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S posolstvom Vianoc
Vážení a milí spoluobčania,
blížia sa Vianoce, čas pokoja,
šťastia, lásky, čas keď si sadáme k spoločnému sviatočnému stolu, aby sme si
popriali vzájomnú úctu a lásku.
Snažíme sa stretnúť s našimi blízkymi, na ktorých sme počas roka nemali až toľko času, či venovať sa viac
našej rodine. Vianoce sú pre každého
z nás niečím magickým a tajomným.
Je to čas, kedy sa nám otvárajú naše
srdcia a opäť máme k sebe o niečo
bližšie. Mnohí z nás si isto spomenú
na tie predošlé Vianoce, alebo svoje
detstvo, aj to, ako prežívali prípravy
na tento najočakávanejší deň roka.
Istotne si však spomenieme aj na
tých, ktorí už bohužiaľ nie sú medzi
nami, ale stále žijú v našich srdciach
a spomienkach. Spoločne prežité
chvíle radosti, pokory a odpustenia
sú najkrajším darčekom, ktorý si
môžeme dať.
Je prirodzené, že čas Vianoc nás
vracia do minulosti, do rokov mladosti a detských čias. Do domova, v ktorom vládol pocit bezpečia, atmosféra
pokoja v prostredí plnom lásky. A
určite v každom z nás je presvedčenie
vytvoriť podobnú atmosféru v našich
domovoch, v našich rodinách.
Presuňme túto atmosféru aj do
ulíc nášho mesta, či iných priestorov.
Štedrý večer nech zanechá v
srdciach stopy pohody a radosti.
Deťom v našom meste želám, aby si

pod vianočným stromčekom našli to,
čo si vysnívali.
Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby
som Vám poprial krásne, štedré a lásky
plné vianočné sviatky v kruhu vašich
najbližších.
V mene celého mestského zastupiteľstva, ale aj ja osobne, vám želám
do nastávajúcich krásnych vianočných
dní nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem
vám vnútornú silu, stály zmysel pre
radosť z malých i veľkých vecí života.
Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a
potešenia z najbližších a ľudí blízkych
vášmu srdcu.
Zaželajme si spoločne nádherné
Vianoce a pokoj v duši nech sa udrží
aj po celý budúci rok.
A keďže s vianočnými sviatkami sa
pomaly blížime aj k oslavám Nového
roku, dovoľte mi aby som Vám z celého srdca zaželal veľa šťastia, zdravia,
lásky a hojnosti. Nech si pomáhame
navzájom. Nech silní pomôžu slabším, zdraví nech pomáhajú chorým,
múdrejší nech poradia menej znalým.

Dávajme si veľa lásky a krásy, ktoré
môžu uchrániť náš nádherný svet,
aby sme v dňoch nového roka prinášali dobro pre iných. Nech je nový
rok rokom plný radostných chvíľ a

splnených snov. Šťastné a veselé
Vianoce, milí spoluobčania, nový
rok naplnený zdravím, pohodou,
porozumením, ale aj osobnými a
pracovnými úspechmi.

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k napĺňaniu plánov a cieľov nášho mesta.
Ďakujem vám za podporu a verím, že naše spoločné úsilie sa
prejaví v zvyšujúcej sa kvalite života v našom meste.
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

Trojičné námestie stovkami svetielok rozžiarilo najmä očká tých najmenších
Obdobie očakávania Vianoc sme začali rozsvietením vianočného stromčeka a
vianočnej výzdoby, ktorá podľa návštevníkov mesta patrí k najkrajším na Slovensku.
števníkov slávnostne rozsvietili
vianočný stromček, z ktorého mali
hádam najväčšiu radosť deti. Ale
ani dospelí nešetrili na jeho adresu
slovami chvály.
„Aj my sme sa zaradili k tým mestám na Slovensku, ktoré už tradične
v predvianočnom čase ponúkajú
svojim občanom a návštevníkom
vianočné trhy, kde majú možnosť
zažiť príjemnú adventnú atmosféru
a možnosť stretnúť sa so známymi.
Je to čas očakávania radostných a
pokojných chvíľ, čas príchodu Vianoc. Prajem všetkým, aby sme tieto
vzácne chvíle prežili spoločne v plnom zdraví,“ povedal okrem iného
primátor.
Atmosféra na Trojičnom námestí
bola príjemná, voňala ihličím, po
medovníkoch, vanilke, škorici, medovinke, ale aj z ľudí, ktorí sa prišli
pozrieť na Trojičné námestie sálalo

akési teplo, srdečnosť. Bolo cítiť,
že prichádzajú Vianoce, najkrajšie
sviatky roka. Ľudia ešte dlho po
rozsvietení vianočného krásavca
postávali v hlúčkoch a priateľských
rozhovoroch, pochlipkávajúc medovinu, teplý čaj, či iný nápoj.
Mesto v predvianočnom období pripravilo pre občanov viac
kultúrnych podujatí, na ktorých sa
budú mať možnosť zabaviť všetky
generácie, ale o tom už píšeme na
inom mieste.
Veríme, že Trojičné námestie,
ktoré sa rozsvietilo stovkami svetielok a zaplnilo sa ľuďmi, začalo
písať novú tradíciu predvianočných
stretnutí občanov nášho mesta.
To, čo najviac v tento deň chýbalo
niektorým, bola biela snehová perina. Žiaľ, tá sa nedá objednať, no
veríme, že zavíta do nášho mesta
v pravý čas.

Pozvanie pre všetkých
ľudí dobrej vôle

Mesto Tvrdošín pripravilo pre
svojich obyvateľov, ako i pre návštevníkov mesta vianočné trhy pod
názvom „Tvrdošín v očakávaní
Vianoc.“, ktoré sa tentoraz presunuli z Michalského na Trojičné námestie. Zdá sa, že to bol dobrý počin organizátorov, pretože námestie
pred radnicou sa doslova zaplnilo
ľuďmi. Nechýbali tu ani stánky s
tradičným vianočným a iným sor-

timentom, dospelých potešil kalíštek
hriateho a deti sladký koláčik od
primátora. V kultúrnom programe sa
prítomným predstavili žiaci zo ZUŠ a
Súkromnej ZUŠ, ale aj naši najmenší,
deti z materských škôl.
Tvrdošínske vianočné trhy, ktoré
začali v piatok 4. decembra kultúrnym programom, pokračovali
príhovorom primátora, ktorý na
záver s jedným z najmenších náv-

Už takmer 25 rokov naše mesto pripravuje v decembri pre
seniorov a tiež zdravotne postihnutých občanov predvianočné stretnutie, ktoré sa v posledných rokoch koná v športovej
hale, kde spoločne zažívame neopísateľnú atmosféru. Mesto
každoročne pomáha finančným príspevkom, ale aj vecným
darčekom, ktorým pred vianočnými sviatkami chce ľudí potešiť, ale tiež chce v ľuďoch udržiavať a znásobovať pocit
spolupatričnosti a vzájomnej úcty.

Sviatok príbuznosti sa uskutoční
12. decembra 2009 o 1400 v Mestskej
športovej hale s bohatým kultúrnym
programom, na ktorý vás srdečne
pozývame a tešíme sa na stretnutia
s vami všetkými.
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Florbalistky
zimujú
na prvom
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Projekt Tatry
nás spájajú,
a nedelia
napĺňa svoje ciele
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Neskutočný
príbeh
vymožiteľnosti
práva sa skončil

číslo 11 - 12

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

Tak ako rieka prúdia mnou snáď
života chvíle, v ktorých má rád.
No ako kaluž rozbahnená
je život, ktorý lásky nemá.
Prúd či kaluž: voľ si sám!
Boha v blížnom objímam.
Keď mám rád, keď máš rád,
voľ si sám, voľ si sám!
Koľko je krásy v tom, kto má rád
úsmev ho krášli, Kristus je brat.
No koľko hnusu však zažije
kto chúťky svoje obdivuje.
Hnus či krásu, voľ si sám!
Boha v blížnom objímam.
Keď mám rád, keď máš rád,
voľ si sám, voľ si sám!
Nik nemá silu zo mňa si vziať,
tie krásne chvíle, v ktorých mám rád.
Vo mne ich tvorí Boh s blížnym tak,
že láska nás troch, to je: mať rád.
Blen či lásku, voľ si sám!
Boha v blížnom objímam.
Keď mám rád, keď máš rád,
voľ si sám, voľ si sám!
Modlitba: Trojjediný Bože, je vo mne túžba po živote, radosti a
pokoji. Je vo mne túžba po živote večnom. Pane, koľko ľudí je, ktorí
ma vedia obrať o radosť. Prosím Ťa, nech ma nezlomia a nezhnusia mi život. Sú ľudia, ktorí ma vedia obdarovať radosťou. Pane,
žehnaj im a ochraňuj ich! Prosím Ťa, Bože nech nebudem zlodejom
radosti pre druhých. Nech viem robiť radosť. Pane viem, že nikto
z ľudí mi nepomôže proti starnutiu, chorobe a smrti, iba Ty Ježiš.
Prosím Ťa, keď tieto najtrpkejšie skutočnosti preniknú môj život,
aby som vedel, že Ty si so mnou! Pane, Ty vidíš, že Ťa potrebujem!
Ty vieš, že stojím o osobné Vianoce a o Tvoje osobné zrodenie Ježišu
vo mne! Obdaruj ma osobnými Vianocami, Bože.
Július Chalupa

Oslávila vzácne jubileum

„Všetko zlé prejde, treba dobre žiť a odpúšťať
si,“ hovorí Mária Bakošová z Krásnej Hôrky, ktorá sa 22. 11. 2009 dožila krásnych 100 rokov.
Na svoj vek je veľmi čulá a vitálna. Prežila bohatý život, ktorý
bol naplnený starosťami hlavne
v detstve a radosťami v manželstve. Mala dve dcéry, z toho
jedna v detskom veku zomrela a
druhá dcéra sa v súčasnosti o ňu
príkladne stará. Žijú v spoločnej
domácnosti, pretože pred desiatimi rokmi stratila milovaného
manžela. Počas našej návštevy

publike. Pri každých voľbách si
žiada, aby ju členovia volebnej
komisie navštívili a ona si tak
splnila svoju voličskú povinnosť.
Na stretnutí, prostredníctvom
pána primátora, dala pozdraviť
prezidenta a premiéra Slovenskej
republiky.
Pani Mária je živý pamätník
udalostí nášho mesta, pretože si
pamätá rôzne udalosti, budovy a

Pozdraviť a zablahoželať jubilantke prišiel i primátor mesta Ivan Šaško.
zaujímavo rozprávala o svojom
ťažkom živote. Spomínala na
svoje detstvo, rozprávala o tom,
ako otec bojoval na ruskom fronte a mama sa musela sama trápiť
s jedenástimi deťmi. Po ťažkom
detstve sa vydala za muža, ktorého aj dnes chváli a spomína,
aký bol dobrý a aké mali krásne
manželstvo. Počas druhej svetovej
vojny spoločne pomáhali prežiť
ťažké obdobie židom, ktorí boli
prenasledovaní, často aj za cenu
nasadenia vlastných životov. Dlhé
roky pracovala v textilke v Nižnej
a potom v Tesle Orava. Ľudia ju
majú radi pre jej skromnosť, pracovitosť, žičlivosť a lásku, ktorú
rozdáva plným priehrštím.
Zaujíma sa nielen o dianie v
našom meste, ale aj v celej re-

cesty, ktoré už neexistujú. Vníma
aj dianie v meste, na stretnutí sa
rozhovorila o tom, ako sa mesto
v ostatných rokoch zmenilo k lepšiemu, čo si mnohí naši spoluobčania ani neuvedomujú. Mali by
sme si všetci veľmi vážiť takéhoto
vzácneho človeka a nie ako jedna
nemenovaná redaktorka, ktorá
napísala článok na pol strany a
redakcia jubilantke neposlala ani
malý kvietok.
S úctou sa skláňame pred
upracovanými rukami jubilantky
a prajeme jej, aby ešte pár rôčkov
pobudla medzi nami, tešila sa z
dobrého zdravia, aby sme ju o rok
znovu mohli navštíviť.
Pani Bakošová, nech Vám
šťastie, zdravie, láska nablízku
vždy zostane.
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NESKUTOČNÝ PRÍBEH VYMOŽITEĽNOSTI PRÁVA SA SKONČIL
Mesto čaká už iba na rozsudok o súdnom vyprataní
doterajších protiprávnych užívateľov hotela Limba
Najvyšší súd SR rozsudkom zo dňa 29. septembra 2009 zamietol dovolanie tých, čo osemnásť rokov
robili obštrukcie, čím bolo s konečnou platnosťou potvrdené vlastníctvo hotela Limba k mestu Tvrdošín

Od roku 1993 sa vlečie spor o vlastníctvo hotela Limba.
Za „Nekonečným príbehom“, ako bola táto kauza nazvaná,
dal bodku Najvyšší súd SR 29. septembra 2009. Potvrdil, že
vlastníkom nehnuteľnosti hotela Limba je Mesto Tvrdošín.
Na súde, ktorý sa uskutoční 9. decembra by sa malo rozhodnúť iba o tom, kedy a akým spôsobom dôjde k vyprataniu
doterajšieho protiprávneho užívateľa hotela Limba.
Je nepochopiteľné, že legislatíva, súdnictvo a
policajné orgány toľké roky pripustili takýto protiprávny stav, kým skutočný vlastník musel osemnásť
rokov na súdoch bojovať s obštrukciami právnikov,
či bezmocne sa pozerať ako hotel niekto neoprávnene užíva, respektíve pozerať sa ako chátra.
Už v roku 1993 bolo Okresným
súdom v Námestove rozhodnuté,
že kúpna zmluva na základe ktorej
„Stavona s. r. o. Tvrdošín“ kúpila
hotel Limba, je neplatná. Súdne
rozhodnutie obsahovalo aj klauzulu, že ani ďalší titul dražby pre
Stavonu nebol potvrdený a preto
vlastníctvo k objektu Limby podľa zákona o majetku obcí patrí do
vlastníctva mesta Tvrdošín. Túto
skutočnosť v roku 1997 potvrdil
aj odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici. Na základe týchto
právoplatných rozhodnutí bol tento
objekt aj v katastri nehnuteľnosti
zapísaný na vlastníka Mesto Tvrdošín, ale iba do času, keď konateľ
firmy Stavona priniesol zápisnicu z
tzv. dražby, ktorá už bola v daných
rozhodnutiach citovaná ako neplatná, lebo bola vydaná v rozpore
so zákonom. Aj napriek tomu v
roku 2001 bývalá pracovníčka katastra v Tvrdošíne za pomoci ešte
vtedajšieho prednostu Okresného
úradu v Tvrdošíne zapísala na list

vlastníctva Stavonu a vlastníctvo
mesta Tvrdošín vymazala. Mesto
okamžite konalo, dalo podnet na
ďalšie súdne konania, využilo zákonné možnosti obhajoby vlastníckych práv až po vydanie ďalšieho
rozsudku Krajského súdu v Žiline
z roku 2003, ktorý opätovne potvrdil vlastníctvo k hotelu Limba
pre mesto Tvrdošín. Katastrálny
orgán mal povinnosť vlastníctvo
prepísať v zmysle zákona o majetku obcí na mesto Tvrdošín. O
opäť sa stalo niečo neuveriteľné.
Tá istá osoba na katastri, ktorá
vlastníctvo mesta svojvoľne, bez
právneho titulu zapísala v predchádzajúcom období na Stavonu,
nerešpektovala rozhodnutie súdu
a nezapísala vlastníctvo na mesto.
Príbeh pokračoval na úrovni
okresného súdu a krajského súdu.
Okresný súd v Dolnom Kubíne
rozhodol v roku 2006 v neprospech
mesta tzv. „ tým, že mesto nemá
podľa neho aktívnu legitimáciu.“
Stavona využila svoj zápis na liste

vlastníctva a prepísala vlastníctvo
hotela na ďalší umelo vytvorený a
najmä neexistujúci subjekt. Mesto
muselo opäť zabojovať. Využilo
ďalšie právne možnosti a žiadalo
dovolanie na Najvyšší súd SR vo
veci spravodlivosti. Viac ako rok
bolo vedenie mesta v neistote, či
vôbec Najvyšší súd SR zo dňa
31. 8. 2006 dovolanie pripustí.
Najvyšší súd dovolanie prijal a
rozhodol, že konaním okresného
a krajského súdu nebol dodržaný spravodlivý proces, uvedené
princípy neboli rešpektované odvolacím súdom ani súdom prvého
stupňa. Zrušil ich rozhodnutia
a vec vrátil okresnému súdu na
ďalšie konanie. Okresný súd v Dolnom Kubíne neprisúdil Tvrdošínu
vlastnícke práva k nehnuteľnosti,
i keď vyriekol, že z morálneho
hľadiska, podľa súdu, by súdny
proces mal byť dotiahnutý do
konca a vlastníkom by sa malo
stať mesto Tvrdošín podľa zákona
O majetku obcí č. 138/1991 Zb.
Nasledoval krajský súd v Žiline a
„Delimitačný protokol o prevode
vlastníctva majetku štátu, uzavretý medzi Slovenskou republikou a
Ministerstvom hospodárstva SR,
zastúpené ministrom Jahňátkom
a Mestom Tvrdošín, zastúpené
primátorom mesta“. 27. 3. 2008
svitla nádej, že spravodlivosti už
bolo učinené zadosť – Krajský súd
v Žiline rozhodol, že hotel Limba
patrí mestu Tvrdošín: „Proti rozsudku nie je možné odvolať sa.
Verdikt rozsudku je právoplatný a
vykonateľný dňom 15. 5. 2008.“

Zdalo sa, že mesto má vyhraté.
V súlade s právoplatným rozhodnutím požiadalo o vydanie hotela.
Druhá strana na rozsudok nereagovala, a tak mesto bolo nútené
opätovne požiadať súdnou cestou
o zákaz jej vstupu do objektu a
nakladanie s týmto majetkom, čo
sa stalo platným a vykonateľným
od 28. 7. 2008. A opäť druhá strana
podala návrh na prerušenie konania, ktoré trvalo viac ako rok.

Za pozornosť stojí
akurát tá skutočnosť, že
za celou osemnásťročnou kauzou „Limby“
bola skupina ľudí, ktorá
by si želala, aby Tvrdošín vyzeral „INAK“, ale
tiež to, že títo ľudia celú
svoju činnosť, ale aj
všetky obštrukcie proti
nášmu mestu organizujú
a najmä pred voľbami sa
schádzajú na tvrdošínskom družstve.
Po tomto 18-ročnom príbehu
bude nasledovať podanie na Generálnu prokuratúru SR, ktorá
musí skúmať všetky protiprávne
konania spôsobené konkrétnymi osobami ešte na bývalom
okresnom úrade, ktoré mali za
následok ujmu nielen nášmu
mestu, ale aj štátu, či vtedy ešte
štátnej sporiteľni, v ktorej istý
čas ako záložné právo na vysoký
úver bola použitá práve Limba.
Veríme, že Božie mlyny melú
pomaly, ale isto.

Nie je nám ľahostajné, aká bude cena tepla
Zástupcovia firmy Komterm, a.s. na čele s generálnym
riaditeľom Jaroslavom Kulhánkom rokovali v utorok 27.
novembra v mestskom úrade s primátorom mesta o cene
tepla pre obyvateľov Tvrdošína, poskytovanej touto spoločnosťou. Informácie nám poskytol primátor Ivan Šaško.
Komterm patrí medzi popredné firmy, ktoré poskytujú energetické služby a energetické poradenstvo na českom a slovenskom
trhu, ale ich služby využívajú aj
naši občania a ďalšie inštitúcie.
„Mesto s touto firmou, ktorá
zabezpečuje energetické služby
na Slovensku a v Českej republike spolupracuje od začiatku jej
vstupu do nášho regiónu. Keďže
nám nie je ľahostajné, aké ceny
budú v najbližších rokoch platiť
naši spoluobčania, školy a ďalšie inštitúcie za teplo a tepelnú

energiu, hovorili sme o súčasnom
stave, ale hlavne o podmienkach
do budúcnosti. Ako ma ubezpečil
generálny riaditeľ, cena tepla je v
súčasnosti zastabilizovaná.
V tejto súvislosti je potrebné
pripomenúť si predchádzajúce
roky, keď sa na sídlisku Medvedzie vyskytovali poruchy teplovodného systému, ktorý bol
v dezolátnom stave. Po vstupe
firmy Geothrem bola vykonaná
kompletná rekonštrukcia tohto
systému a tým sa znížili tepelné
straty, takže najmenej ďalších

tridsať rokov nebude potrebné do
týchto rozvodov dávať žiadne investície, čo sa samozrejme odrazí
aj na cene tepla.
Ďalším pozitívnym momentom pre všetkých nás bolo otvorenie novej kotolne v Nižnej na
štiepku, čo znamená, že sme
už nezávislí od dodávok plynu
z Ruska. Nemusíme sa obávať,
že by sme v zimných mesiacoch
mrzli. Potešiteľné je, že touto investíciou sa znížila cena tepla pre
všetkých odberateľov a generálny
riaditeľ prisľúbil, že cena tepla sa
ani v najbližších rokoch nebude
zvyšovať.
Ak sme mali doteraz vyššiu
cenu ako inde, tak to bolo tým,
že sa investovalo do nových
zariadení a toto si ľudia musia
uvedomiť, pretože ak chce človek

niečo doma opraviť, alebo urobiť
nové, samozrejme, že musí do
toho investovať peniaze.
Bolo by nelogické a nie najlepšie riešenie pre toto sídlisko,
ak by každá bytovka mala samostatnú kotolňu na štiepku, čo by
znamenalo, že každá z nich by
musela mať svoj komín a exhaláty z komínov by sa rozplývali
po sídlisku. Doterajšie investície
by znášali aj bytovky, ktoré by sa
odpojili od systému a cena tepla
by bola prepočítaná na bytovky,
ktoré by zostali pripojené na súčastný zdroj tepla.
Rekonštrukciu teplovodných
systémov čakajú aj okolité mestá,
ktoré budú musieť investovať do
nových zariadení a tam možno
očakávať nárast cien, naši občania by to už nemali pocítiť.“

Urbár nečakal so založenými rukami

Popri dennodennej starostlivosti
o lesy sa urbárske spoločenstvo musí
popasovať s veľkými problémami,
ktorými sú dôsledky kôrovcovej, či
veternej kalamity, vplývajúce na
zdravie lesných porastov. O tom,
ako spoločenstvo riešilo tieto problémy sme sa porozprávali s predsedom urbáru Ivanom Šaškom.
„Keďže nechceme, aby členovia
urbáru na vlastnej koži pocítili dôsledky kalamít, vynakladáme veľké
úsilie na prípravu projektov, ktoré
nám pomáhajú túto situáciu riešiť.
Na základe dobre vypracovaných
projektov sa nám podarilo získať
peniaze na obnovu zdravotného
stavu našich lesov. Za veľmi osožné
považujem letecké postreky proti
hubovým škodcom a prihnojovanie
v tvrdošínskych lesoch.

Úspešní sme boli aj pri príprave
ďalších projektov, spomeniem projekty na „Rekonštrukciu lesnej cesty
Rakytňák a Tichej v rámci protipožiarnych opatrení“. Na ich základe
bola v Oraviciach rekonštruovaná
lesná cesta Rakytňák v dĺžke l,7 km
a lesná cesta Tichá Magura v dĺžke
2,2 km. Tieto cesty už neboli v najlepšom stave, boli podmývané, mali
sme problémy s dopravou a dnes je
už na nich položený afaltový koberec. Prejazd po lesnej ceste Tichá je
zabezpečený takmer až po štátnu
hranicu s Poľskom. Z uvedeného je
zrejmé, že aj prostredníctvom urbárskeho spoločenstva pomáhame
napĺňať územný plán mesta Tvrdošín, týkajúci sa životného prostredia
v Oraviciach.
Ďalším projektom, ktorý náš

urbár pripravil je „Revitalizácia
lesných porastov na LHC Oravice“, kde sa na základe posúdenia
stavov porastov v tejto lokalite
navrhuje tiež letecká aplikácia
hnojenia a vápnenia na celkovej
výmere takmer 500 ha, ktorá by
sa mala robiť v roku 2010.“
Peniaze pomohli nielen urbá-

ru, ale v skutočnosti aj návštevníkom Oravíc. Každoročné náročné
ciele urbáru sa darí plniť, o čom
svedčí dobrá práca vedenia urbáru a hospodárenie, ale aj úspešné
projekty. Dôležitá je aj spokojnosť
členov urbáru, ktorým sú každoročne vyplatené veľmi slušné
dividendy.

Urbár V TOMTO ROKU nagazdoval NA DIVIDENDY
takmer 10 a pol milióna korún.
I napriek kríze urbár v tomto roku pomerne dobre hospodáril,
o čom sa mohli presvedčiť urbárnici a členovia združenia súkromných vlastníkov lesov, ktorým v roku 2009 urbár vyplatí 347
341,05 eur, čo je takmer 10 a pol milióna korún.
V júni urbár vyplatil členom 6 eur za jednu fraktu a v decembri
bude vyplácať ďalších 6 eur. Spolu tak bude v tomto roku vyplatených
12 eur za jednu fraktu, celkovo v roku 2009 dostanú urbárnici dividendy v hodnote 328 849,55 eur. Za súkromný les bude urbár vyplácať v
decembri 0,01 eur za m2, čo celkovo činí spolu ďalších 18 491,50 eur.

Zástupcovia tvrdošínskej firmy
protestovali pred Úradom vlády

Záchranná dopravná a zdravotnícka služba Bratislava vypísala
tender na nákup 140 sanitiek. Prihlásili sa dve spoločnosti – jedna
zo Slovenska, druhá z Čiech. I
napriek tomu, že firma Panax , a.
s. z Tvrdošína ponúkla o vyše 3,4
milióna eur (100 miliónov) lepšiu
cenu – neuspela. Ing. Peter Zaiček,
riaditeľ firmy podal 20. novembra
žalobu na súd a návrh na vydanie
predbežného opatrenia na zrušenie
zmluvy s víťazom tendra, ktorý bol
vyhlásený v rozpore so zákonmi
SR. Spoločnosť poukázala na porušenie zákona pri verejnom obstará-

vaní a vyzvala vládu na zastavenie
tendra na sanitky. Okrem toho informovali aj Úrad predsedu Vlády
SR a Protikorupčný úrad.
Do povedomia verejnosti na
celom Slovensku sa firma dostala 26. novembra, keď pripravila
protestné zhromaždením pred
Úradom vlády, kde jej zástupcovia priniesli aj petíciu s viac ako
1 200 podpismi a odovzdali ju na
podateľni Úradu vlády. Firma získala širokú podporu obyvateľstva,
teraz je už na kompetentných, aby
nezákonný postup medzinároného
tendra zastavili.

Foto: P. Zimáni

Záleží mi na tom, aby ľudia mali prácu
Problém, ktorý rieši firma PANAX mi nie je ľahostajný tak, ako
nie je ľahostajný majiteľom a pracovníkom tejto firmy. Hovorím
to nielen z pozície občana tohto
mesta, primátora, poslanca VÚC,
či poslanca Národnej rady, pretože s firmou Panax a konateľom
tejto firmy Ing. Petrom Zaičkom
už dlhé roky spolupracuje a mne
záleží na tom, aby ľudia v tomto
meste a regióne mali prácu.
Osobne som sa stretol s ministrom Rašim, kde som ho žiadal
o pomoc firme Panax, pretože si
myslím, že táto firma má všetky

atribúty z hľadiska odbornosti a
hodnovernosti, ako aj potenciál
na to, aby uvedenú zákazku mohla zrealizovať a tým aj prispieť
k zníženiu nezamestnanosti v
našom regióne.
Konateľovi firmy P. Zaičkovi
som prisľúbil, že sa budem i naďalej týmto problémom zaoberať,
pretože mi nie je ľahostajné, ak by
pracovníci firmy mali prísť o zamestnanie. Zo svojej pozície mu
budem vo všetkom nápomocný a
spolu budeme hľadať schodné riešenia pre udržanie zamestnanosti,
hlavne teraz v čase krízy.

Krajský stavebný úrad v Žiline začiatkom októbra tohto roku
oznámil mestu Tvrdošín, že územné
rozhodnutie na výstavbu rýchlostnej
cesty R3 – obchvatu mesta Tvrdošín, t. j. úsek Tvrdošín – Nižná nadobudlo právoplatnosť 16. 9. 2009.
Rozhodnutím č. 2009/01391 bolo
potvrdené umiestnenie stavby R3
na úseku Tvrdošín – Nižná. Tento
úkon bol nevyhnutný pre ďalšiu
projektovú prípravu a prípravu

pre vysporiadanie pozemkov tejto
stavby. Pre ďalší postup prípravných
prác je v súčasnom období najdôležitejšie zaradenie do plánu príprav
s možnosťou započatia realizácie v
závere roka 2010, aj keď harmonogram prác určil zahájenie výstavby
tohoto úseku na rok 2011.
Tieto úlohy sú v trvalej pozornosti s tým, že rokovania prebiehajú na úrovni ministra dopravy i
vedenia NDS.

Cieľom aktualizácie územného plánu Oravíc, mestskej
časti mesta Tvrdošína je získanie záväznej územno-plánovacej dokumentácie, spracovanej
podľa platnej legislatívy, ktorá
bude určovať smer jej ďalšieho
vývoja. Vypracovaním zmien a
doplnkov územného plánu budú
vytvorené predpoklady pre
rozvoj tohto územia, občiansku vybavenosť, skvalitnenie
služieb.
„V budúcom roku pripravujeme prehodnotenie územného
plánu Oravíc, pretože doterajší
stav je veľmi zložitý, najmä kôli
nevysporiadaným vlastníckym
vzťahom. Ľudia sa nevedia medzi sebou dohodnúť, stáva sa, že
na príslušnej parcele je aj 20 –

30 spoluvlastníkov. Tento stav
je neúnosný, chceme do budúcnosti aktualizovať územný plán
a upraviť ho tak, aby každý, kto
má vysporiadané majetkovoprávne vzťahy mohol využívať
vlastnícke práva, našim cieľom
je rozvoj tohto územia v nadväznosti na existujúci územný
plán. Ako prvé musí byť vyriešený prístup na pozemky, komunikácie, inžinierske siete, s
ktorými sa uvažuje v blízkej budúcnosti, pričom nezabúdame
na celkový rozvoj cestovného
ruchu. Prioritou je, aby Oravice
boli relaxačným miestom pre
občanov Tvrdošína a ďalších
návštevníkov zo Slovenska a
zahraničia,“ informoval nás
primátor.

Právoplatnosť územného rozhodnutia

Územný plán si vyžiada aktualizáciu

Hasiči ostanú v našom meste

Primátor mesta rokoval v Bratislave s prezidentom Hasičského a záchranného zboru Alexandrom Nejedlým o
problematike, ktorá sa týkala pôsobnosti profesionálnych
hasičov v našom meste, ktorí tu pôsobia už dlhé roky.
„Na rokovaní sme definitívne uzavreli otázku pôsobenia
profesionálneho hasičského a
záchranného zboru v našom
meste, podarilo sa nám dosiahnuť dohodu, aby hasiči naďalej
ostali v Tvrdošíne. Teší nás to,

pretože boli snahy rôznych lobistických skupín, aby sa hasiči
odsťahovali do iného mesta, či
obce, kde im ponúkali pre ich
činnosť aj priestory.
Aj keď to nie je záležitosť
mesta, hasičov v našom meste

udržíme, čo bolo dohodnuté aj
s Vladimírom Čečotom, štátnym tajomníkom ministerstva
vnútra. Mesto už schválilo
odpredaj uvedených priestorov
pre hasičský a záchranný zbor,
je prípravená zmluva na podpis
a projektová dokumentácia pre
výstavbu objektu je v štádiu
rozpracovanosti. Znamená to,
že hasiči by v našom meste mali
už ostať natrvalo. Prezidentovi
hasičského zboru som prisľúbil,

že urobím všetko preto, aby
výstavba uvedených priestorov
bola f inancovaná prostredníctvom eurofondov, ktoré sa
pre túto oblasť prideľujú na
Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré patrí
pod gesciu SNS. Pán prezident
Hasičského a záchranného zboru zároveň prisľúbil, že pomôže
s vybavením a technikou pre
potreby dobrovoľných hasičov
nášho mesta.“

Na mieste starých garáži už dnes stojí pod strechou úplne nová
budova, hrubá stavba je už komplet ukončená, osadené okná, dvere,
omietnutá, zateplená. V súčasnosti pokračujú ďalšie práce vo vnútri,
ale aj na pripojení kanalizácie, vodovodu a plynu.
V novo postavenom polyfunkčnom objekte budú priestory pre garážovanie automobilov, požiarnej techniky. Miestnosti na poschodí budú
slúžiť našim dobrovoľným hasičom, ale aj pre ďalšie mestské aktivity.
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O zateplenie požiadali už takmer všetky bytovky

Úspora energií už nie je vnímaná iba ako módny výstrelok, ale najmä
ako nutnosť. V čase hospodárskej krízy si to uvedomujeme ešte viac.
Rekonštrukcia a obnova bytových domov sa tak už nepovažuje iba za
estetický, ale aj účelový prvok. Primátor Ivan Šaško rokoval o tejto a ďalších témach, týkajúcich sa bývania na tvrdošínskej radnici 24. novembra
s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja Igorom Štefanovom.
Zateplením môže budova
získať výraznú úsporu energie,
je nevyhnutné a veľmi prospešné k vylepšeniu energetickej
a finančnej bilancie bytového
domu. Svedčia o tom už tisíce zateplených domov, kde sa
preukázalo, že sa v nich žije
nielen príjemnejšie, ale hlavne
lacnejšie. A nás môže tešiť, že aj
na sídlisku Medvedzie prebieha
ich zatepľovanie. Kým v predchádzajúcich rokoch to boli len
ojedinelé objekty, dnes možno
konštatovať, že takmer každá
bytovka sa snaží svoje obvodové
múry zatepliť, vymeniť okná,
dvere, či opraviť strechu, aby pre
nájomníkov ušetrila energiu, ale
hlavne peniaze za ňu.

„Rodinné domy a bytové
domy na Slovensku, ktoré boli
postavené v minulých obdobiach,
majú vysokú energetickú náročnosť, čo pri súčasných i budúcich cenách za energie znamená
neúmerne vysoké náklady pre
domácnosti. Z uvedeného dôvodu
a v nadväznosti na rozhodnutie
Rady vlády pre hospodársku
krízu, Ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja SR vypracovalo návrh Vládneho programu
zatepľovania, ktorý bol 20. mája
2009 schválený vládou. V skrátenom legislatívnom konaní bola
pripravená novela zákona, ktorá
upravila jeho pôsobnosť aj pre
činnosti súvisiace s realizáciou
tohto vládneho programu. Sú-

časne s novelou zákona o fonde
bola pripravená aj novela zákona
č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie. Obidve
novely týchto právnych noriem
boli zahrnuté do novely zákona o
Štátnom fonde rozvoja bývania,
ktorú sme schválili v Národnej
rade SR 18. júna 2009 a ktorá
nadobudla účinnosť 1. júla 2009.
Žiadatelia o podporu tak mohli
od tohto termínu predkladať
žiadosti o poskytnutie podpory,“
informoval nás primátor Ivan
Šaško.
Žiadosti o poskytnutie tejto
podpory sa podávali Štátnemu
fondu rozvoja bývania prostredníctvom nášho mestského úradu
a z uvedených žiadosti bolo
úspešných deväť, osem ktoré

podávala BSS a jedna, ktorú
podávalo spoločenstvo vlastníkov bytov.
Nás môže však tešiť, že v rámci zatepľovania sa naše mesto a
okres radí k popredným v rámci
Slovenska.
V rámci tohto programu sa
bude poskytovať vlastníkom
bytov a povereným správcom
bytových domov bezúročný úver
na uskutočnenie zateplenia vo
výške 100 percent oprávnených
nákladov stavby. Znamená to,
že žiadateľ o tento druh podpory
nemusí mať k dispozícií žiadne
finančné prostriedky. Poskytnutie tejto formy podpory je viazané na splnenie štandardných
podmienok, ktoré musia byť pri
vynakladaní verejných prostriedkov splnené.

V Oraviciach sa buduje infraštruktúra

Mestská časť Oravice nemala
doteraz vybudovaný verejný vodovod, aj preto mesto požiadalo
o dotáciu z Ministerstva životného prostredia SR na vybudovanie infraštruktúry vodného
hospodárstva v tejto prímestskej
časti. Finančné prostriedky, ktoré mesto takýmto spôsobom získalo, sú už preinvestované.
V rámci uvedeného projektu
„Vybudovanie infraštruktúry
vodného hospodárstva v Oraviciach“ tu bolo v tomto roku položené vodovodné potrubie v dĺžke
334,5 m a prepojené na existujúci
vodovod, vybudované prívodné
rigoly, vtokový objekt, odberný
objekt, oplotenie a vodojem v celkovej v hodnote takmer 214 000
eur (vyše 6 miliónov korún).

Hlavnou požiadavkou pre
vybudovanie vodovodu bolo
zabezpečiť vodný zdroj s dostatočným množstvom vody,
vhodnej hlavne pre pitné účely.
Jeho rozšírenie, ktoré vedie zastavanou časťou Oravíc umožní
napojenie odberateľov aj na na
novo vybudovaný vodný zdroj,
ktorý bude zásobovať vačšiu
časť Oravíc.
Okrem týchto prác na vodovodnej infraštrukúre sa začala
budovať aj kanalizácia na ktorú finančné prostrideky mesto
získalo z Nórskeho fondu. Ide o
náročnú stavbu, ktorá spolu s čističkou odpadových vôd výrazne
prispeje ku skvalitneniu životného prostredia, ale aj ďalším
možnostiam rozvoja Oravíc.

Stavbárske práce na nízkoenergetickej trojpodlažnej bytovke na Oravskom nábreží pokračujú podľa harmonogramu. V týchto dňoch sa tam montovali špeciálne okná a ak bude priať počasie, chcú bytovku ešte do konca roka
zatepliť. Vo vnútri sú už urobené elektrické rozvody, kúrenie a odpad.
Bytovka je jediným programom svojho druhu na Slovensku, v ktorej sú
použité najmodernejšie technológie a materiály, na vykurovanie objektu
a prípravu TÚV bude využívať okrem tradičného spôsobu (plynová kotolňa), solárne kolektory a tepelné čerpadlá. Predpokladané ukončenie
stavby je jún 2010.

Poskytovanie sociálnych služieb je na dobrej úrovni

V zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje mesto
sociálne služby, podporuje sociálne začlenenie občanov a
uspokojuje sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej
situácii. Za nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje stav
sociálnej núdze fyzickej osoby, rodiny a komunity, v ktorom
sa táto osoba, rodina, komunita nachádza.
Ak má občan záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je
potrebné podať mestu písomnú
žiadosť o uzatvorenie zmluvy.
Jej súčasťou je aj právoplatné
rozhodnutie o odkázanosti na
opatrovateľskú službu. Tá sa poskytuje prednostne v byte občana
prostredníctvom opatrovateľskej
služby mesta Tvrdošín. Ak fyzická
osoba vzhľadom na svoj zdravotný
stav nemôže sama podať žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže v jej mene a
s jej písomným súhlasom podať
žiadosť aj iná fyzická osoba. Rozsah a podmienky úhrady za túto
službu si klient dohodne v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.
V súčasnosti sú zamestnané 4

opatrovateľky, ktoré sa starajú o
9 občanov.
Ďalšou zo služieb, ktorú využívajú naši občania je poskytovanie stravovania pre ľudí, ktorí
nemajú zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb, sú
ťažko zdravotne postihnutí, alebo
dovŕšili dôchodkový vek.
Aj v tomto prípade je potrebné
podať žiadosť o poskytnutie stravovania v kancelárii v mestskom
úrade na matrike. Cena obedu je
ľudová, občan, ktorý sa chodí sám
stravovať do školskej jedálne platí
za obed 0,99 eur, pri donáške stravy do domácnosti si pripláca 0,30
eur. Úhrada za poskytovanú stravu
ako aj dovoz stravy do domácnosti

sa zabezpečuje v hotovosti platbou v pokladni mestského úradu,
poštovou poukážkou, alebo potvrdením platby z osobného účtu..
Nemenej dôležitou je poskytovanie dotácie pre deti v hmotnej
núdzi a pre deti z rodín, ktorých
príjem je najviac vo výške životného minima. Dotáciu na stravu
možno poskytovať na financovanie
stravy pre dieťa v predškolskom
zariadení a pre dieťa v základnej
škole, rodič je povinný prispievať
na stravu za každý stravovací deň
na každé jedlo vo výške 0,03 €.
Dotáciu na školské potreby
možno poskytovať na nákup
školských potrieb a na nákup
nevyhnutných individuálnych
pomôcok, ktoré priamo súvisia
s vyučovacím procesom v škole
alebo s predškolskou výchovou a
ak súvisí so vzdelávaním dieťaťa
v prípravnej triede v predškolskom zariadení a žije v rodine,
ktorej sa poskytuje dávka alebo,
ktorej príjem je najviac vo výške

životného minima. Výška dotácie
na školské potreby sa poskytuje v
dvoch častiach, a to do 25. februára
a do 25. septembra po 16,59 € na
každé dieťa.
Nad rámec povinnosti pripravuje mesto každoročne pred
Vianocami celomestskú akcia pre
všetkých dôchodcov mesta pod názvom Sviatok príbuznosti, ktorá je
spojená s kultúrnym programom,
nechýba symbolický darček a pohostenie.
Peňažné príspevky s malým
darčekom mesto dáva aj našim
novonarodeným občanom, slávnosť uvítania detí do nášho spoločenstva sa uskutočňuje najmenej
trikrát do roka. Sťažovať si nemôžu
ani dôchodcovia, ktorí sa chodia
každý rok kúpať do Oravíc, kde im
mesto poskytuje zdarma autobus a
symbolické vstupné nielen do našich termálnych kúpalísk, ale aj do
Meander parku. Na činnosť mesto
prispieva klubom dôchodcov a
deťom na rôzne podujatia.

Aj naše mesto v televíznom vysielaní

Koncom novembra primátor Ivan Šaško privítal v našej
radnici riaditeľa banskobystrického štúdia STV Jozefa
Krošláka.

„Pán riaditeľ prišiel osobne
zmapovať celkovú situáciu na
Orave, náš rozhovor sa týkal
viacerých tém, spomeniem nezamestnanosť, starostlivosť o
starých ľudí, zaujímal sa o čerpanie eurofondov, ale zaujímal
sa aj o ďalšie oblasti verejného

a spoločenského života. Banskobystrické televízne štúdio
chce pripraviť pre televíznych
divákov viac zaujímavých relácií zo života ľudí práve z nášho
regiónu. Hovorili sme aj o tom,
čo v dnešnej dobe najviac ľudí
trápi, či už je to kríza, nedostatok

pracovných príležitosti, ale aj o
ďalších témach ako sú turistika,
kultúra, šport a samotný rozvoj
tohto regiónu.“
Riaditeľ osobne pozval primátora na predvianočné charitatívne akcie, ktoré usporadúva
slovenská televízia a chce, aby sa
do týchto aktivít určitou formou
zapojilo aj naše mesto. Najznámejšou je najstarší benefičný

koncert na Slovensku Úsmev ako
dar, ktorý už 27 rokov zviditeľňuje problematiku detí, žijúcich
bez rodičov. Na tomto podujatí
sa zúčastňujú detí zo všetkých
detských domovov na Slovensku.
Koncert je posolstvom detí žijúcich bez rodičov a nás všetkých
vyzýva k zamysleniu sa o tom,
aký obrovský je význam rodiny
pre život každého z nás.

Toto vozidlo je najkompletnejšie
vybavené a bude asi najviac používané pri zásahoch. Tento rok v
rámci obnovy techniky nám ešte
opravili Tatru 148.
Čo by ste ešte potrebovali
pre zlepšenie vašich služieb, ak
môžem takto nazvať vašu prácu?
Technika sa tento rok promptne
obnovila, potrebovali by sme ešte
cisternu s väčším objemom, aspoň na deväť tisíc litrov, na ktorú
už máme prísľub a samozrejme
vylepšiť priestory hasičskej stanice pre našu prácu.
Ak by sme porovnali vlaňajší
rok s týmto, mali ste viac, alebo
menej zásahov?

Úpadok výjazdov s porovnaním s vlaňajším rokom nebol,
žiaľ začínajú sa nám vyskytovať
náročnejšie zásahy, pri ktorých
sa vyskytujú nebezpečné látky
a pri ktorých je nasadenie a sila
prostriedkov potrebná vo väčšom
množstve. Aj táto nová technika,
ktorá je dodávaná pre hasičský a
záchranný zbor, by nás už nemala pri žiadnom zásahu prekvapiť
po technickej stránke a pri likvidovaní nebezpečných látok. V
tomto najnovšom voze máme k
dispozícii také prostriedky, ktoré
nám umožnia čo najrýchlejšie a
najefektívnejšie zasiahnuť pri likvidácii mimoriadnych udalostí.“

Najmodernejšia technika pre hasičov

Hasičská stanica v Tvrdošíne sa dopĺňa novou technikou, len
nedávno dostali nové vozidlo AER 30, ktoré sa používa na záchranné
práce do výšky tridsať metrov a už sa profesionálni hasiči mohli tešiť
z novej techniky. Informácie nám poskytol kapitán Ing. Marek Vrobel,
veliteľ hasičskej stanice v Tvrdošíne.

„Ďalším vozidlom, ktorý sme
dostali je Mercedes Benz Atego
1B, tento bude používaný na všetky technické zásahy a požiare, má
zabudovanú cisternu s obsahom
3 500 litrov vody, nechýba kompletná výbava na všetky technické zásahy, nehody a nebezpečné
látky, je kompletne vybavený.
Svojimi technicko-taktickými parametrami a vybavením umožňuje poskytnutie pomoci v rôznych

prípadoch, ktoré sa vyskytnú,
či už pri požiaroch, dopravných
nehodách a iných komplikáciách,
keď je potrebné zachraňovať ľudské životy a majetok.
Táto nová technika je kompletne vybavená pre šiestich
príslušníkov hasičského zboru,
nechýbajú dýchacie prístroje, lezecká výbava a ďalšie vybavenie,
ktoré je potrebné používať aj pri
likvidácii nebezpečných látok.

Poďakovanie s prísľubom pre voličov

Vážení spoluobčania,
úprimne ďakujem všetkým vám, ktorí ste mi dali svoj
hlas v regionálnych voľbách do zastupiteľstva Žilinského
kraja.
Vaša podpora a dôvera ma zaväzuje. Vážim si ju a urobím všetko preto, aby som vás nesklamal a svojím postojom a výsledkami dokázal, že ako poslanec ŽSK budem sa
snažiť naďalej presadzovať a hájiť záujmy nášho mesta
a okresu.
Ing. Ivan Šaško

Povolebný rozhovor s primátorom

Poslancom v Žilinskom samosprávnom kraji budete tretie
volebné obdobie. Opäť budete
môcť za náš okres zabojovať.
Aj za okres, ale aj za mesto,
pretože jedno s druhým súvisí.
Kompetencie VÚC boli rozšírené, majú vyššie právomoci,
disponujú s veľkým množstvom
peňazí. V ich kompetencii sú
stredné školy, nemocnice, domovy sociálnych služieb, knižnice,
cesty II. a III. triedy, vydávajú
licencie na autobusovú dopravu,
regulujú ceny a zľavy v prímestskej a autobusovej doprave, ale
aj ďalšie kompetencie v zdravotníctve, kultúre školstve, či v sociálnej oblasti. VÚC pripravujú
strategické ciele pre čerpanie z
eurofondov. A že nejde o malý
balík peňazí svedčí fakt, že v
tomto roku disponujú so sumou
okolo 34 miliárd korún. Obyvatelia každého mesta, obce sa snažia
zvoliť si poslanca zo svojho mesta, pretože vedia, že len tak budú
mať šancu dostať z balíka peňazí,
ktoré sa posudzuje na VÚC.
Pán primátor, niektorí ľudia
si myslia, že keď má niekto viac
funkcií, že sa to nedá zvládnuť.
Dobrý manažér vie riadiť
prácu, vie zamestnancov inšpirovať, ale aj spoločne doviesť k
potrebným výkonom. Vie rozdeľovať úlohy i vytyčovať ciele.
Robiť s tímom spoľahlivých ľudí
a spoločne ťahať za jeden povraz.
Dôležité je vedieť ľudí nadchnúť
pre určitý cieľ, ktorý musí mať
zmysel.
Ak sa niekto spýta, či sa dá
zvládnuť niekoľko funkcií, nech
sa opýta občanov v Brezne, Sobranciach, Stropkove, Starej Bystrici, Rači a ďalších mestách a
obciach, kde primátor či starosta
je poslancom VÚC, ale aj poslancom Národnej rady SR. Volili ich
preto, lebo vedia, že je to značná
výhoda pre každé mesto, či obec,
ak majú primátora, či starostu v
zastupiteľstvách VÚC a NR SR.
Neviem prečo by to malo
byť zvláštne v našom meste,
keď takýchto poslancov je na
Slovensku veľa. Je to určite výhoda pre to konkrétne mesto, či
obec a jeho obyvateľov, o čom sa
môžeme presvedčiť aj v našom
meste, kde sa nám darí získavať

nemalé finančné prostriedky, či
už zo súčasných eurofondov, ale
aj prostredníctvom z rôznych
projektov, ktoré sa schvaľujú na
ministerstvách.
Takže aj do budúcnosti bude
rozumné presviedčať občanov,
aby si volili poslancov z nášho
mesta, takých, o ktorých budú
vedieť, že pre naše mesto niečo
dokážu, takých, čo budú najlepšie hájiť ich záujmy.
Mesto, okres musí zastupovať človek, ktorý problematike
rozumie, ktorý už niečo urobil,
a nie čo má len plné ústa prázdnych slov.
Doporučoval by som všetkým
kandidátom, ktorí sa budú v budúcnosti uchádzať o dôveru občanov v akýchkoľvek voľbách,
aby najskôr dokázali a presvedčili, že niečo urobili pre svoje
mesto, či pre svoje najbližšie
okolie.
Z mojích skúsenosti viem,
že pokiaľ som sa dostal do
vedenia mesta, najprv som sa
snažil robiť pre toto mesto, či
už ako predseda telovýchovnej
jednoty, alebo vtedy ako učiteľ
priemyslovky.
Viem, že som sa angažoval
pri organizovaní športu v našom
meste, ale aj ako učiteľ som sa
snažil vytvárať čo najlepšie
podmienky pre stredoškolskú
mládež v priemyslovke, kde v
práci nad základný uväzok som
sa snažil, aby táto škola mala,
čo najlepšie podmienky a aby
natrvalo zostala v našom meste. Možno vtedy si ma všimli
občania tohto mesta, keď ma
zvolili za poslanca mesta, ale
aj za poslanca vtedy bývaleho
ONV, kde vlastne až potom,
keď som niečo dokázal, bol som
zvolený za predsedu MsNV, či
potom niekoľkokrát po sebe za
primátora mesta.
V závere tohoto krátkeho
rozhovoru chcem tým, čo by to
chceli inak odkázať, že naozaj
nemám čas zaoberať sa niekoľkými jedincami z nášho mesta,
ktorí si zámerne nevšímajú to
dobré, o čo som sa pričinil, majú
však plné ústa závisti a nenávisti,
za ktorými sa pravdepodobne skrývajú ich neuspokojené
ambície.

Volebné výsledky kandidátov
na poslancov ŽSK z nášho mesta
Ku volebným urnám nás prišlo
málo, akoby sme strácali záujem o
to, ako sa bude náš život naďalej
uberať. Či je to pre nás dobré, to
si musí každý zhodnotiť sám. Zdá
sa, že nie sme lokálpatrioti, akoby
nám nezáležalo na veciach verejných. Hoci rovnaká situácia bola
na celom Slovensku, nemôže nás
to uspokojiť. Patrí sa však poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli k
volebným urnám a odovzdali svoj
hlas kandidátom z nášho mesta.
Uvádzame výsledky volieb do
VÚC kandidátov z nášho mesta,
tak ako im boli odovzdané hlasy v
našom meste:
1. Ivan Šaško 1260, 2. Vlasta Jančeková 831, 3. Stanislav Fukas 723,
4. František Adamčák 504, 5. Rudolf
Piták 484, 6. Roman Mojš 410, 7.

Anna Lajmonová 339, 8. Peter Sojčák 170, 9. Robert Trnka 137.
Ustanovujúce zasadnutie
novozvoleného Zastupiteľstva
Žilinského samosprávneho
kraja sa uskutočnilo v pondelok 7. decembra v sobášnom
paláci v Bytči, kde novozvolení
poslanci i predseda ŽSK zložili
zákonom predpísaný sľub.
Aj touto cestou želáme
všetkým poslancom VÚC, ale
najmä tým, ktorí zastupujú
okres Tvrdošín, veľa úspechov
pri presadzovaní požiadaviek
nášho regiónu, ako aj splnenie
svojich cieľov, s ktorými ich
voliči nominovali za poslancov
Žilinského kraja.

S pozdravom a prianím všetkého dobrého

Štyri dni strávili v našom meste mladí zo Združenia mariánskej mládeže (ZMM)
takmer zo všetkých kútov Slovenska. Pomocnú ruku mladým podala Spojená škola
a Stredná odborná škola lesnícka, farský úrad, primátor mesta a ďalší sponzori. O
„Zlete“ sa písalo v našich novinách, ale aj časopise Lúče a Ing. Štefan Strieška, štatutárny zástupca ZMM sa osobne poďakoval v mene mladých primátorovi mesta.
„V mene Združenia mariánskej mládeže by som Vám chcel úprimne poďakovať
za podporu pre našu najväčšiu celoslovenskú akciu Zlet 2009, ktorá sa konala v
dňoch 10. - 13. júla 2009 v priestoroch Spojenej školy v Tvrdošíne.
Toto stretnutie sme mohli zrealizovať aj vďaka Vašej pomoci. Veríme, že
uskutočnené podujatie bude aj v budúcnosti rozvíjať v mladých ľuďoch kvalitné
hodnoty.“
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Zanechali sme posolstvo, odkaz do budúcnosti Projekt Tatry nás spájajú, a nedelia napĺňa svoje ciele
Starostlivosť o kultúrne pamiatky je jedným z
prejavov kultúrnosti človeka, obce, národa.

Každý národ si musí vážiť svojich
významných dejateľov, osobnosti,
ktoré môžu byť príkladom pre ďalšie generácie. Často si pripomíname
hlavne tie osobnosti, ktoré pochádzajú z nášho mesta, alebo tu zanechali
nezmazateľnú stopu a na ich dielo a
život nemôžeme zabudnúť.
V septembrových dňoch tohto
roka pribudol k občanom nášho mesta
„nový obyvateľ“.
Stojí v našom parku a jeho postoj
a pohľad pripomínajú roky meruôsme
, kedy aj náš slovenský národ bojoval
za svoje práva v rámci rakúskej monarchie. Určite všetci vieme, že máme
na mysli Jozefa Miloslava Hurbana.
Som rád, aj ako učiteľ dejepisu, že
táto významná osobnosť slovenských
dejín sa dotkla aj histórie nášho mesta
a je dobré, že aj predstavitelia mesta
podporili myšlienku na umiestnenie
sochy J. M. Hurbana v blízkosti radnice o ktoré v spomínaných rokoch
Hurban a jeho spoločníci, zvádzali
boj po celom Slovensku.
Určite aj pamätná tabuľa venovaná
slovenskému richtárovi Karolovi Lippayovi je poučením pre mladú generáciu,
ktorá možno nie hneď teraz, ale postupne
pri dozrievaní svojej osobnosti ,si uvedomí význam týchto ľudí, a bude hrdá na
svoje mesto.
Mgr. Dušan Šoltés,
riaditeľ ZŠ Š. Šmálika

Chvíle, ktoré som zažil pri slávnostnom odhalení pamätníka boli pre
mňa, ako človeka ktorého hlavnou
doménou nie je história, oživením
si vedomostí o živote J. M. Hurbana. Jeho životným poslaním bol
boj za národné povedomie a práva
Slovákov v časoch veľmi ťažkých
a nebezpečných pre národ. Pre mňa
osobne novou vedomosťou je aj
spätosť tejto významnej osobnosti
našich novodobých dejín s mestom
Tvrdošín. Preto považujem za veľmi
správne pripomínať si zásluhy ľudí,
ktorí bojovali za slobodu národa, ktorá sa nikdy nerodí ľahko aj takouto
formou - postavením pamätníka J.
M. Hurbanovi a odhalením pamätnej
dosky bývalému slávnemu richtárovi
Tvrdošína Karolovi Lippayovi.
Samotná slávnosť odhalenia pamätníka J. M. Hurbana v mestskom
parku a pamätnej tabule bývalému
richtárovi Karolovi Lippayovi na
radnici mesta mala veľkolepý priebeh. Účastníci sa tu bezprostredne
stretli a vypočuli si veľmi podnetné
prejavy najvýznamnejších štátnych
predstaviteľov na čele s prezidentom
Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom, ministrami SR, poslancami
NR SR, významnými predstaviteľmi
politického, hospodárskeho života a
predstaviteľov duchovného života

- generálneho biskupa Evanjelickej
cirkvi Miloša Klátika a spišského diecézneho biskupa Františka
Tondru.
Mesto Tvrdošín takýmto spôsobom vyslalo jednoznačne signál pre
celé Slovensko, že nezabúdame na
významné osobnosti našej histórie,
ktoré si právom zaslúžia našu pozornosť a úctu.
Pociťujem osobnú spolupatričnosť s mestom Tvrdošín a predmetné oslavy považujem za významný
a historický úspech celého mesta.
Uvedomujem si, že zorganizovanie
akcie takéhoto formátu za účasti
najvyšších predstaviteľom štátu a
popredných predstaviteľoch cirkví je
mimoriadne náročné a zodpovedné.
Vážim si preto obrovský kus práce
všetkých pracovníkov mestského
úradu, poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých, ktorí sa podieľali
na realizácii osláv mesta Tvrdošín.
Myslím si, že samotná myšlienka
vznikla na radnici mesta, koordinácia prác a najväčšia zodpovednosť
spadala na plecia samotného primátora mesta Ing. Ivana Šašku a jeho
kolektívu spolupracovníkov. Zároveň
im chcem vyjadriť svoje uznanie a
poďakovanie.
Ing. Ján Korenčiak, riaditeľ
Spojenej školy v Tvrdošíne

na omše, ale aj v iných dňoch, navštevujú
ich nielen Tvrdošínčania, ale aj občania
iných miest a zahraniční turisti.
História nášho mesta ožila v septembri
počas Dní mesta za účasti najvyšších štátnych a verejných predstaviteľov Slovenskej
republiky. Odhalenie sochy J. M. Hurbana
a pamätnej tabule slávneho tvrdošínskeho
richtára sa zapísalo do histórie, čo kladne
oceňujeme my, súčasníci a verím, že aj
budúce generácie nášho mesta.

Myslíte si, že J. M. Hurban všetko,
čo urobil, robil pre slávu? Nie, robil to z
presvedčenia, pre dobro národa, Slovákov.
Aj vedenie nášho mesta zanechalo týmto
skutkom posolstvo, odkaz do budúcnosti.
Myslíte, že o niekoľko rokov, desaťročí si
niekto spomenie na tých, čo pre toto mesto
nenašli dobré slovo? Myslím si, že nie.
Budú to tí, ktorých práca priniesla mestu
osoh, zostala zachovaná aj napríklad v
soche J. M. Hurbana.

Aj Hurban nás zapísal do histórie

Človek pre svoj život okrem materiálnych vecí sa potrebuje venovať aj tým
veciam a problémom, ktoré mu spríjemňujú život po duchovnej stránke. Bez
nich by sme boli ako tuláci bez domova,
bez vlasti a bez toho, čo nám v živote
prináša radosť.
Kultúrne pamiatky patria k prostriedkom, ktoré nám vedia urobiť radosť, sú
pýchou každého mesta, každého spoločenstva a prežívajú naše životy. Sú pamätníkmi na to, čo sa udialo
v istej dobe a čase. Niektoré z
nich sú aj pomníkmi ľudskej
veľkosti, geniality, ale aj
presvedčenia ľudí vo viere
zanechať po sebe iným niečo pekné pre oči, srdce ale
aj dušu, pre naplnenie nášho
života.
Starostlivosť o pamiatky
je jedným z prejavov kultúrnosti človeka, obce, národa.
Naše mesto sa o pamiatky
vzorne stará. Môžeme vymenovať tie, ktoré zachováva pre ďalšie generácie
počnúc dreveným gotickým
kostolom, ktorý je už zapísaný do Zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva. Pred
zničením bola zachránená a zrenovovaná pieta Sedembolestnej Panny Márie,
Pamätná tabuľa slávneho richtára Karola Lippaya na radnici pripomína Tvrdošínčanom
poskytnuté prostriedky na
opravu kostola na Trojičnom človeka, ktorý svoj život zasvätil boju za práva Slovákov a národnú slobodu, za čo bol
námestí a zvonica v Krásnej perzekvovaný a väznený. Naša historická pamäť však končí asi pri hrnci, keď sme už asi
Hôrke s dobudovaním prí- zabudli, čo nám o Maďaroch rozprávali naši dedovia a naše staré matere. V Tvrdošíne vo
streška pre veriacich, ktorý voľbách do Žilinského kraja získala strana Híd - Most 94 hlasov, čo je iba strašne smutdnes už berieme už ako sa- né konštatovanie, pretože je to znova iba o tých, čo by chceli inak a tentoraz už to bude
dokonané možno práve s maďarskou stranou Híd. V júni TV Markíza odznelo z úst B.
mozrejmosť.
Pribudlo prekrásne pút- Bugára, že to má byť „strana spolupráce medzi Slovákmi a Maďarmi a medzi Maďarmi
nické miesto na Skalke, kde a Maďarmi“. Stratili sme pamäť? Vieme vlastne, čo chceme? Každý ďalší komentár je
začali ľudia chodievať nielen zbytočný, pretože zrejme bude znova neskoro, kým sa Slovač znova zobudí.

Noviny sa nebránia novým nápadom, názorom, ale ani kritike

Noviny sú predovšetkým na to,
aby informovali čitateľov, o tom čo sa
v meste a jeho okolí deje.
Plnia si úlohu v tom, že prinášajú
čitateľom informácie o tom, čo sa odohráva priamo v ich dejisku, teda doma.
Samozrejme, tam kde sa niečo robí,
tak tam je o čom informovať. Mnohé
mestá a obce by istotne privítali, keby
mali svoje noviny, aby mohli svojim
občanom poskytovať informácie o
živote mesta. Sú však aj také obce a
mestá, kde sa veľmi málo robí, a teda
v takýchto mestách nie je potreba informovanosti.
Náhodný prieskum i stretnutia s
občanmi mesta, ale aj odozvy našich
čitateľov svedčia o tom, že naše noviny sú obľúbené a ich obsah, ale najmä
spôsob informovania občanom vyhovuje. Z dlhoročných poznatkov máme
iba priaznivé informácie nielen od
našich spoluobčanov, ale aj od našich
rodákov, či bývalých spoluobčanov,
ktorí sú roztrúsení po celom Slovensku
a ktorí si žiadajú posielať naše noviny
do ich terajších domovov.
Aj nám záleží na tom, aby naše
noviny spĺňali svoje poslanie najmä v
tom, aby sme boli vzájomne prepojení

s každým občanom nášho mesta, veľmi radi prijmeme každý dobrý podnet,
či príspevok, ktorý by posúval naše
noviny i naše mesto dopredu.
Pri práci, ktorá je spojená s vydávaním novín Tvrdošín, sme si ani
neuvedomili, že je to takmer 25 rokov,
ako sa pravidelne tieto noviny vydávajú, ktoré zároveň svojim obsahom
nahrádzajú kroniku nášho mesta, ako
aj to, že sa s odstupom času z nich
veľa dozvieme. Poznáme veľa našich
spoluobčanov, ktorí si noviny odkladajú, archivujú.
Z doterajších poznatkov a priaznivých ohlasov našich spoluobčanov
chceme pokračovať v tejto práci, chceme občanov nášho mesta pravdivo
informovať o všetkých dôležitých
udalostiach, ktoré sa udejú v našom
meste, chceme prezentovať naše školy, športovcov, kultúru, ale chceme
našej mládeži tiež pripomínať históriu
nášho mesta, ktorá si zaslúži náležitú
pozornosť.
Vieme tiež, že naše mesto má aj
kritikov a neprajníkov, žiaľ, inak už to
nebude. Sú takí, ktorí nedokážu nájsť
nič pozitívne ani na tých veciach, ktoré
väčšina občanov nášho mesta akceptuje.

Noviny sa nebránia novým nápadom, názorom, ale ani kritike, ale tá
musí byť konštruktívna a vecná. Nám
všetkým by malo ísť predovšetkým o
to, aby sme toto mesto posúvali neustále dopredu.
Na záver položím však otázku:
Ako by sme mali o dianí v meste
informovať občanov, odkiaľ brať informácie, veď ktože už môže podať
presnejšiu informáciu ako tí, ktorí riadia mesto a zodpovedajú za jeho chod.
Ak niečo potrebuje občan vyriešiť,
alebo ho trápi nejaká vec, alebo niečo
iné, čo sa dotýka života mesta, môže
sa obrátiť na poslancov MsZ, vedenie
mesta. Či nebodaj máme riešiť naše
problémy v Bratislave?
Na celej veci je však zaujímavé, že
skôr cudzí a našinci, ktorí už nebývajú
roky v našom meste, dokážu objektívne zhodnotiť, čo sa v Tvrdošíne urobilo. Žiaľ, je niekoľko konkrétnych ľudí,
ktorí nechcú vidieť a ani vedieť, že sa
tu niečo robí. Skôr reagujú opačným
smerom. A to veru neteší človeka, ak
ten, čo je doma, nedokáže objektívne
zhodnotiť uvedenú situáciu, ba skôr
naopak, ešte potiera prácu tých, ktorí
sa o niečo snažia.

menené okná a v januári sa začnú
práce na oprave strechy.
Stretnutie mládeže v Kościelis-

únie, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a
rozpočtu mesta Tvrdošín.

Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2009 – 2013
úspešne pokračuje. Na obidvoch
stranách hranice sa rekonštruujú
kultúrne domy a súbežne prebiehajú aktivity medzi obyvateľmi
Gminy Kościelisko a mesta Tvrdošín.
Ako nás informoval wójt gminy Bohdan Pitoń 26. novembra na
stretnutí v Kościelisku, práce pri
modernizácii Dome ľudovom v
Kościelisku pokračujú podľa plánu. „Doteraz sa nevyskytli žiadne
problémy, ktoré by mohli ohroziť

Našli sme si nových priateľov

projekt, naopak, nielen že sa nám
darí pokračovať v investičných
akciách, máme naozaj výbornú
spoluprácu s vaším primátorom.
Informujeme sa o postupe a a spoločne hľadáme ďalšie možnosti,
ktoré pomôžu našej gmine i mestu
Tvrdošín. Potešilo ma najmä to,
keď som videl vaše a naše deti sa
spolu sa zabávať a prezentovať
svoju kultúru.“
V tvrdošínskom kultúrnom
dome sú už na celej budove vy-

ku bolo ďalšou z naplánovaných
aktivít projektu. Domáci uviedli
spoločenské popoludnie vystúpením vyše 200 mladých ľudí a
všetci sme mohli obdivovať ich
folklór v autentickej podobe. Mladí Tvrdošínčania z Centra voľného
času priniesli do Poľska moderné
tance a piesne. Na záver stretnutia
sa mladí ľudia dobre zabávali, napĺňajúc doslovne projekt Tatry nás
spájajú, a nedelia. Projekt bol spolufinancovaný z fondov Európskej

So žiakmi z Poľska sme strávili krásne štyri dni. Najskôr prišli
k nám, ukázali sme im náš región, navštívili sme Demänovskú
jaskyňu, Oravský hrad, gotický
drevený kostolík v Tvrdošíne,
Roháčske plesá, skanzen v Roháčoch a termálne kúpaliská v
Oraviciach. Naši poľskí rovesníci
boli očarení naším prekrásnym
prostredím.
Potom sme sa presunuli do
poľského Kościeliska, kde bol
pripravený bohatý kultúrny a
spoločenský program. Nechýbala večerná „opekačka“, návšteva
poľského národného parku, v Zakopanom sme si pozreli aj skokanské mostíky. Deň pred odchodom
sme navštívili základnú školu.
Našli sme si priateľov, spoznali
ich reč, kultúru a ich tradície.
Plní spomienok a zážitkov sme
sa vrátili domov.
Tomáš Ferenčík, ZŠ M. Medveckej

Za hrobové miesta len minimálne poplatky
Do roku 2008 sme nemuseli platiť
poplatky za hrobové miesta. Situácia
sa zmenila. Platiť už musíme. Bol
schválený zákon o pohrebníctve,
ktorým bola upravená pôsobnosť
orgánov štátnej správy a obcí, práva
a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými ostatkami a pozostatkami. Prevádzkovateľ pohrebiska
v našom meste (technické služby) je
povinný viesť evidenciu pohrebiska,
ktorá obsahuje meno a priezvisko
osoby, ktorej ľudské ostatky sú v
hrobovom mieste uložené, miesto a
dátum jej narodenia a úmrtia, rodné
číslo, dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta
a hĺbky pochovania, ako aj záznam

o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy,
ktorého ľudské pozostatky sa uložili
do hrobu alebo hrobky, bol nakazený
nebezpečnou chorobou.
Naše cintoríny, o ktoré sa mesto
vzorne stará po celý rok už majú urobenú paspartizáciu a nájsť hrobové
miesta, kde ležia pozostalí, môžete aj
na internete. Prístup na túto stránku je
možný aj z mestskej webowej stránky
kliknutím na „Cintoríny“.
Občania sú povinní podľa schváleného zákona o pohrebníctve uzatvoriť
nájomnú zmluvu a zaplatiť poplatok za
hrobové miesto. Mestské zastupiteľstvo v tejto veci prijalo VZN, kde na
podnet vedenia mesta boli schválené
minimálne, len symbolické sumy za
prenájom hrobového miesta. Zmluvu

Zima sa nepýta, tá príde práve vtedy, keď ju najmenej čakáme a niečo
podobné sa stalo už aj v tomto roku,
keď už 25. októbra sa museli pracovníci technických služieb popasovať
so záľahou snehu a na jeho úhrn boli
použité dva traktory. Našťastie ten
skoro zišiel, technické služby však nič
nenechávajú na náhodu a na zimnú
údržbu sa poctivo pripravili.
„S prípravou na zimnú údržbu
sme začali už v apríli postupným
doplnením zásob posypového
materiálu. Doviezli sme 160 ton
posypového materiálu od Cestných
stavieb Tvrdošín a z OFZ Široká 128
t trusky - dvojnásobne viac oproti
predchádzajúcemu obdobiu. Tieto dva
druhy posypového materiálu sa zmiešavajú z dôvodu ľahšej manipulácie
počas posypu. Spotreba posypovej
soli predstavuje v priemere na zimnú
sezónu jedno nákladné vozidlo. Tá sa
používa len na posyp zľadovatených
chodníkov a ciest, kedy posyp kamennou drťou a struskou je málo účinný.

Čo sa týka prípravy strojovej
techniky na zabezpečenie zimnej
údržby používame dva traktory Zetor
a 1 traktor Fortschritt. Ďalšie vozidlo
Honka je určené pre nakladanie posypového materiálu a na odvoz snehu z
centrálnych častí mesta a tiež na rozširovanie priechodnosti ciest a chodníkov v dôsledku úhrnu snehu pri
jeho väčšom množstve. K dispozícií
je aj posypové vozidlo Liaz. Na posyp
chodníkov, kde nie je možný prístup
posypového vozidla Liaz, používame
multikáru. Na odvoz prebytočného
snehu z centrálnych častí mesta a od
ľadovej plochy sa používa nákladné
vozidlo Tatra. Posledným vozidlom
používaným na zimnú údržbu je
snehová fréza, ktorá sa využíva na
odstraňovanie snehu z chodníkov, kde
nie je možný prístup traktorov.
Keďže zimnú údržbu mestských
komunikácií v meste je potrebné
zabezpečovať aj v mimopracovnej
dobe, táto je nariaďovaná písomnou
formou,“ informoval nás riaditeľ

technických služieb Alojz Smutný.
Zimná údržba je jedna vec a druhou sú zase nedisciplinovaní vodiči,
ktorí robia pracovníkom TS problémy tým, že nechávajú na komunikáciách a chodníkoch zle zaparkované
autá. Je potrebné veriť že v spolupráci
pracovníkov TS, občanov a vodičov
motorových vozidiel nájdeme spoločnú reč, tak aby sme prekonali aj
túto zimu, ktorá v našich oravských
podmienkach vie byť nevyspytateľná
a najmä náročná. Zima kladie vždy
zvýšené nároky na rozpočet mesta,
čo v tomto čase krízy to plati dvojnásobne.
Buďme preto k sebe ohľaduplní a
vážme si zodpovednosť pracovníkov
technických služieb, ktorí doteraz počas zimy vždy zvládli na nich kladené
zvýšené nároky.
Pokiaľ niekedy im všetko nevyjde, buďme zhovievaví a nejakú
prípadnu kritiku nasmerujme skôr k
dobrej rade, či vyriešeniu problému,
ktorý môže vzniknúť.

Len konštruktívnou kritikou sa
môžeme posúvať dopredu, ak sa však
z nás stanú notorickí sťažovatelia, tak
to už nie je pre dobro veci. Žiaľ, sú
medzi nami aj takí, čo neustále frflú na
všetko. Vôbec im nezáleží na tom, či je
to dobré, že to slúži svojmu účelu, pre
nich nič nie je dobré. Budeme sa opakovať, ale kritizujú kruhový objazd na
sídlisku Medvedzie. Vieme, že nie je

najideálnejší, ale to, že je, má viac výhod ako nevýhod. Vedenie mesta iniciovalo viacero stretnutí, na ktorých
sa hovorilo o tomto probléme a boli
prijaté následné kroky na zlepšenie
tohto stavu. Negatívne sa vyjadrujú
aj o dvoch obchodných domoch. Vraj
mohli byť na periférii mesta a podobne. Opýtajte sa však tých, ktorí do nich
chodia pravidelne nakupovať, tí majú

opačný názor. Sú radi, že sú blízko.
Parkovisko pri Lidli využívajú aj tí
občania, čo chodia na bohoslužby. Je
zaujímavé, že uvedených takzvaných
„kritikov“ nezaujímajú iné problémy,
napríklad súdne prieťahy ohľadom
vlastníctva hotela Limba, o ktorý sa
mesto súdi už druhé desaťročie. Hotel
chátra a ktohovie kedy bude slúžiť
tomu, čomu je predurčený.

je možné uzatvoriť na čas v trvaní 25
rokov. Výška poplatku na 1 rok je v
čiastke 0,66 eura (19 Sk), na 25 rokov
je výška nájomného iba 16,59 eura pre
dospelú osobu a pre dieťa vo výške
4,31 eura.
Poplatky za hrobové miesta v Tvrdošíne skutočne patria k najnižším na
Slovensku. Naše mesto eviduje 2 168
hrobových miest a od prijatia VZN si
svoju povinnosť ešte nesplnili všetci
občania. Nájomnú zmluvu za užívanie hrobového miesta na cintorínoch
v Tvrdošíne, Krásnej Hôrke a Medvedzí môžete uzatvoriť v kancelárií
Technických služieb mesta Tvrdošín
v pracovné dni v čase od 600 do 1400,
kde vám poskytnú aj ďalšie potrebné
informácie.

Zima ich preverila už v októbri

Kritizovať, ale konštruktívne
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V očakávaní Vianoc, sviatkov pokoja a lásky
Vianoce sú kresťanským sviatkom vtelenia a narodenia Ježiša Krista.
Sviatok 25.12. oslavuje narodenie Božieho syna Ježiša Krista, ktorý je prirovnávaný k príchodu svetla na Zem,
ktorý je svetlom pre dušu.
Pri narodení Krista je popisovaná Betlehemská hviezda,
ktorá svietila nad miestom
narodenia Krista - Betlehemom, dedinou
v kraji Judskom.
Astronómovia
sa domnievajú, že
išlo o

prekrývanie Jupitera a Saturnu. Mudrci z Východu, nazývaní Traja králi vykladali toto „znamenie
na nebi“ z pohľadu astrológie a porozumeli mu ako
výzve k ceste do Betlehema.
Pri výtvarnom znázornení nad betlehemami
vídame najčastejšie kométu - vlasaticu. Tento motív po prvýkrát namaľoval Giotto, pravdepodobne
inšpirovaný Halleyovou kométou, ktorú bolo vidieť
v roku 1301. Nezachovali sa záznamy o prvotných
oslavách kresťanských Vianoc.
V Ríme sa slávili Vianoce až v 4. storočí. Oslava Vianoc bola zaradená do cirkevného kalendára
v roku 336.
Betlehém je považovaný za miesto narodenia
Ježiša. Nad miestom narodenia dnes stojí bazilika
od roku 326, bola však prestavaná za vlády cisára
Justiniána v roku 540.

A njeli
pat r ia ne odmysliteľne k Vianocia m. A rchan jel
Gabr iel oznám il Mári i,
že bude matkou Spasiteľa Záchrancu sveta. Anjeli oznámili
pastierom, ktorí v blízkosti betlehemskej jasky ne pásli svoje ovce, že
sa narodil Boží syn a spievali oslav nú
pieseň. Anjeli sú bytosti obdarené milosťou a svätosťou. Dobrí slúžia Bohu a
bojujú proti zlu a diablovi. Sú to tajomní
Boží poslovia.

Vianoce voViasvnoecetemá

Jaslič ky

Zo spomienok

ská tradícia ť a spolužitie so
Betlehemvšetk
ým .prítomnos

Predo
starou mamou bolo predu rčené na dodržiavanie rôznych ľudov ých zvykov, z ktorých mám
najväčšie spomienky na to najkrajšie, obdobie
Vianoc. Už prvá adventná nedeľa bola začiatkom zvykoslovia, pretože dve i tri partie detí
sme pod vedením rodičov a starých rodičov
začal i nacvičovať „betlehemčinu“, aby sme
bezprostred ne pred Vianocami mohli chodiť z
domu do domu a oznamovať ľuďom narodenie
Ježiška a príchod Vianoc.
Ako betlehemci sme však chodili aj do okolitých dedín a táto tradícia sa vždy spájala s nezabud nuteľnými zážitkami. Advent znamenal
aj pre nás deti chodiť každý deň zavčas rána do
kostola na roráty. Ako deti sme celkom pochopiteľne netrpezlivo čakali na vianočné
sviatk y, pretože tie najmä pre nás znamenali nielen obdobie rado- ti, ale
predovšetk ým hojnosti.
Jozef Medvecký

Vianočné
pozdravy
Vian očné pohľa dnice
si každo ročne posielame.
A hoci začínajú prevažovať
virtu álne e-car ds posielané
mailom, naďalej milujeme obyčajné papierové obrázky.
Posielanie vianočných blahoželaní sa začalo vo Viktoriánskej
ére vo Veľkej Británii. Hoci existovali tlačené obrázky z drevorezov s
náboženskou tématikou už v európ skom stredoveku, prvú skutočnú pohľadnicu navrhli a vytlačili v Londýne
v roku 1843. a vytlačili ju v počte 1000
kusov. Boli ručne kolorované. Obrázok
predstavoval oslav ujúcu rodinu a pod obrázkom bol nápis:
„Veselé Vianoce a šťastný nový rok.“
(ms)
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K Vianociam
dnes patrí vianočný stromček

Strom má v rámci kresťanstva boha
stupuje stratený prvotný raj, nádej, tú symboliku. Zaže ľudia môž u opäť
prísť do raja.
Najstaršia zmienka o osvetlenom
je z brémskej kroniky z roku 1570. vianočnom stromčeku
Slovanské regióny sa myšlienke vian
bránili s odôvodnením neslovanskej očného stromčeka
lovici 19. storočia sa však vianočný tradície, v druhej postromček stal bežnou
súčasťou vianočných zvykov.
Rok u 1896 na svätého Mik uláša zaži
ským divadlom v Prešpork u obrovský aril pred Mestsmrek vyzdobený
elek trick ými žiarovkami.
V našom meste sa rozž iarilo 4.
nočných stromčekov - na Trojičnom decembr a päť viaMedvedzie, v Medvedzí, v Krásnej námestí, na sídlisku
Hôrke pri kaplnke a
na Vladine.

Vianočné jedlo

Na Štedrý večer patrí sa jesť mäso beznohé, na Kristovo narodenie dvojnohé a
na deň svätého Štefana štvornohé. Jedno mäso má byť vyprážané, druhé pečené,
tretie varené alebo dusené.
(Z Ponaučenia gazdinám v Prešporku koncom 19. storočia)
Na Vianoce sa radične kupovali ryby od 18. decembra a potom sa začínalo
s pečením dobrôt. Piekli sa drobné voňavé pečivá, vianočky, makovník a orechovník, medovníčky.
Na Štedrý deň bol prísny pôst. Vianočná polievka mohla byť rybacia, šošovicová, hubová alebo kapustová s hríbmi, alebo inými hubami.
Po polievke sa jedol kapor so šalátom, pstruh alebo iná ryba.
Nielen jedlo ale aj úprava stola bola veľmi dôležitá. Pod každý tanker položila
gazdiná kapriu šupinku a mincu.
Štedrovečerná večera mal byť bohatá, pestrá a slávnostná.
Stôl treba starostlivo umyť, prestrieť naň obrus, čo inokedy nebolo bežné.
Hoci sa na štedrý deň rýchlo stmieva, často sa nesmelo zasvietiť, kým nevyšla
prvá hviezda. Vtedy si rodina sadala k slávnostnej večeri. Večeru zahajoval otec
modlitbou, v ktorej sa nesmelo zabudnúť na predkov. Výber jedál sa menil podľa
regiónov i podľa vierovyznania. Mnoho prvkov je však spoločných: oblátky, med,
cesnak, huby, kyslá kapusta, ryby...
Najrôznejšie vianočné pečivo má azda svoj pôvod v pohanstve, lebo na slnečné
slávnosti sa piekli sladké pletence, dnešné vianočky, koláčiky v tvare hviezd,
polmesiaca, slnečnýchkotúčov....
Ľudovít Stankovič a Ľubomír Rabčan nebudú šetriť hubami vo vianočnej kapustnici, podaril sa im aj skvelý „úlovok“, v tomto roku našli zaujímavé hríby.
Sedemdesiatpäťročný Ľ. Stankovič, ktorý
už chodí na hríby vyše päťdesiat
rokov nám povedal, že videl už hríby hlavou
stočené do

zeme, a teraz na jednej stonke
boli dve hlavičky hríba obecného, ktorý našiel v katastri
Tvrdošína v Kovaľovej.
Aj Ľ. Rabčanovi sa podarilo
nájsť kapitálny úlovok, ktorý pre
zmenu našiel v Oraviciach, akýsi
dvojhríb. Nuž, posúďte sami. Nie
sú to unikátne „úlovky“?

s ú

Do hory, do lesa
Do hory, do lesa, valasi.
Či horí v tom našom salaši?
Radosť veľká sa zjavuje,
a tento svet potešuje.
Vstávajte bratkovia k jasličkám,
aby ste zjavili svetlo nám.
Počkajte nás, milí bratkovia,
nebeskí lietajú poslovia.
Sláva Bohu, prespevujú,
pokoj ľuďom ohlasujú.
Vstaňte a vítajte vznešené,
dieťatko ležiace na sene.
Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky ticho spí, sní.
Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!
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!
Tichá noc má 193 rokov, v roku 1816 zložil
duchovný Mariánskej fary Joseph Mohr. Odvtedy
sa stala medzinárodnou a spievajú ju ľudia na
celom svete.

Kresťania aj nek res
jom ným obdarovávanímťan ia slávia Via noce vzátestantskom prostredí dolsa. Tento zvyk je v prokatolíckych rodinách sa ožený od 16. storočia. V
na sviatok sv. Mi kuláš darček y naopak rozdávali
a. Medzi ďalšie vianoč
zvyky a symboly patrí ľud
né
ného príbehu (od 11. storočová dramatizácia vianoč13. storočia, sv. František ia), stavanie jasličiek (od
(1839), vyzdobený vianočz Assisi), adventný veniec
ročia). Mnohé krajiny ma ný stromček (od 19. stovianočné zvyky. Vianočjú ďalšie špecifické
né obdobie je
jedným z období liturgické
Trvá od prv ých vešpier Sv ho roka.
ku Narodenia Pána až do iatnedele po Sv iat ku
Zja ve nia Pá na Traja králi.

S tichou radosťou a pokojom v srdci sme prežívali Vianoce

Blížia sa najkrajšie sviatky roka
-Vianoce, ktoré už od pradávna boli
opradené zvykmi a prejavovaním
radosti na príchod nášho Mesiáša. Už
od začiatku adventu svojimi zvykmi
pripravovali sme sa privítať malého
Ježiška. Bolo pekným zvykom od
Lucie do Vigílie Vianoc každý večer,
chodili sme s obrazom Panny Márie
do príbytkov, vždy do inej rodiny,
kde modlitbou a spevmi pripravovali
sme príchod Krista a spievali sme pri
tom aj túto pesničku „Chodila Mária
po širokom svete, nosila synáčika vo
svojom živote...
A keď už nadišiel deň vigílie
Vianoc, dopoludnia sme pripravovali
vianočný stromček, čerstvo uťatý,
ktorého vôňa ihličia rozliehala sa po
celom dome.
Po ozdobení stromčeka sa začala pripravovať Štedrá večera. Skôr
než sa zasadlo k prestretému stolu,
spolu sme zašli do cintorína zapáliť
sviečočky za zosnulých príbuzných,
pomodliť sa a pozvať ich slovami:
„Všetci naši drahí zosnulí príbuzní,

poďte s nami k Štedrej večeri.“ Po
príchode domov už po celom dome
rozvoniavala kapustnica s údenou
rybou a hríbmi, ale aj uvarené hriate.
Na štedrovečernom stole boli všetky
dobroty, aby gazdiná nemusela odbehovať od stola. Celý Štedrý deň sa
dodržiaval prísny pôst, lebo ako nám
rodičia hovorili, že keď sa budeme
postiť, večer uvidíme hviezdičky na
vianočnom stromčeku. Pred večerou
do lavóra s vodou sa vhodili peniaze - mince ktoré i všetci pošúchali
po dlani to preto, aby v domácnosti
nechýbali peniaze po celý rok. Potom
sme sa sviatočne obliekli a netrpezlivo čakali, kedy zazvoní večerný zvon
na veži a objaví sa prvá hviezde na
oblohe. To už celá rodina zoradila sa
v chodbe domu a zvončekom a zapálením sviec na vianočnom stromčeku
vstupovali sme do miestnosti, kde bol
pripravený štedrovečerný stôl.
Otec - hlava rodiny niesol zapálenú sviecu a na rukách chlieb a vianočku, to preto, aby celý rok chlieb na
stole nechýbal. Za spevu piesne: „Už

Ježiško zostupuje z nebeského raja
do izbietky medzi dietky do nášho
kraja. Na cestu mu chválospevy
odznievajú všade, a hviezdičky pod
nožičky všetky svietia v rade.“ Vošli
sme do miestnosti, kde bol vianočný
stromček a posadali sme si za štedrovečerný stôl. Otec-hlava rodiny
každému členovi rodiny namočeným
prstom v mede urobil krížik na čelo a
svätenou vodou požehnal pripravené
jedlo k večeri. Potom všetci povstali a
spievali pieseň: „Otče náš všemohúci
Pane, otvor nám svoje štedré dlane,
zveme Ťa ku nášmu stolu, prisadni,
budeme jesť spolu.“
Potom po „kaľúšku“ hriateho
ušlo sa každému aj najmladšiemu
členovi rodiny. Po výbornej rybacej
kapustnici s hríbmi so zemiakmi z
pripraveného ovocia na stole, rozkrájalo sa jabĺčko na toľko častí koľko
členov rodiny bolo pri štedrovečernom stole. To preto, že ak sa niekde
cez rok stratí, aby si vždy našiel cestu
k domovu a k najbližším, s ktorými
večeral pri štedrovečernom stole.

Otvorí sa fľaštička zeleného hrášku,
každý z členov vyberá lyžičkou niekoľko zrniek hrášku, poráta si ich a
ak je ich párny počet, želanie, ktoré
si predtým dal, sa mu v nasledujúcom
roku splní.
Každý člen si vyberie a rozlúskne
vlašský orech. Orech je symbolom
zdravia, nezdravý symbolom choroby v budúcom roku. Ak je v rodine
slobodné dievča, alebo chlapec, na
Luciu napíše si 13 lístkov s menom
chlapcov, dievčat, každý deň jeden
zahodí a posledný otvorí po večeri a
ktoré meno na lístku ostane, mal by
sa stať jej manželom, manželkou v
budúcom roku.
Horiacu sviecu, ktorú otec na
začiatku večere vložil na stôl, sme
sledovali. Znamenalo to, že na koho
sa knôt vo svieci obracia, nedožije
sa budúcich Vianoc. Po večeri sme
zaspievali pieseň: „Vďaka Ti dobrý
Bože, vďaka, všetko dáš, čo len duša
žiada, ďakujte s nami všetky tvory,
ďakujte, veď Pán Boh je dobrý.“
Potom sme sa už rozbehli pod

vianočný stromček vyberať darčeky, ktoré] nám priniesol Ježiško. To
bolo prekvapení a radostí. Starší sa
tešili z toho, že vedeli urobiť radosť
svojím deťom, vnúčatám. Nezabudlo
sa ani na domácej zvieratá. Všetko,
čo ostalo po Štedrej večeri odnieslo
sa domácim zvieratám, I aby aj ony
pocítili, že sú Vianoce, ale i J na znak
toho, aby sa „gazdovka“ v budúcom
roku darila. A už začali za dverami
spievať malí „koľadníci“, ktorí navštevovali príbytky domov. Spievali
vianočné piesne, ale aj vinšovali
nasledovne:
„Ja som malá panna, vitám Krista
Pána a ja ho tak vítam, že si niečo
pýtam.
Korunku mi dajte, dobre sa tu
majte, korunky nám rozdávajte a
zbohom ostávajte.
Ja som malý žiačik, spievam ako
vtáčik pri základnej škole, zaraz pri
kostole.
I ja Vás tu vítam, peniažtek si
pýtam, peniažtek mi dajte, Zbohom
ostávajte.“

Keď poslední „koľadníci“ dospievali, pripravovali sme už na polnočnú
svätú omšu, ktorá mala, ale aj dodnes
má neopakovateľné čaro. Vítame
v Božom chráme v jasličkách zrodeného Ježiška, čo vyvoláva v nás
hlboký zážitok a nesmiernu radosť
zo znovuzrodenia Krista. Kľakáme
pred ním na kolená a ďakujeme mu,
že nám doprial zdravia, že sme sa
mohli dožiť najkrajších sviatkov v
roku - Vianoc.
Zároveň ho prosíme: „Nech Božie
dieťa do našich sŕdc vloží, zdravie,
šťastie, radosť i pokoj Boží.
Keď Tichá noc zaznie sladko,
sviečočky sa rozhoria,
Privítajme Jezuliatko, srdcia sa
nám otvoria.
Nech aj u Vás sa rozbúši každé
srdce blažené rozleje Vám radosť v
duši, starosti vám zoženie.“
Božie požehnanie nech nás sprevádza na každom kroku, v každej
sekunde, minúte, hodine budúceho
roku.
Marta Bakošová

6

Pripomenuli sme si

Od roku 1999 stojí na konci mestského parku pamätník Mareka Frauwirtha. Postaviť ho dalo mesto pri príležitosti 60. výročia jeho smrti.
Autorom diela je Hieronym Balko.
Oslavy Dňa študentstva začínali tak, ako po iné roky, pietnym
aktom v mestskom parku pri
pamätníku Mareka Frauwirtha,
rodáka z Tvrdošína. Študenti, profesori nášho gymnázia a primátor
mesta vzdali poctu študentovi,
ktorý sa stal obeťou fašistickej
zlovôle. Pripomeňme si tieto
tragické udalosti: V noci zo 16.
na 17. novembra 1939 vtrhlo gestapo spolu s nemeckou políciou a
jednotkami SS na vysokoškolské
internáty v Prahe a v Brne a viac
ako 1200 študentov odvlieklo
do koncentračného tábora v Saschenhausen. 17. novembra bolo
v ruzyňských kasárňach bez súdu
zastrelených 9 predstaviteľov
študentského hnutia - údajných
vodcov povstania. Medzi popravenými bol aj jeden Slovák Marek
Frauwirth.

„Pri príležitosti odhalenia pamätníka sme pripravili dôstojnú
spomienkovú slávnosť v spolupráci s ministerstvom kultúry a
pod záštitou prezidenta SR, pripravený bol odborný historický
seminár a slávnostný kultúrny
program. Odvtedy každý rok
organiz uje naše gymnázium
spomienkovú slávnosť, venovanú
spomienkam na obete fašizmu,“
zaspomínal si primátor Ivan
Šaško.
Prostredníctvom študentov sa
účastníci podujatia dozvedeli o
živote a ideáloch nášho rodáka.
Na záver položili kyticu kvetov
a zaspievali študentskú hymnu
Gaudeamus igitur.
„Deň študentstva potom pokračoval v priestoroch gymnázia.
Každá trieda pripravila nejakú aktivitu, ktorá sa niesla pod názvom

„Sami sebe“, či to bol šachový
turnaj, hra na hudobné nástroje,
adopcia na diaľku. Týchto aktivít
bolo trinásť a študenti sa vystriedali v jednotlivých triedach tak,

aby absolvovali každú aktivitu. V
tento deň sa neučili, ale zabávali
vlastným pripraveným programom,“ povedala nám riaditeľka
školy Anna Namislovská.

V zateplenej prístavbe budú nové priestory pre deti

Z Ministerstva SR získala ZŠ M. Medveckej 2 mil. korún
na rekonštrukciu prístavby základnej školy. O rozhovor
sme požiadali Dagmar Šaškovú, riaditeľku školy.
Od budúceho roka bude
prebiehať veľká rekonštrukcia školy. Rekonštrukcia prístavby sa jej netýka.
Na rekonštrukciu školy sme
získali prostriedky z ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja. Práce začnú začiatkom roka 2010, naplánované
sú tak, aby sa začali na jar a
podstatné práce urobené počas letných prázdnin a deti tak
mohli od septembra nastúpiť
už do nových priestorov.
Oprava prístavby bol financovaná z ministerstva školstva.
Teší nás, že bola zrenovovaná,
pretože už bola v nie najlepšom
stave, hlavne strecha. Žiadali
sme vedenie mesta, aby prístavbu opravili, pretože nám
začala zatekať strecha, ktorá
bola, dá sa povedať, v havarijnom stave. Prerokovali sme to

s primátorom, mesto v tomto
roku vypracovalo projekt a
dnes už máme zateplenú celú

Mnohí z nás sa o tejto severskej krajine, ktorá je nám na kilometre tak veľmi vzdialená, učili
na hodinách geografie, prípadne
si niečo prečítali v encyklopédiách, či na internete. Vďaka medzinárodnému multilaterálnemu
projektu Comenius - Školské
partnerstvá, ktorý už druhý rok
prebieha v Spojenej škole v Tvrdošíne, a tiež vďaka nadštandartným
vzťahom s fínskymi kolegami,
dostalo vedenie školy pozvanie
do tejto krásnej krajiny, ktorá pre
svoju veľkú vzdialenosť nepatrí medzi najčastejšie turistické
destinácie Slovákov. Po niekoľko
týždňových prípravách zástupcovia vedenia školy, Ing. Ján
Korenčiak, riaditeľ školy, RNDr.
Štefánia Škuligová, zástupkyňa
riaditeľa a Mgr. Dagmar Hujová,

garant projektu, vycestovali za
novým poznaním. Hostiteľom
bolo vedenie Virkby gymnasium
v meste Lohja, ktoré je vzdialené
od hlavného mesta Helsinky len
50 kilometrov.
Prvý deň návštevy sme trávili v priestoroch veľmi modernej
školy spolu s našimi fínskymi
priateľmi, riaditeľkou školy Veronikou Sandstrom, garantom
projektu na Virkby gymnasiu
Tereciou Fritzen a ich ďalšími
kolegami, ktorí tiež participujú
na projekte. Tu prebiehali veľmi
živé a podnetné rozhovory o školských systémoch v jednotlivých
krajinách, porovnávali sme kompetencie a povinnosti riaditeľov
a ich zástupcov, vymieňali informácie o materiálno-technickom
vybavení škôl a tiež sa diskutovali

fasádu budovy, vymaľované
okná, vymenené nefunkčné
takmer zhnité okná, parapetné
dosky, opravenú strechu.
Priestory prístavby boli
niekoľko rokov nevyužité.
Kto ju v súčasnosti využíva?

V prístavbe sa učia žiaci nultého ročníka, sú tam priestory,
ktoré na svoju činnosť využívajú družiny, ale je tu aj
elokovaná trieda pre žiakov
Špeciálnej školy z Námestova,
kde sa učia naše deti, ktoré by
inak museli navštevovať školu
v Námestove. Priestory prístavby ešte využívajú aj žiaci
ZUŠ na hudobnú a výtvarnú
výučbu.
Čo škola pripravuje v blízkej budúcnosti?
Škola čoskoro oslávi tridsiate výročie od začatia školskej
prevádzky na sídlisku Medvedzie. Už teraz sa chystáme
na toto okrúhle jubileum školy.
Zatiaľ je síce všetko v štádiu
prípravy, postupne však zhromažďujeme materiál o škole a
v marci budúceho roka by sme
oslávili toto výročie. Oslovili
sme aj bývalých riaditeľov, aby
nám s tým pomohli, pretože v
školskej kronike nie je dostatok
informácií.

Fínsko, krajina nielen tisíc jazier...
o otázkach spojených s riadením a fungovaním školy. Keďže
Slovensko je pre väčšinu Fínov
veľká neznáma, pripravená prezentácia o rodnej krajine, regióne
Orava, Tvrdošíne a našej škole s
fotogalériou bola pre Fínov veľkým prínosom a pre nás skvelou
možnosťou dostať do povedomia
našu zem.
Záujem o stretnutie prejavil aj
riaditeľ vzdelávania a riaditeľka
kultúry územného celku Lohja,
s ktorými sme mali možnosť
diskutovať pri spoločnom obede
na mestskej radnici. Naši hostitelia nezabudli ani na poznávanie
miestneho regiónu. Navštívili
sme obľúbené turistické mestečká
Fiskars a Ekenäs, ktoré dýchajú
fínskou históriou, prekrásnou scenériou jazier a brezových hájov a

stojí za to ich navštíviť. Posledný
deň bol venovaný hlavnému mestu Fínska, Helsinkám. Prezreli
sme si kostol Temppeliaukio, ktorý je vytesaný do žuly a je veľkou
atrakciou pre turistov. Neobišli
sme ani najväčší protestantský
kostol, budovu parlamentu, sídlo
vlády, Helsinskej univerzity, populárnu tržnicu v prístave a ďalšie
obľúbené pamiatky.
Dnes už môžeme povedať, že
Fínsko je aj krajina s množstvom
pre nás neuveriteľných dopravných značiek „Pozor los“, krajina,
kde takmer všetci, mladí aj starí,
hovoria po anglicky, krajina príjemných ľudí, ktorí vám nikdy
neodmietnu pomoc a tiež krajina,
ktorá pre nás už nebude len krajinou tisícich jazier.
Mgr. Dagmar Hujová

Od septembra nová jedáleň a kuchynka

Počas letných prázdnin sa
zmenila jedáleň Základnej školy M. Medveckej. Z finančných
prostriedkov projektu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania“ bola
vymaľovaná a zakúpený nový
nábytok. Sto miestna jedáleň od
septembra slúži svojmu účelu a
pochvaľujú si to žiaci, zamestnanci školy i rodičia.
„Ďalším projektom s názvom
„Zdravie v školách“, na ktorý sme
dostali peniaze, bolo zriadenie
novej cvičnej kuchynky. Slúži na
technickú výchovu, dievčatá sa
tam učia variť, ale využívame ju
aj na iné predmety - vlastivedu,
pracovné vyučovanie, hlavne pre
žiakov 1. – 4. ročníkov, kde sa napríklad učia ako sa vyrába a pečie
chlieb,“ povedala nám riaditeľka
Dagmar Šašková.
Nová moder ná kuchyn ka,
ktorú sme navštívili je vybavená
aj patričným kuchynským riadom a ostatnými zariadeniami,
ktoré každá gazdinka v kuchyni
používa. Musím podotknúť, že
tak pekne a účelne zariadenú
kuchyňu som im v „dobrom“ závidel aj ja.

V deň našej návštevy sme tu
zastihli siedmačky s učiteľkou
Vierou Trstenskou. V kuchyni to
už rozvoniavalo ako doma, a tak
nám nedalo, aby sme sa neopýtali
mladých kuchárok, čo dobrého
uvarili. „Učíme sa tu variť rôzne
pokrmy a jedlá. Rozdelení sme na
tri skupiny a prvá skupina dnes
urobila koláč z „Bebe“ keksov,
druhá granadír a tretia opekaný

syr. Stretávame sa tu raz za dva
týždne po dve hodiny. Kuchynka,
ktorá tu bola predtým, nám nevyhovovala, terajšia je nová, krásna,
za čo ďakujeme tým, ktorí nám
takú kuchynku urobili,“ povedala
nám za všetky žiačka Lucia Medvecká. Dievčatá tu chodia veľmi
rady, suroviny na varenie si buď
donesú z domu, alebo nakúpia v
obchode.

Živá červená stužka

Gymnázium sv. Františka z
Assisi v Žiline vyhlásilo na 1.
december, Svetový deň boja proti
AIDS, súťaž o najatraktívnejšiu
červenú stužku, ktorá je symbolom
Svetového dňa boja proti AIDS. Do
tejto súťaže sa zapojilo netradičným
spôsobom aj naše gymnázium. Študenti, učitelia a ostatní pracovníci
gymnázia sa rozhodli, že urobia
živú červenú stužku.
„Povedali sme všetkým študentom, aby prišli v uvedený deň
do školy oblečení v červenom a
podarilo sa nám to takmer na sto
percent, pretože len necelá desiatka študentov si neobliekla niečo

červené. A keďže kampani prialo
aj počasie, tak sme všetci vyšli pred
školu a urobili živú červenú stužku,
ktorou sme sa zapojili do celoslovenskej kampane Dňa boja proti
AIDS,“ povedala nám zástupkyňa
školy Iveta Ťapáková.
Priestranstvo pred gymnáziom v
decembri „zakvitlo“ nádhernou červenou farbou a živú stužku vytvorilo
takmer tristopäťdesiat účastníkov,
pretože medzi nimi nechýbali ani vyučujúci a ďalší pracovníci školy na čele
s riaditeľkou školy Annou Namislovskou. Červené stužky mali prichystané aj pre návštevníkov a okoloidúcich,
ktorí sa zapojili do tejto akcie.

Možnosti na šport a hranie deťom nechýba
Sídlisko Medvedzie je plné
detí, ktoré človek denne stretáva aj tam, kde by nechcel.
Zvyknú sa občas hrávať aj na
menej frekventovaných cestách
a iných plochách, ale to, ak si
spomínam, sme robili v mladších rokoch aj my, skrátka našli
sme si svoj priestor, kde sme sa
zvykli hrať.
Idúcky okolo nich sa ma
postarší občan opýtal, prečo im
mesto nevytvorí priestor, kde
by sa mohli nerušene hrať. Keď
som mu povedal koľko detských
ihrísk a plôch je na sídlisku a v
ďalších mestských častiach, bol
prekvapený. Centrálne a veľmi
pekné ihrisko pre mladšie detí je
pri centre voľného času, pri vstupe do mestskej časti Medvedzie
- Dedina, otvorené priestory na
hranie pre deti sú aj pri materských školách, pre väčšie deti je
k dispozícií ihrisko pri ZŠ Márie
Medveckej, vybavené detské ihrisko je aj vedľa Spojenej školy.
Ďalšie detské ihriská a hracie
plochy sú deťom k dispozícií aj
v ostatných častiach mesta. A to

nehovorím o tom, že naše deti
majú možnosť svojho športového
vyžitia na ďalších športoviskách
- futbalové štadióny, tenisový
areál, športová hala, stolnotenisová herňa, školské telocvične a
podobne.
Moje vysvetlenie ho prekvapilo, pretože, ako sa priznal ani on
nevedel, že detí a mládež majú
v našom meste takéto možnosti.
Nedalo mi, aby som sa neopýtal
hrajúcich sa detí, prečo sa nepresunú tam, kde majú k tomu
vytvorené optimálne podmienky.
Dôvodili tým, že takto im to vyhovuje. Na druhej strane, priznajme si, nie je dostatok miesta na
sídlisku v Medvedzí, čo najviac
možno pociťujú motoristi, pretože áut každoročne pribúda. Takže
nie je možné vyhovieť všetkým a
vo všetkom, ale zastupiteľstvo a
vedenie mesta robia všetko pre to,
aby sme sa postupne riešili všetky problémy. V budúcom roku
sa budú stavať nové parkoviská,
opravovať cesty, chodníky a ďalšie priestory, ktoré budú slúžiť
obyvateľom mesta.

Pre bezpečnosť obyvateľov mesta uskutočnili zamestnanci Okresného oddelenia policajného zboru v
Tvrdošíne spolu s oddelením
služobnej kynológie odboru
poriadkovej polície OR PZ
v Dolnom Kubíne a mestskou políciou bezpečnostné kontroly, zamerané na

vyhľadávanie omamných a
psychotropných látok a podávanie alkoholu neplnoletým osobám. Prekontrolovali pohostinské zariadenia na
území mesta. Zo záverečnej
správy vyplynulo, že počas
ostatnej uskutočnenej kontroly nebol zistený žiadny
priestupok.

Zamerali sa na kontrolu mladistvých

Dva nové študijné odbory
V Spojenej škole Tvrdošín pribudnú od nového školského roku 2010/11 dva nové učebné
odbory.
„Tieto dva nové študijné
odbory pre nový školský rok
sme už predstavili aj na burze
povolaní v Námestove. Tým
prvým je mechatronika a ďalším študijným odborom bude
technické lýceum. Sú to perspektívne študijné odbory a
predpokladáme, že po ich ukončení budú žiaci ďalej študovať
na vysokých školách.
O záujem zamestnať takýchto „vyučencov“ už prejavili
podnikatelia a firmy. V oblasti
mechatroniky sa to týka nových moderných závodov, ktoré
pracujú na báze programových
automatov, spomenúť môžem
Panasonic, Aldan Nižná, LKT
Trstená, ZŤS Námestovo, Hy-

dac Eletronic Tvrdošín, Avex
Oravská Lesná a ďalšie. V
týchto podnikoch sa už uskutočnili konkrétne rokovania a
môžeme povedať, že dnes už
je neskoro.
Mechatronika predstavuje
prepojenie odborných elektronických predmetov, študenti
sa naučia používať výpočtovú
techniku, sieťové technológie,
mechaniku, automatizáciu,
obsluhu CNC strojov a grafických systémov, ktoré sú v tomto
období v podnikateľskej sfére
veľmi žiadané.
Štúdium je zamerané nielen
pre chlapcov, ale aj pre dievčatá,“ informoval nás riaditeľ
školy Ján Korenčiak.

„Projekt „Elektronizácia a
revitalizácia školských knižníc“
sme robili s cieľom vybudovať
v školskej knižnici v ZŠ Márie
Medveckej nové police, aby
sme mohli knihy do nich uložiť,
pretože doteraz boli poukladané
v skriniach v dvojradoch a nebol dobrý prehľad. V knižnici
okrem iného bola urobená nová

podlaha, nové police, zakúpený
bol moderný knižný systém,
počítač, kde sa už používajú na
registráciu kníh čiarové kódy.
Aj týmto finančným prostriedkom sa tešíme a sme radi, že sa
nám podarilo zmodernizovať
našu školskú knižnicu,“ informovala nás riaditeľka školy D.
Šašková.

Knižničné služby už v novej školskej knižnici
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Narodili sa

11. 10.
12. 10.
20. 10.
22. 10.
25. 10.
26. 10.
29. 10.
12. 11.

Michal Matejíček
Dárius Grísa
Ján Šavol
Linda Lajšová
Jakub Dedinský
Rebeka Hricová
Viktória Kuníková
Viktória Littvová

Darčeky od Mikuláša potešili
najviac najmenších

Sobáše

17. 10.
31. 10.
31. 10.
07. 11.
21. 11.
21. 11.
14. 11.
28. 11.

Katarína Jurinová – Ján Medvecký
Dana Tekeľová – Anton Lukačka
Andrea Žuchová – Ing. Pavol Cabada
Katarína Vajduľáková – Róbert Gama
Mgr. Dagmar Hoľanová – Igor Bedrich
Lívia Smoleňová – Michal Lonek
Veronika Ťapajnová – Ľuboš Ficek
Martina Nejedlíková – Milan Žilinec

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:

100 rokov
Mária Bakošová, Krásna Hôrka
90 rokov
Petronela Hugáňová, Tvrdošín
85 rokov
Otília Krúpová, Krásna Hôrka
80 rokov
Mária Jarošová, Tvrdošín

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

Pozdrav pre najstaršiu občianku

Výnimočné blahoželanie patrí pani Anne Kristofčákovej,
ktorá sa 6. decembra dožila vzácnych a

krásnych 102 rokov.

Z celého srdca jej blahoželáme k významnému jubileu a prajeme, aby ešte dlho
prežívala prekrásne chvíle, plné pokoja a
lásky v rodinnom kruhu.

Odišli z našich radov

01. 11.
07. 11.
09. 11.
15. 11.

Marta Veisová
Cecília Schürgerová
Juraj Turčiansky
Ľudmila Žuffová

74-ročná
85-ročná
60-ročný
83-ročná

21. decembra uplynie 18. výročie od smrti vdp. prof. Štefana Šmálika. Po vzácnom,
múdrom, vzdelanom , tvorivom a tolerantnom
človeku bola pomenovaná základná škola v
Tvrdošíne, pri drevenom kostolíku Všetkých
svätých mu mesto a jeho matke dalo postaviť
dôstojný náhrobok. Spomeňme si v predvianočnom čase na vzácneho kňaza, ktorý zostal
v srdciach všetkých, ktorí ho poznali.

Na Michalské námestie zavítal 5. decembra Mikuláš. čakanie na jeho
príchod spríjemnili svojim vystúpením deti materskej školy, Centra voľného času a Základnej umeleckej školy v Tvrdošíne. Zahanbiť sa nedali
ani ďalšie deti, ktoré za odrecitovanie básničky, či zaspievanie pesničky
dostali sladkú odmenu. Všetci sme si sprítomnili štedrého, láskavého
Mikuláša, ktorý vykonal veľa dobrého pre chudobných a nešťastných.
Ak niektorá z týchto myšlienok v nás pretrvá, tradícia má zmysel.

Priniesli dobrú náladu a radosť

Stalo sa už tradíciou, že členky Červeného kríža z Medvedzia
prichádzajú v závere roka do
Domova dôchodcov, aby sa s dôchodcami pozhovárali, priniesli
im trochu ľudského tepla, ale
nikdy nezabudnú ani na sladký
darček. Aj v tomto roku prišli za
nimi 25. novembra aj s deťmi zo
ZŠ M. Medveckej, ktoré si pre
nich pripravili kultúrny program
a naviac starenkám a deduškom

darovali vlastnoručne vyrobené
darčeky.
Príjemné katarínske popoludnie, ktoré pripravili členky
ČK z Medvedzie dobre padlo
našim najstarším obyvateľom,
ktorí si spolu s deťmi spoločne
aj zaspievali. Ďakovné slová,
ktoré zazneli z úst dôchodcov,
boli pre všetkých organizátorov
a vystupujúce deti tou najlepšou
odmenou.

S ohňostrojom
budeme vítať Nový rok

Milí spoluobčania, srdečne vás pozývame na Trojičné
námestie, kde sa opäť rozžiari silvestrovský ohňostroj
a my si spoločne môžeme zablahopriať do nového roka.
Príďte sa zabaviť, nebude chýbať dobrá zábava i pohárik
páleného od primátora.
Pre tých, ktorí uprednostňujú pobyt v prírode, je
pripravené vítanie Nového roka v prekrásnom prostredí
na Skalke v Medvedzí. Príďte sa potešiť, zabaviť medzi
priateľov a známych, príďte spoločne privítať Nový rok
2010. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Obdivujú ho návštevníci z celého sveta

V tomto
roku bol zrekonštruovaný
n á š d r e ve ný
gotický kostol
Všetkých svätých, ktorý je zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Najväčšiu opravu
potrebovala drevená šindľová
strecha. Staré a poškodené šindle
boli vymenené za nové a strecha
kostola a strecha na zvonici bola
natretá špeciálnou farbou. V týchto dňoch sa pokračuje na oprave
a renovácii obnovenia oplotenia,
postupne bola odstránená stará
omietka, opravená strecha nad
oplotením. Do konca roka bude
múr opravený a natretý farbou.
„Na jeho renováciu sme na
základe projektu získali finančné
prostriedky z Ministerstva kultú-

ry SR. Mesto však už vypracovalo ďalšiu žiadosť pre uchovanie
nášho dreveného kostola najmä z
hľadiska bezpečnosti, kamerového systému, ochrany, pritiahnutia
ďalších návštevníkov a spropagovanie nielen na Slovensku, ale aj
vo svete,“ doplnil naše informácie
primátor mesta.
Koncom novembra bol na rok
2010 vypracovaný ďalší projekt,
ktorý, ak bude schválený prinesie skultúrnenie a zatraktívnenie
prostredia kostola.
Naša najstaršia a najvzácnejšia pamiatka sa po oprave
zaskvela v novej kráse, čo sme
mali možnosť vidieť aj pri tohtoročných slávnostiach mesta. Sme
radi, že tento náš klenot môžeme
obdivovať nielen my, ale aj turisti, ktorí k nám prichádzajú z
celého sveta.

Daruj úsmev deťom
Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o.z. aj v tomto
roku pripravilo ďalší ročník výtvarnej súťaže pre hendikepované
deti pod názvom „Daruj úsmev
deťom“, ktorej vyhodnotenie
sa uskutočnilo 4. decembra v
priestoroch MsKS. Pomocnú
ruku im tiež podalo mesto Tvrdošín, ZŠ M. Medveckej a ďalší
dobrovoľníci.
Po úvodnom uvítacom slove
predsedu ZZPO o.z. Martina Gočalu sa ku prítomným deťom, uči-

svojim vystúpením sa snažili, čo
najviac upútať pozornosť Mikuláša, ale aj ostatných, ktorí ich často
ocenili potleskom.
Až potom prišiel na rad Mikuláš, anjel a čert, aby deťom
rozdali sladké darčeky a diplomy
pre všetky prítomne deti, ktoré
sa do výtvarnej súťaže zapojili.
Veselo bolo aj pri rozdávaní darčekov a v závere nechýbalo ani
poďakovanie Mikulášovi za to,
že nezabudol ani na nich.
Päťdesiatsedem detí (34 zo ZŠ

teľom, rodičom a ďalším hosťom
prihovorila teplými a ďakovnými
slovami tajomníčka ZZPO o.z.
Marta Bakošová.
Ale to už do sály prichádza
Mikuláš so svojou družinou, pre
ktorého deti pripravili kultúrny
programový blok v ktorom nechýbal tanec, spev, či recitácia. Deti

M. Medveckej, 8 z elokovanej
školy z Námestova a 15 z oravského regiónu) odchádzalo zo
stretnutia s úsmevom a šťastným
srdiečkom, ale povedzme si pravdu, veď sú to práve deti, ktoré si
od nás zaslúžia najviac lásky a
zvlášť vtedy ak im nebolo dopriate plnohodnotné zdravie.

HARMONIA VIVA 2009

12. ročník medzinárodnej akordeónovej súťaže

V krásnom, historickom poľskom meste Wroclaw, ktorému
naši severní susedia hovoria aj
poľské Benátky, sa v dňoch 13.14. novembra 2009 uskutočnila
akordeónová súťaž HARMONIA
VIVA 2009. Zúčastnili sa na nej
i žiaci ZUŠ v Tvrdošíne a SZUŠ
v Námestove. Vo veľmi silnej
konkurencii, prevažne poľských
akordeonistov, získal Jozef Piták
krásne 3. miesto. Erika Žitňáková obsadila celkovo 11.priečku a
Radovan Vrana obsadil 6. miesto.
Všetkých žiakov pedagogicky

vedie ich učiteľ Marek Kuka.
Odborná porota, ktorá hodnotila
súťažné výkony, bola zložená z
osobností poľského umeleckého
života: prof. J. Pichura z Hudobnej
akadémie v Katoviciach, prof. M.
Czajka z Hudobnej univerzity vo
Varšave, Dr. Z. Łuc z Hudobnej
akadémie vo Wroclavi a Mgr.
M. Zygmunt z AM Katovice.
Všetkým zúčastneným prajeme
veľa úspechov v ich ďalšom umeleckom raste a mnoho ďalších,
podobných úspechov.
(jm)

Predvianočné posedenie
Členky Miestneho spolku SČK
Tvrdošín - Medvedzie sa v stredu
2. decembra stretli v priestoroch

stretneme v predvianočnom období, čo sme aj splnili. Tentoraz
sme sa skôr rozprávali o Miku-

KULTÚRNE PODUJATIA V DECEMBRI

PIATOK, 11. decembra o 18. 00 v kine Javor
TERASA
Martinské divadlo prichádza s novinkou
Srdečne vás pozývame na výbornú komédiu v podaní hercov Slovenského komorného divadla v Martine, ktorá mala premiéru v októbri
tohto roku. Predstavia sa Ľubomíra Krkošková, Dušan Cinkota, Eva
Gašparová, Ján Kožuch, Dominik Zaprihač, Tomáš Vravník, Petronela
Valentová a Michal Gazdík. Vstupné je 4,50 €. Lístky si môžete zakúpiť v predpredaji v MsKS Medvedzie, alebo objednať na č. t. 5322167,
e-mail: msksts@orava.sk
SOBOTA, 12. decembra o 14.00 v Mestskej športovej hale
SVIATOK PRÍBUZNOSTI
V programe vystúpia deti Centra voľného času, Základnej umeleckej
školy z Tvrdošína a speváčky Marta Križanová a Oľga Vágnerová
NEDEĽA, 13. decembra o 16.00 v kine Javor
VIANOČNÝ ROCKOVÝ KONCERT
Predstavia sa žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy
STREDA, 16. decembra o 9.00 a 10.15 v kine Javor
VIANOČNÁ ANJELSKÁ ROZPRÁVKA
Divadelné predstavenie v podaní hercov Divadla na cestách
NEDEĽA, 20. decembra o 16.00 v kine JAVOR
OTVORME SVOJE SRDCIA
Hudobný program s vianočnou tematikou, v ktorom účinkujú deti
a mládež nášho mesta

Obnovená časť našej histórie

Obrazy Hieronyma Balku v Čechách
Tvrdošínčan H. Balko prezentoval svoju tvorbu na výstave,
nazvanej Drevené stavby a ľudová architektúra v kresbách a
grafike v českom meste Karviná pri príležitosti 15. výročia založenia obce Slovákov v Karvinej a Mesiaca vzájomnosti českej a
slovenskej kultúry.

Pre zvýšenie bezpečnosti občanov

mestského kultúrneho strediska
na sídlisku Medvedzie, aby zakončili svoju celoročnú prácu aj
takýmto milým posedením.
„V rámci celoročného plánu
práce sme si naplánovali, že sa

lášovi, vianočných zvykoch a
tradíciách a nechýbalo ani malé
pohostenie, za čo by som chcela
poďakovať našim členkám, ktoré
ho pripravili,“ povedala nám jeho
predsedníčka Eva Krajčiová.

Neničme to, čo všetkým slúži

Len pred nedávnom bolo v
meste zrekonštruované osvetlenie, ktoré patrí medzi tie najmodernejšie v rámci Slovenska.
Všetko je postavené na báze automatiky a výpočtovej techniky,
ktorá riadi mestské osvetlenie.
Rekonštrukciou osvetlenia sa
nám podarilo podstatne znížiť odber elektrickej energie v
celom meste a tým aj usporiť
financie. Túto investíciu sme
mohli zrealizovať aj vďaka
tomu, že sa nám podarilo získať
peniaze z Nórskeho finančného
mechanizmu.
Na druhej strane je veľmi
smutné, že tí, čo to s týmto mestom myslia inak, už nám začali

ničiť toto zariadenie. Násilím
otvorili rozvodnú skriňu, vypli
svetlo a pod rúškom tmy kradli.
Je však otázkou času, kedy budú
prichytení pri tejto činnosti. Žiaľ,
niektorí si už urobili terč zo svetiel a porozbíjali niektoré kryty.
Aj touto cestou žiadame občanov, aby nám pomohli ochraňovať náš spoločný majetok.
Ak sa bude niekto podozrivo
„motať“ okolo uvedených skríň,
či nebodaj ničiť osvetlenie, ale
aj príslušenstvo je to potrebné
nahlásiť. Mali by sme si všetci
spoločne chrániť naše mesto od
takýchto činov a vandalov a tým,
ktorí chcú mať Tvrdošín inak dať
najavo, že sa nám to nepáči.

Zmodernizovaný kamerový systém, ktorý máme v meste, plní svoju
úlohu pri ochrane majetku občanov,
ale aj pri monitorovaní trestnej a inej
činnosti. Mesto touto iniciatívou
urobilo ďalší krok k zvýšeniu bezpečnosti občanov.
Finančné prostriedky, ktoré sme
dostali cez Úrad vlády SR nám pomohli zmodernizovať kamerový systém. Dnes už máme kvalitné kamery,
z ktorých sa dá identifikovať ten, kto
pácha trestnú činnosť. Kamery sú
nainštalované v centre mesta a na
sídlisku Medvedzie. Systém dokáže
detailne priblížiť situácie pri páchaní
priestupkovej či inej trestnej činnosti
a už pomohol pri identifikácii osôb,
ktoré sa takýchto činov zúčastnili.
Nie je ich veľa, pretože absolútna
väčšina našich občanov žije a chce
žiť pokojným životom. „Robíme
všetko preto, aby v našom meste bola
zabezpečená bezpečnosť občanov.
Dôraz kladieme na štátnu políciu,
ochranu zabezpečujeme aj ďalšími
spôsobmi prostredníctvom mestskej
polície a v neposlednom rade sa nám
osvedčil kamerový systém,“ povedal
primátor.
V meste je v súčasnosti nainštalovaných osem kamier, koncom novembra bol podaný ďalší projekt, v ktorom

sa ráta s rozšírením kamerového
systému na území mesta, hlavne tam,
kde sa združuje najviac osôb, ako sú
základné a materské školy, verejné
priestranstvá a podobne.
Prostredníctvom neho žiada
mesto o poskytnutie dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality
vo výške 19 120 eur (576 009 Sk)
a plánuje nákup desiatich kamier a
ďalšieho príslušenstva na monitorovanie kritických miest na sídlisku
Medvedzie. Cieľom tohto projektu je
pravdepodobnosť zvýšenia odhalenia
páchateľov priestupkovej a trestnej
činnosti a tým zvýšenie bezpečnosti
obyvateľov nášho mesta, ale aj ochrana osobného majetku, mestského
mobiliáru, zabezpečenie verejných
priestranstiev, ochrana pred vykrádaním a poškodzovaním motorových
vozidiel. Monitoring kamerovým
systémom je tiež prevenciou proti
združovaniu sa deviantných skupín,
ktoré sú ohniskom drogových a iných
závislosti, ktoré následne plodia a rozširujú vandalizmus na území mesta.
Kamerový systém dvadsaťštyri hodín
monitoruje situáciu v meste a záznam
sa potom archivuje. Na vyžiadanie
býva poskytnutý aj štátnej polícii k
vyhodnoteniu situácie pri trestnej
činnosti.
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Florbalistky zimujú na prvom mieste
Michala Cvancigera, trénera extraligových žien
vo florbale sme po ukončení polovice sezóny oslovili, aby nám zhodnotil doterajšie účinkovanie.
„Po minuloročnom 5. mieste
a vypadnutí vo štvrťfinále sme
si za cieľ na tento rok stanovili
semifinále. Zmeny v zostave boli
minimálne. Jedinou hráčkou, ktorá nás posilnila bola Patrícia Vankúšová. S prípravou sme začali v
auguste kondičným dvojfázovým
tréningom pod vedením Soni
Brnovej. Nasledovala príprava
v telocvični, ktorú vedie Milan
Burdeľ a ja. Milan sa venuje technickej stránke a mojou úlohou je
takticko - herná príprava. Oproti
minulému roku, som skúsil zaradiť do prípravy konkrétny obranný a útočný systém, nacvičovanie
štandardných situácií, rohov,
presiloviek a oslabenia. Všetky
tieto činnosti sme vo vlaňajšej
sezóne vykonávali viac menej
intuitívne bez cieleného nácviku.
Na dievčatá je toho trošku dosť a
väčšina z nich mala a ešte aj má s
pochopením týchto požiadaviek
značné problémy, ale začínajú sa

objavovať prvé lastovičky.
Do ligy sme nastupovali s očakávaním, čo nám to prinesie. Od
prvého kola sa začalo ukazovať,
že nastolený smer je správny a
treba len pokračovať v začatom.
Porazili sme Hurikán BA, Pruské
a Žilinu, čo pre nás znamenalo
veľmi veľa. Pruské a Žilina boli
jediné dva tímy, nad ktorými
sme predtým nikdy nevyhrali.
Nasledoval zápas s Nitrou, ktorú sme doslova zmietli. Zápas
s Nemšovou, toto družstvo nás
v minulej sezóne vyradilo vo
štvrťfinále, sme vôbec nezvládli
a pokazili, čo sa dalo. Veľký dopad na celé stretnutie mal fakt,
že naša brankárka nemala svoj
deň a druhá brankárka sa zápasov
nezúčastňuje kvôli problémom s
dopravou (býva v Novoti). Toto
stretnutie nám poukázalo na to,
že s jedným brankárom bude
veľmi ťažké uspieť v play off a
preto sa snažíme doriešiť tento

problém. Ďalej nasledoval zápas
proti Trenčínu, kde sme opäť
hrali výborne a v dobrom výkone sme pokračovali doma proti
úradujúcemu majstrovi Dragons
Bratislava, ktorého sme zdolali
7:4 a dostali sa do čela tabuľky.
Prvé postavenie sme potvrdili aj v
ďalších dvoch zápasoch, keď sme
porazili Prešov a opäť Nitru.
Fakt, že budeme „sviatkovať“
na prvej priečke je pre nás krásnym výsledkom, zadosťučinením
a motiváciou. Určite budeme v
tréningovom procese pokračovať
v nastolenom trende, t. j. zdokonaľovaní všetkých herných činností a dúfame, že dobré výkony
budeme predvádzať aj v januári
a hlavne v play off. Na základe
dobrých výsledkov klubu začali
na reprezentačné zrazy pozývať
okrem Denisy Ferenčíkovej aj
Veroniku Turčákovú a Milotu
Hutirovú. Reprezentácia sa pripravovala na MS B-divízie žien,
ktoré sa uskutočnia vo Švédsku.
Do finálnej nominácie sa dostali
Denisa a Veronika, Milota ako
náhradníčka.“

Po jeseni sú na tom najlepšie dorastenci
O zhodnotenie futbalovej jesene
dospelých, ale aj ďalších mužstiev
sme požiadali trénera Ľubomíra
Gregorca.
„Naši dorastenci po vedením
trénerskej dvojice Marcel Bednár
- Anton Betuštiak skončili po jeseni v 4. lige na peknom 2. mieste,
len o horšie skóre za Liptovským
Hrádkom. Postavenie v tabuľke je
síce pekné, ale nemôžeme byť spokojní s herným prejavom družstva.
Dorastenci podávali nevyrovnané
výkony, čo musíme zastabilizovať.
Treba však podotknúť, že sú to vekom ešte mladší dorastenci a hrajú
proti o dva roky starším súperom.
Najlepším strelcom družstva bol
Matúš Gregorec, ktorý strelil v
jesennej časti 9 gólov.
Muži majú za sebou podobnú
jeseň ako vlani. Skončili na 12.
mieste, čo nezodpovedá kvalite
tohto kádra. Dovolím si tvrdiť, že
máme lepšie družstvo ako vlani.
Jasne sa ukázalo, aká bola letná príprava. Veľmi zlá, alebo žiadna. Celé
družstvo bolo „rozlezené“ po dovolenkách, niektorí boli aj na dvoch a
tým pádom nebolo s kým trénovať.
Niektorí žili z úspešnej jari, prišli
však aj zranenia, čo tiež podstatne
ovplyvnilo hru mužstva. Už na začiatku v druhom kole sa nám zranil
Anton Palider a v ďalších jesenných
zápasoch nám chýbal, za prácou do
Bratislavy odišiel Matúš Hutira, čo
sú podľa mňa veľké straty.
V priebehu jesene sa nám však
podarilo doplniť káder, čo sa odzrkadlilo a v posledných štyroch
zápasoch sme získali 7 bodov. Dovolím si tvrdiť, že keby sme mali
od začiatku kompletný káder, tak
máme určite o 5-6 bodov viac. Dva
body beriem na seba, keď v domácich zápasoch s Ďaňovou a Belou
sme mohli hrať na remízu, ale

chceli sme vyhrať a v posledných
minútach sme inkasovali.
Verím, že ak družstvo ostane
pokope a absolvuje plánovanú zim-

nú prípravu, tak sa bude 4. liga hrať
aj v budúcom ročníku. Najlepšími
strelcami boli Milan Sirota a Adrian
Kubáni, ktorí strelili po 4 góly.“

Memoriál Jána Ďureca
V telocvični Spojenej školy v
piatok 4. decembra sa konal už 16.
ročník medzinárodného Memoriálu
Jána Ďureca vo volejbale. Tohtoročného zápolenia sa zúčastnilo šesť
školských družstiev: Spojená škola
Tvrdošín, Gymnázium Tvrdošín,
ZŠ Nižná, SOU Lesnícke, Gymnázium Námestovo a z Poľska ZS im.
W. Goetla Sucha Beskidzka.
Väčšina zápasov mala výbornú

úroveň, často sa rozhodovalo až v
troch setoch. O víťazovi turnaja sa
nakoniec rozhodlo v medzinárodnom zápase medzi Gymnáziom
Tvrdošín a Suchou Bezkidskou.
Prvý set patril Gymnáziu, ale
ďalšie dva už poľským učiteľom,
ktorí si nakoniec odniesli víťaznú
trofej. Tretie skončilo Námestovo,
štvrtá Spojená škola o 5. - 6. sa delili lesnícke učilište a Nižná.

Umelú ľadovú plochu nemajú ani také mestá ako Námestovo a Trstená a to je už čo povedať. Naše deti a tí, ktorí
holdujú korčuľovaniu a hokeju nemusia nikam chodiť, majú
všetko doma.
S prevádzkou umelej ľadovej plochy na tohtoročnú zimnú
sezónu začneme v najbližších dňoch. Hokejisti si dokonca
naplánovali mestskú ligu.

Rodičia športovali s deťmi
Sobota 28. novembra patrila v
športovej hale rodičom a deťom,
ktorí si zmerali sily vo florbale.
Bol to už tretí takýto exhibičný
turnaj do ktorého sa zapojili družstvá rodičov s príbuznými, Fbk
ženy a športová trieda zo ZŠ M.
Medveckej. Športová trieda bola
posilnená o troch trénerov Michala Cvancigera, Milana Burdeľa a
Jaroslava Floreka.
Prvý zápas odohrala športová
trieda a rodičia, dievčatá si nepočínali zle a s rodičmi prehrali iba
o gól. V druhom zápase sa predstavili Fbk ženy proti športovej
triede. I keď ženy hrali iba na pol
plynu, zápas skončil trojbodovým
rozdielom. Ozdobou exhibície bol
zápas rodičov a žien Fbk. Rodičia
ukázali, že aj v pokročilom veku
dokážu byť vyrovnaným súperom.

Oprášili svoje vedomosti, keď v
mladosti hrávali na ulici hokej a
na ihrisku to bolo vidieť. Zápas
skončil nerozhodne a o celkovom
víťazovi rozhodli nájazdy, ktoré
lepšie zvládli rodičia. Družstvá
boli odmenené diplomom a každý

rodič dostal pamätný diplom.
Poďakovanie za vydarený turnaj patrí organizátorom podujatia
M. Cvancigerovi, M. Burdeľovi, rodičom, ich deťom, Centru
voľného času a mestu, ktoré celú
akciu podporilo.

Naše dievčatá na MS do Švédska
Vo Švédsku sa od 5. - 12.
12. 2009 uskutočnia MS vo
florbale žien. Naša reprezentácia sa predstaví v B - divízii
a súpermi v skupine jej budú:
Singapúr, Holandsko, Austrália a Taliansko. V druhej
skupine budú hrať: Nemecko,

Maďarsko, Japonsko, Kanada
a Estónsko. Tréner Slovenskej reprezentácie Miroslav
Hylek zverejnil nomináciu,
v ktorej nechýbajú ani naše
hráčky, Denisa Ferenčíková,
Veronika Turčáková a Milota
Hutirová.

Tenisovú halu v našom meste využívajú priaznivci toho športu od detí, až po tých najstarších. Keď sa odovzdávala do užívania, vôbec sme si nemysleli, že o tento druh športu bude až taký záujem. A je o ňu neustály záujem, o čom svedčí aj to, že mnohí
nadšenci tenisu z okolitých miest a obcí, čo chodia navštevovať naše kurty nám tento tenisový stánok v dobrom závidia. Teší nás,
že sme jediným mestom na Orave, ktoré sa takýmto tenisovým komplexom môže pochváliť. Myslíme si, že sa je čím chváliť, a
na druhej strane si treba uvedomiť, že postaviť tenisovú halu si vyžadovalo veľa úsilia, ale aj finančných prostriedkov.
Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že udržiavanie tenisovej haly, ľadovej plochy a ďalších športovísk,
ktorých máme niekoľko stojí mesto nemalé peniaze a zvlášť teraz v období krízy. Je skutočne obdivuhodné, že
aj v tomto čase v našom mestskom rozpočte sa nájdu na ich chod peniaze.

Reprezentujú nás tri volejbalové družstva
Predsedu volejbalového klubu
Mariana Miku sme požiadali o
zhodnotenie doterajšieho súťažného ročníka.
„Volejbalový klub Tvrdošín
(VK Tvrdošín ) v súťažnom ročníku 2009/2010 reprezentujú družstvá žien, kadetiek a prípravky,
ktoré hrajú súťaže riadené Slovenskou volejbalovou federáciou
a zúčastnili sa aj ďalších volejbalových turnajov.
Ženy hrajú druhu ligu a po prvej časti súťaže sú na 3. mieste. V
prvých zápasoch dievčatá ukázali
svoju hernú skúsenosť a pohodu.
Neskôr prišli študijné povinnosti a
ich herná pohoda sa vytratila. Na
zápasy nastupovali vždy v zmenenej zostave, čo ovplyvnilo ich
samotnú hru. V zápasoch nastúpili
aj kadetky a z ich výkonom som
bol spokojný, čo je veľmi dobrý
prísľub do budúcnosti. Za družstvo žien nastupujú nasledovne
hráčky, ktoré študujú na vysokých,
stredných a základných školách:
K. Tarajová, M. Jančeková, K.
Rehmová, E. Halašová, B. Marcoňová, S. Trabalíková, T. Rehmová,
L. Sochuliaková, T. Klamová,
M. Kolejaková, M. Trstenská, L.
Dzureková, T. Mišicová, T. Košarišťanová a K. Medvecká.
Družstvo kadetiek hrá II. triedu, kde zbierajú herné skúsenosti
a so svojimi zatiaľ nevýraznými
výkonmi sú po prvej časti súťaže

na 5. mieste. V družstve majú svoju premiéru aj nové hráčky, ktoré
študujú v Gymnáziu v Tvrdošíne a
verím že svojimi výkonmi pomôžu
družstvu v jeho hernému napredovaniu. Kadetky, ktoré nastupovali
na zápasy: K. Medvecká, M. Trstenská, L. Dzureková, T. Mišicová,
T. Košarišťanová, R. Melková,

si svoje zručnosti overujú vo volejbalovej súťaži pod názvom MiniMaxVolej. Súťaž sa hrá turnajovo a
po dvoch turnajoch sú na 3. mieste.
Za družstvo prípravky nastupujú:
P. Pániková, M. Masnicová, N.
Socháňová, M. Vidiečanová, T.
Javorková a M. Maťugová.
VK Tvrdošín ďakuje mestu

K. Lovasová, B. Lendová, M.
Ťapáková, L. Košarišťanová, N.
Kováčová, L. Obtulovičová, T.
Jančeková, a D Kuchťáková.
Prípravka, kde sa dievčatá učia
základné herné činnosti volejbalu,

Tvrdošín a jeho predstaviteľom za
vytváranie výborných podmienok
na propagáciu volejbalu v našom
meste ako aj okolí. Poďakovanie
patrí aj sponzorom a tým čo nám
prispeli 2% s podielu dane.“

Béčko šachistov na prvom mieste
Našim šachistom ŠO ŠK Tvrdošín B sa v 4. lige sk. C12 v liptovsko
- oravskej súťaž darí. Po štyroch
kolách sú na čele tabuľky. V 1.
kole doma v derby zápase s MŠK
Trstená remizovali 4:4. V 2. kole
vyhrali v L. Hrádku 7:1. V 3. kole
zdolali doma Lúčky 6,5:1,5 a v 4.
kole potvrdili úlohu favorita a v L.
Štiavnici vyhrali 6:2. Z výsledkov
vidno, že svojich súperov valcujú.
Najviac sa darí F. Medveckému a
V. Bobekovi, ktorí vyhrali všetky

štyri partie. Darí sa tiež Š. Kružliakovi a F. Comorkovi, ktorý uhrali
3 body zo štyroch partií. Veríme,
že i naďalej budú pokračovať vo
víťaznom ťažení.
V 3. lige sk. C1 sa ŠO ŠK Tvrdošín A nedarí, keď po 4. kolách sú
na poslednom mieste zo ziskom 2
bodov. Keby sa im smola nelepila na
päty, tak v pohode mohli mať plný
počet bodov. V 1. kole cestovali do
Žiliny, kde remizovali s TJ Mladosť
Žilina. Podobne dopadli v v 2. kole,

keď remizovali v D. Kubíne B 4:4.
V 3. kole cestovali do Čadce, kde
mali zápas rozohraný na výhru,
nezvládli však koncovky partií a
prehrali 5:3. V 4. kole cestovali do
Nesluše - K. N. Mesto, kde prehrali
5,5:2,5. Doposiaľ to boli súperi z
čela tabuľky. V ďalších kolách majú
relatívne slabších súperov, s ktorými
by mali už zabodovať.
Najviac sa darí Š. Kružliakovi,
ktorý uhral 3,5 bodu zo 4 partií a J.
Špankovi - 2,5 bodu zo 4 partií.

Výsledky stolných tenistov
1. liga muži:
1. kolo: Tvrdošín A - Čadca B 3 : 11, 2. kolo:
Tvrdošín A - Vranov A 5 : 9, Tvrdošín A - Michalovce A 5 : 9, 3. kolo: Ružomberok A - Tvrdošín A
12 : 2, Stará Ľubovňa A - Tvrdošín A 10 : 4, 4. kolo:
Tvrdošín A - Prešov A 11 : 3, Tvrdošín A - Bardejov
A 7 : 7, 5. kolo:
Tvrdošín A - Rimavská Sobota A 4 : 10, Tvrdošín
A - Lučenec-Kalinovo A 4 : 10.
4. liga muži:
Oravská Lesná A - Tvrdošín B 14 : 4, Iľanovo A
- Tvrdošín B 11 : 7, Tvrdošín B - D. Kubín A 13 : 5,
Hruštín A - Tvrdošín B 7 : 11, Tvrdošín B - Bobrovec
A 4 : 14, Ľubeľa A - Tvrdošín B 6 : 12, Tvrdošín
B - Námestovo A 10 : 8, Novoť A - Tvrdošín B 10 :

8, Tvrdošín B - ŠKST Ružomberok C 11 : 7.
6. liga muži:
Tvrdošín C - Oravská Poruba A 9 : 9, Trstená
A - Tvrdošín C 7 : 11, Tvrdošín C - Bobrov A 14
: 4, Hruštín B - Tvrdošín C 6 : 12, Tvrdošín C Námestovo C 7 : 11, Lokca C - Tvrdošín C 9 : 9,
Tvrdošín C - Mutné B 9 : 9, Tvrdošín C - Námestovo
Stred A 7 : 11.
7. liga muži:
Dlhá B - Tvrdošín D 11 : 7, Tvrdošín D - Mutné C
10 : 8, Tvrdošín D - Oravská Lesná B 7 : 11, Babín
A - Tvrdošín D 8 : 10, Tvrdošín D - Novoť B 12 :
6, Veličná A - Tvrdošín D 10 : 8,
Tvrdošín D - Krivá B 10 : 8, Krušetnica B - Tvrdošín D 13 : 5.
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