu je potrebné čo
najviac triediť odpad. Apelujeme na občanov, aby do
veľkoobjemových kontajnerov nekládli odpad, ktorý je
zaradený medzi separované
komodity (papier, sklo,...),
ale aj elektroodpad, nábytok, ekologický a stavebný
odpad. Z každej tony takéhoto netriedeného odpadu
bude mesto musieť platiť do
Enviromentálneho fondu vysoké poplatky, ktoré sa potom
budú musieť premietnuť aj do
poplatkov pre občanov. Za
desať mesiacov tohto roka
bolo na našu mestskú skládku odpadov uložené 4 000
ton odpadu. Záver je jednoduchý. Čím viac budeme
triediť, tým menej budeme
platiť. A nie je to len ekonomický výpočet. Všetkým
nám predsa záleží, aby naša
krásna planéta nebola zavalená horami odpadu.

Pozývame všetkých korčuliarov, aj tých čo sa chcú naučiť

Medvedzie
Krásna Hôrka

Oznam

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2019

Oznamujeme občanom nášho mesta,
že všetci daňovníci, u ktorých nastali v priebehu roka 2018 zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností:
dedičstvo, kúpa, predaj rodinného domu, bytu, pozemku, garáže,
chaty, vydané stavebné alebo kolaudačné povolenie, vlastníci nového preukazu ZŤP, sú povinní v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.
podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, a to
od 2. januára do 31. januára 2019.
Doklady odôvodňujúce odpustenie poplatku za komunálny odpad : potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o pobyte v zahraničí
treba doručiť na Technické služby Mesta Tvrdošín do 31.januára
2019.
Finančné oddelenie MsÚ Tvrdošín

Mesto očami fotografa

Mesto každoročne vyhlasuje
fotografickú súťaž, ktorej cieľom je zdokumentovať život v
našom meste. Tento rok sa do
súťaže prihlásilo 14 fotografov, ktorí poslali 90 snímok.
Ďakujeme: Anete Brňákovej,
Dávidovi Gondovi, Dominike
Vajduľákovej, Eve Grísovej,
Jane Ferenčíkovej, Stanislavovi
Gavulovi, Gabriele Greššovej,
Petrovi Hurajovi, Ľudmile Ver-

zálovej, Lukášovi Konkoľovi,
Milanovi Lackovičovi, Jurajovi
Gazdíkovi, Eduardovi Vasekovi a Patrikovi Grísovi, ktorí
zachytili krásu bežného života
počas celého roka. O udelení ocenení hlasovali občania
prostredníctvom web-stránke
www.tvrdosin.sk, kde si môžete
prezrieť všetky fotografie. Najviac hlasov získala fotografia
Lukáša Konkoľa.

Tvrdošín
Tvrdošín
Krásna Hôrka

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

Odišli z našich radov

20. 10.
24. 10.
27. 10.
27. 10.
12. 11.
18. 11.
28. 11.

Alojz Kuláš
Ladislav Uhrík
Agneša Motyčáková
Antónia Váleková
Karol Piovarči
Jozef Precner
Mária Jurigová

71-ročný
69-ročný
71-ročná
90-ročná
50-ročný
83-ročný
67-ročná

Spomienka

Dňa 16. 11. sme si pripomenuli prvé výročie, čo milovaná mamka, dcéra, sestra a
kamarátka Evka Kuková navždy odišla vo
veku 53 rokov tam, odkiaľ už niet návratu.
Spomíname na Teba s láskou každý deň a
nikdy nezabudneme.

Spomienka

Predobré srdce na svete sme mali,
ktoré vedelo nás milovať,
keby sme láskou zobudiť ho chceli,
neozve sa nám viackrát,
zmĺklo, stíchlo, išlo už spať...

Úprimne ďakujeme rodine, príbuzným, priateľom
a známym, ktorí 20. novembra odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého ocka, starkého a prastarkého Jozefa
Precnera z Tvrdošína, ktorý nás opustil vo veku 83 rokov.
Ďakujeme za prejavy úprimnej sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Jesenná kvapka krvi

MS Červeného kríža v Tvrdošíne-Medvedzí v spolupráci
so ZŠ M. Medveckej a s Ná-

rodnou transfúznou službou
v Martine zorganizovali 23.
novembra Jesennú kvapku krvi.

Plesová sezóna 2019

Počas fašiangového obdobia sa v Tvrdošíne každoročne
uskutoční niekoľko plesov, bálov, či karnevalov. Milovníci dobrej zábavy si v bohatej ponuke nájdu svoj obľúbený,
konaný už tradične v spoločenských sálach.

Sobota 12. 1. Farský ples (spoločenská sála Tvrdošín)
Sobota 12.1. Ples RTVŠ (spoločenská sála Medvedzie)
Sobota 19. 1. Ples ZŠ Š. Šmálika (spoločenská sála Tvrdošín)
Streda 30. 1. Školský ples Gymnázium (spoločenská sála Tvrdošín)
Sobota 9. 2. Ples ZŠ M. Medveckej (spoločenská sála Tvrdošín)

Akonáhle to poveternostné
podmienky dovolili, od 13.
decembra bola opäť daná do
prevádzky umelá ľadová plocha Pod Velingom. Najviac sa
tomu potešili deti a mládež,
ktorí túto plochu pravidelne
využívajú. Ako každý rok, tak
aj tento, mesto vyjde s cenami na vstupnom pre občanov
mesta v ústrety za symbolickú

cenu. Vedenie mesta vytvára pre občanov čo najlepšie
podmienky pre šport a relax.
Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok:
16:30 do 18:00
18:30 do 20:00.
Sobota - nedeľa:
14:30 do 16:00
16:30 do 18:00
18:30 do 20:00.

Odniesli si zážitok na celý život
Na železničnej stanici v našom meste sa v dňoch 8. a 9.
novembra zastavil protidrogový vlak, ako v jednom z mála
miest na Slovensku. Vlak,
tzv. Revolution Train, má vagóny prispôsobené na multimediálne sály, v ktorých sa
v niekoľkých rovinách odohrával príbeh o príčinách,
vývoji a dôsledku drogovej
závislosti. Ide o projekt založený na zmyslových pocitoch
a interaktivite. Návštevníci
protidrogového vlaku vďaka
možnostiam interaktívnych
technológií sa stali aktívnymi

účastníkmi tohto príbehu. Pri
zapojení všetkých ľudských
zmyslov príbeh efektívne zapôsobí na každého návštevníka vlaku, na jeho pohľad
na legálne i nelegálne drogy,
závislosti. Prehliadky vlaku
sa zúčastnili žiaci základných
a stredných škôl tvrdošínskeho a námestovského okresu.
Výpovede žiakov i dospelých
potvrdili, že projekt má zmysel. Odchádzali z vlaku „s
pocitmi hnusu, špiny, strachu,
ale i rozhodnutia, že pár chvíľ
blaha nestojí za ničivé dôsledky v ich živote.“

Pozývame vás

Verona
10.2. 2019, kino Javor
Ochotnické divadlo z Veličnej
Spievankovo a kráľovná Harmónia
19. 2. 2019, kino Javor
Fóbie
8.3. 2019, kino Javor,
Slovenské komorné divadlo z Martina
Vstupenky si zakúpite v MsKS Medvedzie, objednávky
č.t. 0903375929, 043/5322167, msksts@orava.sk alebo cez
Ticketportál,

Pozvánka na výstavu

Nenechajte si ujsť výstavu Martina Augustína, uznávaného
slovenského výtvarného umelca, ktorý sa venuje maľbe, grafike,
kresbe a knižnej ilustrácii. Jeho umelecká reputácia bola podporená viacerými účasťami na kolektívnych a individuálnych
výstavách v dôležitých centrách výtvarného umenia (Praha,
Viedeň, Antverpy, Haag, Paríž, Mexico City, New York). Jeho
dielo sa nachádza v majetku prestížnych galerijných inštitúcií,
ale aj v súkromných zbierkach. Do povedomia širokej verejnosti sa Martin Augustín zapísal aj spoluprácou s básnikom a
textárom Kamilom Peterajom. Výstava v Art Galérii Schürger
potrvá do 20. 1. 2019.
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Tvrdošín po dvojročnej odmlke opäť víťazom ligy internacionálov

Sestry Šaškové naberajú skúsenosti od Kasatkinovej

Pre každého športovca je mi- behať, ale aj porozprávať o bu- v Nižnej bude môcť najbližmoriadne dôležitá systematická dovaní jej kariéry. Dievčatá šom období využívať aj mulpríprava pod vedením odbor- absolvovali náročný tréning, tifunkčné ihrisko s tenisovým
ných, a najmä dobrých trénerov. ako mávajú vrcholoví športovci kurtom s umelou trávou pri
Platí to tiež o veľmi náročnom a znamenal pre nich veľkú mo- budove gymnázia. Veríme,
individuálnom športe ako je te- tiváciu. Daria vystupovala ako tieto dobré podmienky na
nis. Slovensko malo v minulos- skromná a príjemná priateľka tenis v našom meste pritiahti, ale aj dnes okrem
nu ďalšie deti
dobrých tenistov aj
a mládež k todobrých kondičných
muto síce náročtrénerov, ktor ých
nému, ale pekvyužívali aj svetonému športu a že
vé tenisové hráčky.
tu vyrastú ďalJed ný m z tak ých
šie talenty, ktoré
svetovo uznávaných
budú pokračokondičných trénerov
vať v šľapajach
je aj Maroš Molnár,
n a š i c h d vo c h
ktorý má za manželúspešných te ku Zuzku Ďurecovú
nistiek, k toz Ni ž n e j , d c é r u
ré v roku 2019
bývalých dobrých
prechádzajú už
Víťazné mužstvo futbalovej ligy internacionálov je z Tvrdošína.
telocvikárov Marudo vyšších veFutbalové kolektívy mládeže mali voľno aj dve mužstvá na- do posledného duelu nepozna- šky a Jána Ďureca.
kových kategóa mužov majú za sebou už polo- raz. Posledné kolo sa odohralo lo chuť prehry. Už s istotou V špor te sú vždy
rii, kde to budú
vicu súťažného ročníka. Ale in- na konci októbra. Po dvojroč- prvého miesta prehrali 0:2 so potrebné aj náhomať náročnejšie
ternacionáli Tvrdošína majú za nej odmlke sa opäť z prvenstva Zubercom. Treba však zhodno- dy, ktoré mnohých
sa uchyti, a to
sebou už celý ročník, keďže sa tešili internacionáli z Tvrdošína. tiť, že mali najlepšiu ofenzívu, športovcov posúvajú
najmä Karolína
hrá ruským systémom jar – jeTvrdošínske mužstvo si od ktorú ťahali hlavne Ján Gill vo svojich výkonoch
v kategórii doseň. Tohtoročnú sezónu pozna- prvého zápasu jasne stanovi- a Miroslav Medvecký. Spolu dopredu. Šťastie na Daria Kasatkinová s Karolínkou a Barborkou už ako priateľky. rasteniek, kde
čilo skoré odhlásenie Trstenej. lo cieľ, a to vyhrať titul. Tomu s druhým Zubercom mali aj stretnutie, ale aj na
bude súperiť s
spoločný trénig s Dariou Ka- a pre naše dievčatá veríme, že o 3 roky staršími tenistkami.
Program kôl sa narušil a niekedy podriadili aj každý zápas a až najlepšiu obranu.
satnikovou z Ruska súčasne, bude veľkým vzorom.
Aj touto cestou chceme obe
Tenisový klub v Tvrdoší- dievčatá povzbudiť a v roku
ktorá je svetovou 10-tkou mali
dievčatá Karolína a Barkorka ne, ktorý v zime využíva na 2019 im zaželať veľa športoŠaškové, ktoré si s úspešnou prípravu našu tenisovú halu, vých úspechov, ktoré sú vždy
B družstvo MŠK Tvrdošín, Vasek Ľ., Majerík M. a Broz bol vždy úspešný Tvrdošín. svetovou tenistkou mohli za- v lete zasa tenisové kurty spájané s našim mestom.
ktoré hrá 5. ligu sk. C12, čo je J., remízy Pavlík M. a Dzúrik Nevyšiel zápas posledným štysúťaž v rámci okresov Oravy Marián. V 4. kole cestujú do rom šachovniciam. Prvé štyri
a Liptova, je po 3. kole na čele ŠK Važec.
šachovnice bodovali – Chmesúťaže s plným bodovým zisA družstvo MŠK Tvrdošín lár P. bod, remizovali – Palikom 9 bodov a s dvojbodovým hrá 4. ligu, čo je tiež súťaž me- der P., Molnár Ľ. a Medvecký
náskokom pre LŠŠ L. Mikuláš dzi okresmi Oravy a Liptova. F. V 3. kole remizovali v ŠK
stránky hráčok a ich
jun.C a ŠK PrintArt Ružombe- A družstvu sa darí menej. Po L. Ondrašová B 4:4. Mohli aj
početnej účasti hlavrok. V 1. kole na domácej pôde 4. kole je so ziskom 7 bodov na vyhrať, ale Palider sa unáhlil
ne na ťažkých zápazdolali ŠK L. Ondrašovú C 4. mieste so stratou 5 bodov na a prijal remízu vo vyhratej posoch.
4:1, keď bodovali - Medvecký OŠK Lisková. V 1. kole vyhra- zícii. Vyhrali – Broz J. a KorPrvé odvety odoF., Vasek Ľ., Broz J. a Dzúrik li v oravskom derby nad OŠK diak Rasťo, remizovali – Palihral FBK Tvrdošín
M., remizoval - Pavlík M. V 2. Bziny C 5,5:2,5, keď bodovali der P., Medvecký F., Chmelár
na východe, odkiaľ
kole vyhrali v ŠKM L. Hrádku - Palider P., Mordel A., Vasek P. a Bobek Václav. V 4. kole
sa mu podarilo doC 3,5:1,5, keď bodovali - Va- L. a Šebesta J., remizovali – doma vyhrali s ŠKM L. Hráviesť plný počet bosek Ľ. a Kordiak R., remizo- Medvecký F. a Chmelár P. V 2. dok A 5,5: 2,5. Partie vyhrali
dov. Následne privali - Medvecký F., Šebesta kole prehrali doma v hornoo- – Palider P., Molnár Ľ., Bobek
vítajú doma Nitru
J. a Pavlík Martin. V 3. kole ravskom derby s MŠK Trstená Václav, Mordel A. a Majerík
s Hurikánom Bratidoma vyhrali s OŠK RENOP A 2,5:5,5, čo je prvá historická M. V 5. kole cestujú do LŠŠ L.
slava.
L. Teplá 4:1, keď bodovali – prehra s Trstenou. Doposiaľ Mikuláš jun. B.
Iný pohľad je na
tabuľku dorasteniek.
Dievčatá v štyroch
zápasoch neprehrali
ani jediný zápas.
Výchova futbalovej mládeže je v dnešnej dobe veľ- Námestovo, ale aj ostatní chaPo sl e d n é kolo
mi ťažká. O tom, ale aj o ambíciách dorastu Tvrdošína lani majú na to, aby si zahrali
v Kysuckom Novom
sme sa porozprávali s trénerom Marcelom Bednárom. vyššiu súťaž. Len musia chcieť.
Meste ukáže, či dievčatá skončia na prK e d y stali sme riadnu facku. Výhra Niektorí dorastenci hrávajú aj
vom mieste regios t e z a - s Ludrovou bola ukážka ko- za áčko, čo ma nesmierne teší,
nálnej súťaže, ale poč í n a l i lektívnej práce, no a posled- mrzí ma však, že v seniorskom
stup na majstrovstvá
s tréno- ný zápas v Starej Bystrici bol veku buď prestanú hrávať fut- FBK Tvrdošín ženy zlepšuje svoje výkony a v tabuľke pomaly stúpa.
nádherným vyvrcholením celej bal, alebo odchádzajú do iných
Slovenskej republiky
vaním?
Polovica základnej časti zápas moc nevyšiel. Naopak, majú už teraz istý. Pevne veríklubov.
S tré- jesennej časti.
V kádri máte hráčov, ktoTabuľkové postavenie je vo florbalovej extralige žien v Kysuckom Novom Meste me, že sa to podarí a s M-SR
novaním
som za- rých ,,ťaháte“ už od prí- pred jarnou časťou sľubné. je za nami. V súčasnosti sa mali na dosah plný bodový prinesú medailu.
Darí sa aj v školských súťač a l p o - pravky. Myslíte si, že majú Len 6 bodov na prvého. Chce- nachádzajú na 6. priečke. Po- zisk. Stačilo naozaj málo, no
m e r n e niektorí perspektívu hrať vo li by ste postúpiť do druhej sledné tri ťažké zápasy odo- po nevyužitej presilovej hre žiach, ako SK Floorball lige,
ligy? Ak áno, ako nastavíte hrali na súperových ihriskách. nedokázali zápas dostať do ktorú zastrešuje Nadácia JOJ.
v m l a - vyšších ligách?
Určite áno. Už teraz nie- zimnú prípravu?
Zo Spišskej Novej Vsi sa po- predĺženia.
Dievčatá v okresnom kole
dom veku, ešte ako aktívny
Samozrejme ambície majú tiež neprehrali ani jediný záChceme s chalanmi vyhrať darilo priviesť víťazstvo, no
hráč. Bavila ma práca s mla- ktorí hrávajú vo väčších kludými, pri ktorých som mladol boch, ba dokonca aj repre- súťaž. To sme si dali za cieľ u lídra súťaže z Pruského nedo- oveľa vyššie. Samozrejme pas, a tak postupujú do krajaj ja. Základ som vždy kládol zentujú Slovensko vo svojich pred sezónou. Škoda zbytočnej kázali bodovať. V Sabinove im všetko závisí od zdravotnej ského kola.
na trénovanosť a na partiu. kategóriách. Napríklad Kris- straty piatich bodov, ale to neBez dobrej partie to nejde, tínka Kokošková hrá prvú ligu vadí. V zimnej príprave zamapretože futbal je kolektívny v poľskom KS Rysy Bukowina káme a dúfam, že spoločnou
šport. Vyhrávali sme ako Tatrzaňska, Viktória Kova- poctivou a tvrdou prácou to
mužstvo a aj prehrávali sme líková hrá prvú ligu v českej dotiahneme do zdárneho konNa bodovacích turnajoch
A prekvapenia sa nevyhli tie bude treba nastupovať
ako mužstvo. Silná kabína Lokomotíve Brno, Alex Holub, ca. Dúfam, že postúpime do
dok á že ne sk u toč né ve ci , Jakub Novák a Frederika Ko- druhej ligy, tak dorast ako aj Žilinského kraja sa nestratili ani družstvu Tvrdošína. Tým pripravení a v plnej konceno ktorých sa moji zverenci valíková hrávajú pravidelne za žiaci, a vrátime Tvrdošín tam, ani hráči Tvrdošína. V kategó- príjemným bola výhra v Žili- trácii, aby družstvo Tvrdošína
MFK Ružomberok, Paľko Be- kde patrí, čiže medzi najlepšie rii mladších žiakov vybojovali ne (vlaňajší extraligista), no nemalo záchranárske práce.
neraz presvedčili.
V súčasnosti trénujete do- tušťák a Martin Kuboš za MŠK mládežnícke tímy na Slovensku. v Ružomberku 3. miesta Ke- nečakali sa domáce prehry Pred zahájením ročníka sa
vin Drbiak a Karin Drbiako- s Vrútkami a Rimavskou So- veľmi s touto variantou nerast ŠK Tvrdošín, ktorý je po
vá a o tri týždne neskôr zasa botou. A tak na každé stretnu- počítalo.
jeseni na 3. mieste. Ako hodSára Ferenčíková a Dávid
notíte jesenné výkony vášho
Belopotočan. Na slovenských
mužstva?
Po minuloročnom vydare- sa začínala a končila v Tvrdo- pohároch sa im už tak nedaKomplexne hodnotím jesennú časť ako vydarenú, chalani nom 24-hodinovom cykloma- šíne, spojila všetky tri okres- rí, keď najlepšie umiestnenie
Po medzinárodnom turDo volejbalovej ligy v Trspoctivo trénovali, mali sme ratóne vymysleli v Gymnáziu né mestá a nevyhýbala sa ani získala Sára Ferenčíková poaj tréningy spojené s áčkom, v Tvrdošíne ďalšiu akciu. Ten- poľným cestám či prudkým stupom medzi najlepších 16. naji vo Francúzsku pokraču- tenej sa zapojilo aj tvrdošínV družstvách sa darí mu- je séria zápasov zmiešaných ske družstvo dobrovoľných
čo nám v konečnom dôsled- tokrát to bolo virtuálne puto- stúpaniam. Takmer 50 cykku pomohlo, hlavne v dôraze vanie Oravou. Vo štvrtok 29. listov sa nepretržite striedalo žom v 2. a 4. lige. Najsledova- družstiev v poľskej Zlotoryji. hasičov pod vedením Mareka
a v súbojoch. Mrzí ma do- novembra o 14.30 začali pe- na dvoch ergometroch. Dobrá nejšia pre nás 1. liga mužov, Na tomto turnaji, nebude chý- Vrobela. Prehry s družstvami
máca remíza s Rosinou, kde dále otáčať študenti gymnázia. nálada nechýbala cyklistom je v tomto súťažnom ročníku bať ani tvrdošínske družstvo, D. Kubína a MTS Krivá síce
sme nepremenili veľa šancí, Pridali sa aj učitelia s rodičmi počas celej akcie a trasu dlhú veľmi vyrovnaná a o výsled- ktoré sa bude snažiť vylep- mrzia, ale súťaž sa len začína,
ale hlavne prehra v Nededzi, žiakov a zapojilo sa aj Centrum 174 km dokončili hodinu a pol koch celých stretnutí rozhodu- šiť minuloročné strieborné takže možnosť na opravu ešte
jú aj malé zaváhania.
umiestnenie.
stále zostáva.
kde to chlapci podcenili a do- sociálnych služieb Orava. Tra- po polnoci.

Šachistom sa darí

Florbalistky FBK Tvrdošín svoje výkony gradujú

Na slovíčko... s trénerom dorastencov

V Tvrdošíne vyrastá kvalitná stolnotenisová mládež

Okolo Oravy na ergometroch

Volejbalová zima v Tvrdošíne
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