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Ostáva už len veriť
Koncom mája sa uskutočnilo stretnutie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Romana Bercelyho
s primátormi Dolného Kubína, Tvrdošína a starostami Oravy, na ktorom informovali ministra o kolapse dopravného
zaťaženia na trase cesty R3 vedúcej Oravou.
„Na toto stretnutie som
sa nemusel pripravovať.
Všetko dôležité o výstavbe
obchvatu mám všetko jasné
a dá sa povedať, že aj zažité. Boli to hodiny rokovaní
so zástupcami Vlády SR,
dopravných spoločností
a životného prostredia,
práce s projektovou dokumentáciou, stretnutiami s majiteľmi pozemkov,
po ktorých má rýchlostná
cesta viesť, pri pomoci pri
vyvlastňovaní pozemkov
a ďalšie. Za naše mesto sme
pripravili pre ministra CD
s názvom Kolaps dopravy
na Orave,“ hovorí primátor
Ivan Šaško.
Primátor na stretnutí
odovzdal ministrovi CD,
ktoré dokumentuje neúnosný stav dopravného zaťaže-

nia, najmä v Tvrdošíne.
„Aj pri tomto stretnutí som
si uvedomil, že nesmieme poľaviť, ale naopak, je nutné
neustále zdôrazňovať potrebu
začatia výstavby rýchlostnej

cesty. Náš úsek Tvrdošín Nižná mal už hotové stavebné
povolenie a určený termín začiatku výstavby. Keďže sa nič
neudialo, museli sme predlžiť
platnosť stavebného povole-

nia. Dokedy to takto budeme
ešte robiť?“
Primátor pripomenul ministrovi okrem iného petíciu
občanov mesta a obcí na trase R3, ku ktorej sa pripojili

aj občania celej Oravy tak,
aby táto cesta bola zaradená medzi najvyššie priority
Vlády Slovenskej republiky
pri rozvoji cestnej infraštruktúry na severnom Slovensku.
Svojimi podpismi sme
vtedy všetci deklarovali, že
sme za „urýchlené začatie
už pripravenej výstavby
prvého úseku Tvrdošín –
Nižná, ktorý bol v pláne
Vlády SR na začatie už v
roku 2011, a taktiež ukončenie prípravy ďalších definovaných úsekov R3 so
začatím v roku 2014. Dopravná situácia na tomto
úseku je neúnosná (doprava, najmä kamiónová cez
jednotlivé obce je nevyhovujúca, je spôsobených nespočetné množstvo havárií,
smrteľných úrazov). Táto
komunikácia je strategická
nielen pre Oravu, ale pre
celé Slovensko, nakoľko je
dopravným tranzitom spo(Pokračovanie na 2. str.)

Cezhraničná spolupráca prináša úžitok nášmu mestu
Primátor I. Šaško podpísal s wójtom Czesławom
Stanisławczykom Dohodu o partnerskej spolupráci
medzi Gminou Laskowa a Mestom Tvrdošín.
„Program cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovenská republika v rokoch
2007 – 2013 ponúkal šance všetkým samosprávam.
Z oficiálnych miest boli projekty tohto obdobia hodnotené ako „plné zaujímavých
nápadov pre spoluprácu
v oblasti pohraničia, ktoré
sa často premenili na trvalé
partnerstvo,“ hovorí primátor. „Táto charakteristika
sa presne vzťahuje na našu
spoluprácu s poľskou gminou Kościelisko. Boli tam
možnosti pomôcť kultúre,
doprave, cestovnému ruchu.

Dnes sa mi zdá takmer neskutočné, že všetky naše projekty
boli schválené a aj úspešne
zrealizované. Zrekonštruovali
sme kultúrny dom na sídlisku Medvedzie, hotel Limba,
cesty, parkoviská, chodníky a
celé dotvorenie sídliska Medvedzie a časti Krásnej Hôrky,
postavili amfiteáter a relaxačný chodník v Oraviciach, ale
aj ďalšie významné investície
z iných programov, či už nórskych fondov, resp. projektov
ministerstva životného prostredia. Boli to mnohé investičné akcie, ktorými sa môže pochváliť máloktoré mesto našej

Snímka z roku 2000 dokumentuje prvé stretnutie so zástupcami
gminy Kościelisko pred oficiálnym podpísaním dohody o spolupráci.
veľkosti. Hoci sa v súčasnom
programovacom období (2014
– 2020) okruh aktivít znížil,
urobíme všetko preto, aby sme

pripravili dobré projekty,
ktoré pomôžu nášmu mestu.
Pre rozšírenie cezhraničnej
(Pokračovanie na 2. str.)

Tvrdošín deťom, deti Tvrdošínu

Oči sú vraj okná do duše,
a keď sa usmievajú tie detské, ich pulzujúca energia
funguje ako pošta - posúvame si ju medzi sebou. Začne
medzi dieťaťom a rodičom,

no je vysoko chytľavá pre celé
okolie. Zrazu, človek si ani neuvedomí ako, usmieva sa od
ucha k uchu a dobrej nálade
pridávajú aj pestrofarebné obrazy, ktoré vidí pred sebou do-

plnené o veselé výskanie, súťaživé prekrikovanie a smiech.
A taký bol aj Medzinárodný
deň detí v našom meste. Energia, ktorú do jeho prípravy
vložila desiatka ľudí sa tisíc-

násobne vrátila. Tvrdošín
dal deťom zážitky a tie mu
na oplátku venovali srdce.
Srdce, čo rozjasnilo celý deň,
a to nielen metaforicky, ale
(Pokračovanie na 3. str.)
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablov ým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste pot ulujú.

Posila v slove

Trojjediný Bože, do svojich dní, týždňov a rokov mám
nádej na hodnotný a krajší život. Lenže viem, pane, že ten
sám nepríde. Musím vložiť doň svoje srdce. Duchu Svätý,
Ty sila a elán Trojjediného Boha, pomáhaj nám kriesiť
druhých k radosti a tým kriesiť aj našu radosť. Pomáhaj
nám, aby sme žili v podmienkach vzťahu, aby toto bol znak
našej viery, že sa máme navzájom radi. Pomáhaj nám,
aby sme vytvárali spolu s Tebou ľudskú lásku, v ktorej sa
môžeme spojiť na večnosť, Bože, s Tvojou láskou! Pomáhaj nám v tom.
Július Chalupa

Július Chalupa, človek so srdcom na dlani
Od poslednej svätej omše, ktorú celebroval Július Chalupa už ubehlo štvrťstoročie. V Tvrdošíne síce pôsobil
len štyri roky, no do sŕdc veriacich sa vpísal hlbokou čiarou a aj po 25-tich rokoch na neho s úctou spomíname.
Július Chalupa sa narodil 8. 1. 1950 v Chlebniciach. Po skončení Strednej
všeobecno-vzdelávacej školy v Dolnom Kubíne v roku
1968 nastúpil na
Cyrilo-Metodskú
bohosloveckú fakultu v Bratislave. V roku 1973
pr ijal k ňazsk ú
vysviacku a nastúpil na krátky
čas do Liptovskej Lužnej ako
kaplán.
Po návrate zo základnej
vojenskej služby sa kvôli
politickej situácii tej doby
nemohol vrátiť na svoje
prvé kaplánske miesta, ba
ani do Liptovského okresu.
Po štyroch mesiacoch mimo
pastorácie však nastúpil
v roku 1976 ako kaplán do
Podolínca, v roku 1978 do
Smokovca a v roku 1980 bol
vymenovaný za farára pre
farnosť Tvarožná.
Jeho posledným pôsobiskom sa v roku 1987 stal
Tvrdošín, kde 24. 6. 1991
náhle zomiera.

Za jeho krátkeho pôsobenia zanechal v srdciach
veriacich veľký dojem,
a mnohí naňho spomínajú
dodnes. Veď aj posledn á s p o m ie n k a
naň ho sa spája
s udalosťou, ktorú sám inicioval
- s Batôžkovou
slávnosťou, ako
nazval piknik pre
deti a ich rodičov. V kartónových krabiciach
starostlivo niesol
čerstvo napečené koláčiky, len aby sa nepopučili.
Toto malé gesto je svedectvom toho, aký ambiciózny
a húževnatý človek to bol.
Vitalita jeho osobnosti mu
nedovoľovala žiť polovičato, ani priemerne.
Zaslúžil sa o stavebné
a terénne úpravy v okolí
kostola Najsvätejšej Trojice, za jeho pôsobenia bol
vymenený starý organ za
nový, vymenené boli lavice, stál pri úprave interiéru novopostaveného domu
(Pokračovanie na 3. str.)
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Ostáva už len veriť Ďalší projekt, ktorý vylepší podmienky cestovného ruchu
(Dokončenie z 1. str.)
jenia Európy (Sever – Juh)“.
„Už minimálne 20 rokov
počúvame sľuby o výstavbe obchvatu Oravy,“ netají
svoje rozhorčenie primátor.
,,Tohtoročné stretnutie s ministrom dopravy je ďalším
krokom, ktorý by mal podporiť následné rokovania
s príslušnými členmi Vlády

SR. Váhu prikladáme jeho
slovám: Odchádzam s domácou úlohou pretaviť požiadavky do priorít vlády
s tým, že dopravnú situáciu
na Orave musíme riešiť.“
S dovetkom vysloveným
v médiách, že jeho prioritou
bude vybudovanie rýchlostných ciest, ku ktorým patrí
určite aj cesta cez Oravu

ne bola v sobotu 11. júna
slávnostne otvorená predajňa BAU-MIX dom a záhrada. Otvorenia sa zúčastnil aj
primátor mesta Ivan Šaško

z poľskej gminy Jablonka. V
predajni nájdete najrozličnejší tovar, ktorý je potrebný pre
váš dom a záhradu od rôzneho náradia pre kutilov, sta-

ako aj wójt gminy Jablonka
Antoni Karlak, ktorí sa spolupodieľali na slávnostnom
prestrihnutí pásky, po ktorom sa zahájila prevádzka
predajne, ktorá sídli na na
adrese ulice Vojtaššákovej

vebného materiálu, kuchynskej výbavy až po záhradný
nábytok. Otváracie hodiny
predajne sú od pondelka do
štvrtku od 700 do 1800, v piatok od 700 do 1900 a v sobotu
od 800 do 1600.

Pred desiatimi rokmi vyrástol v centre mesta obchodný dom nákupného reťazca
Lidl. Na to, ako tento priestor

najväčšiemu počtu spoluobčanov, aby všetky služby a obchody boli pre nich
dostupné,“ hovorí primátor,

Tvrdošín
má novú veľkopredajňu
V areáli bývalej mliekar- 602. Predajňu vysvätil kňaz

Za päť mesiacov by mal vyrásť nový Lidl

Zástupcovia mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko sa stretli
2. júna na slovensko-poľskej hranici v Oraviciach. Témou
ich stretnutia bola aktualizácia myšlienok prepojenia Oravíc
s Poľskom, aby tým bol turistom umožnený lepší prístup na
oboch stranách hranice.
„Už pred vyše 20-mi rokmi doliny,“ pokračuje primátor.
sme mali záujem spoločne vy- Vybudovaním chodníka poza
budovať cestu, ktorá by spá- mestské kúpaliská tak vznikne
jala naše prihraničné regióny. bezpečný priestor, po ktorom
Využívali sme rôzne príležitos- sa môžu bez obáv pohybovať
ti, aby sme o tejto téme hovorili chodci.
a hľadali riešenia atraktívne
V pláne je tiež realizácia
pre peších turistov i cyklistov definitívnej lavice smerom od
na oboch stranách hranice,“ bazénov k Meander parku a
hovorí primátor I. Šaško.
chodník popri Oravici až po
Dialo sa tak pri mnohých cestu do Tichej doliny. Vylepoficiálnych aj neoficiálnych šia sa tak podmienky až ku
podujatiach.Veľký význam štátnym hraniciam, kde bude
mali aj rozhovory s prezident- prepojenie chodníkov Poľska
mi Slovenska a Poľska pri ich a Slovenska. „Pri prepojeviacerých návštevách Oravíc ní s Poľskom očakávame, že
aj Kościeliska, ktorí boli myš- dôjde k zvýšeniu turistického
lienke naklonení a podporo- ruchu medzi Oravicami, Kośvali ju. „Na našej strane sme cieliskom a Zakopanym. Najpripravení vylepšiť podmienky mä v Poľsku prichádza mnoho
potrebného prepojenia na hra- turistov z celej krajiny práve
nicu s Poľskom. V súčasnosti do tejto oblasti a chcú navštísa nám naskytá možnosť vybu- viť ďalšie atraktívne miesta aj
dovať prepojenie, ktoré bude na slovenskej strane. V našom
slúžiť pre turistov a cyklistov prípade sú to Oravice. Tento
prostredníctvom Programu projekt pripravujeme spolu
cezhraničnej spolupráce In- s Kościeliskom, pričom na
terrg V-A Poľsko – Slovensko poľskej strane pripravujú na
2014 – 2020. Pripravujeme realizáciu podobný zámer tak,
projekt, v rámci ktorého vy- aby bola táto žiadosť podaná
budujeme pokračovanie re- do 15. augusta. Potom už len
laxačného chodníka cez časť ostáva čakať na výsledky rozOravíc smerom do Tichej hodnutia medzinárodnej ko-

ktorý z tohto istého dôvodu
„zabojoval“ aj za obchodný
dom Tesco. V poradí horná fotografia nás vrátila do
času, keď ešte na mieste
parkoviska stáli chátrajúce
domy a prejsť križovatkou
bolo jednou z podmienok
úspešného ukončenia kurzu
autoškoly. História sa tak po
10 rokoch opakuje. V najbližších dňoch by tu mal vládnuť
stavebný ruch, aby sme predvianočné nákupy mohli opäť
robiť v obľúbenom obchode,
hoci inak – po novom.

V zimnom období je to ideálna trať pre bežkárov a nordic
walking.
Je to investícia, ktorá môže
prispieť k zvýšeniu možností
a kvality cestovného ruchu.
Bude ďalšou alternatívou trávenia voľného času pre obyvateľov prihraničných regiónov,
ale aj turistov, hostí, ktorí si
cenia pokoj a uprednostňujú
pobyt v prírode.

(Dokončenie z 1. str.)
spolupráce nášho mesta sme
dňa 28. mája pri príležitosti
okrúhleho výročia dychovky
Tvrdošanka a partnerskej DH
Parafialna Deta Orkierstra
podpísali dohodu o spolupráci aj s ďalšou poľskou gminou
Laskowa.“
V dohode deklarujú obidve
strany záujem o partnerskú
spoluprácu medzi samosprávami, verejnými inštitúciami,
podnikateľskými subjektmi a
mimovládnymi organizáciami
v nasledujúcich oblastiach: realizácia spoločných projektov na
získanie prostriedkov z Európskej únie, vedenie spoločnej ponuky turistických atrakcií nachádzajúcich sa na území Gminy Laskowa a Mesta Tvrdošín,

vytváranie komunikačných
spojení a komplexných i integrovaných turistických ponúk,
podpora podnikania, inovatívnosti a konkurencieschopnosti,
podpora obnoviteľnej energie a
ochrany životného prostredia,
kultúry a vzdelávania, kultúrnej výmeny a výmien detí a
mládeže, výmeny informácií
a podpory cestovného ruchu a
športu. Dohoda predpokladá
aj tvorbu kontaktov na úrovni
spolkov, klubov a záujmových
organizácií. Zároveň ponúka
priestor pre rôzne iniciatívy
a formy spolupráce, a taktiež
nadväzovanie hospodárskych
kontaktov medzi organizáciami, firmami a fyzickými
osobami z územia oboch samospráv.

Cezhraničná spolupráca prináša úžitok nášmu mestu

Nekonečnej láske matky patrí vďaka i uznanie
Kino Javor sa v nedeľu 8. mája na pozvanie primátora zaplnilo mamičkami a starými mamami mesta,
kde im osobne poďakoval za všetko, čo pre svoje deti
nezištne a s láskou robia.
Láska na pr v ý pohľad
existuje. Veď čo iné to môže
byť, ako láska, keď mama
prvýkrát uvidí svoje dieťa,
a to zase ju? Láska, ten najvrúcnejší cit sa práve v tom
okamihu stonásobne zväčší.
Preto nie je náhoda, že aj tento významný deň, čo vyzdvihuje materinský cit, poslanie,
strach aj radosť zo svojich
detí je zaradený do najkrajšieho mesiaca v roku, mesiaca lásky. Láska mamy je nekonečná. Začína pri vnímaní
prvého pohybu svojho bábätka v brušku a každým dňom
po jeho narodení sa prehlbuje.
Dáva žene silu stáť pri svojom
dieťati, keď zablúdi, silu veriť
jemu aj v neho. V hrudi jej
bije to najstarostlivejšie srdce,
je stálym prístavom s majákom v živote detí. Je človek,
ktorý aj keď nás už dávno

nedrží za ruku, tú svoju stále
ponúka a je pripravený nás
chytiť. Najúprimnejší cit na
svete vyzdvihol vo svojom
príhovore aj primátor mesta
Ivan Šaško. „Slovo mama je
ospievané v poézii, zhmotne-

Stretli sa členovia Únie miest Slovenska

vyzeral ešte pred jeho realizáciou si už spomíname len
matne. Máme pocit, že Lidl
tu stojí už od nepamäti a život bez neho si už nevieme,
ani nechceme predstaviť.
A tu je namieste pripomenúť,
ako rázne musel primátor I.
Šaško presadzovať miesto,
kde je postavený. Niektorí
občania mali totiž utkvelú
predstavu o tom, že Lidl by
mal byť postavený „mimo
centra, niekde za železničnou
stanicou“. „Našou filozofiou
bolo, aby sme vyhoveli čo

misie, ktorá bude posudzovať
náš spoločný projekt,“ dodáva
primátor. V rámci projektu cezhraničnej spolupráce je v pláne zaradenie rekonštrukcie
cesty Medvedzie – Štefanov,
po ľavej strane Oravy.
V pláne je jej skvalitnenie nielen pre majiteľov chát
v záhradkárskej osade, ale tiež
pre cyklistov a peších turistov
v tejto časti nášho mesta.

V priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave sa 3. júna uskutočnil
XXVII. snem Únie miest Slovenska (ÚMS), ktorý hodnotil
plnenie cieľov a úloh stanovených v predchádzajúcom období. Prerokoval a prijal programové ciele i stratégiu ďalšieho
postupu pre nasledujúce obdobie. Delegáti snemu sa zaoberali aj programovým vyhlásením
vlády SR, dôležitosťou miest z
pohľadu napĺňania európskych
politík a ich zviditeľnenia v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ.
Snem Únie miest Slovenska,
na ktorom sa zúčastnil aj primátor nášho mesta Ivan Šaško, vyjadril presvedčenie, že v rámci
pokračovania procesu modernizácie verejnej správy sa ešte
väčšmi zvýrazní úloha miest
ako centier ekonomického a sociálneho rozvoja a význam integrovaného prístupu k rozvoju
miest a mestských regiónov zo
strany štátu aj Európskej únie.
Medzi schválené priority a cie-

le Únie patrí aj posilnenie významu miest s prehodnotením
rozdelenia kompetencií medzi
všetkými úrovňami verejnej
správy a presadzovať politickú, spoločenskú suverenitu a
sebestačnosť miest cestou zvyšovania finančnej nezávislosti
miest na centrálnom rozpočte
najmä posilňovaním vlastných
príjmov, ale aj plné financovanie preneseného výkonu štátnej
správy v každom meste.
Dôležit ý m momentom
stretnutia bolo pozvanie účastníkov na 7. samit Výboru regiónov
v rámci Slovenského predsedníctva v Rade EÚ 2016, ktorého
hlavnou témou bude „Investovať
a spájať“, teda spojiť v diskusii
európskych lídrov zo všetkých
úrovní riadenia, aby spoločne
hovorili o spôsoboch dosiahnutia udržateľného rastu prostredníctvom silnejšieho spojenia
nápadov, zdrojov, miest a ľudí.
Samitu, ktorý sa bude konať 7.8. júla v Bratislave sa zúčastní
aj primátor nášho mesta.

né v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama,
to je čistá láska prevtelená
do ženy, ktorá nás sprevádza
celým životom. Deň matiek,

ktorý si pripomíname možno
označiť za ten najhlavnejší
sviatok ľudského bytia, ktorý
by mal mať vždy svoje miesto
nielen v kalendári, ale predovšetkým v srdci každého
z nás. Dovoľte mi, milé mamy,

aby som vám vyjadril svoj
obdiv a úctu. Veď aj Milan
Rúfus vo svojej modlitbe za
rodičov v závere hovorí: ...
dve rúčky deťom stvoril Boh.
Pre ocka jednu, druhú mame.
Nuž každému dieťaťu želám
milujúcich rodičov a mamy,
aby ich rúčky nikdy nezostali prázdne, aby sa vás mohli
celý život držať, pretože je to
naozaj tak, že matkine ruky
sú nikým a ničím nenahraditeľné.“
Bohatý kultúrny program,
v ktorom sa predstavili deti
z nášho mesta a vokálna
skupina Otto Voce bol poďakovaním za prebdené noci,
vymenené plienky, osušené
slzy, zmysel pre humor a predovšetkým za odvahu vychovať dieťa, pretože toto všetko nie je samozrejmosťou.
Symbolom úprimnej vďaky
za matkinu ľudskosť, lásku, obetavosť, starostlivosť
a dobrosrdečnosť bol jemný
kvietok a malý darček z rúk
primátora mesta.

Inžinierske siete pre IBV Varta

V IBV Varta sa začala budovať prístupová komunikácia, cesta v
dĺžke vyše 200 m, ku ktorej pribudne nový vodovod i kanalizácia.
Mesto Tvrdošín vychádza IBV Varta (Staré Medvedzie),
v ústrety svojim občanom, kde toho času prebiehajú výktorí sa rozhodli pre indivi- kopové práce pre uloženie
duálnu bytovú výstavbu. V prívodných elektrifikačných
súčasnosti v našom meste rozvodov. Tvrdošín sa opäť
prebieha výstavba v lokali- rozrastie, keďže do tejto lokatách IBV Žiarec, Breziny, Ši- lity je naplánovaná výstavba
roké a najnovšie pribudla aj až 20 rodinných domov.
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Pribudnú ďalšie športoviská
Ku životu dospelých, ale
najmä mládeže patrí aj šport
a možnosť športovania. Medzi
priority vedenia mesta Tvrdošín patrí podpora všetkých
športov v meste, ako aj udržiavanie vybudovaných športovísk. Každé mesto a obec
v okolí nám môže závidieť,
že sa podmienky pre šport v
Tvrdošíne skvalitňujú nielen
veľkou finančnou podporou
zo strany vedenia mesta, ale aj
pravidelným investovaním do
nový športovísk, športových
objektov a areálov.

delne dosahujú na stupne pre
víťazov. Neďaleko haly je vybudovaná krytá tenisová hala,
ktorá nedávno dostala nový
moderný povrch používaný
na veľkých tenisových turnajoch, ako aj v moderných
tenisových centrách. Výsledky na seba nenechávajú dlho
čakať, keď najmä mládež v
tenise dosahuje vynikajúce
umiestnenia.
Od roku 2004 sa Tvrdošín
môže pýšiť futbalovým štadiónom, ktorý spĺňa kritéria
aj tých náročnejších fanúšikov.

mať rozmery vhodné nielen
pre trénovanie, ale aj na odohranie futbalových zápasov. K
ihrisku sa robil prívod vody,
povrch bol pripravený ťažkými mechanizmami. K obom

ktorý sa hráva u nás na amatérskej úrovni. Cez teplejšie
mesiace vystrieda umelú ľadovú plochu nové hokejbalové
ihrisko, ktoré vďaka novému
asfaltovému povrchu a moder-

Július Chalupa, človek so srdcom na dlani
(Dokončenie z 1.str.)
smútku, osobne sa zapájal
do sadenia stromčekov pri
brigádach, v orgánoch mesta
bol členom Rady starších. Na
jeho mnohé aktivity si spomína aj primátor mesta Ivan
Šaško: „Stretávali sme sa
takmer každý deň, veľa sme
sa rozprávali. Bol to veľmi
pracovitý človek. Za krátku
dobu v Tvrdošíne urobil toho
veľa. Spolupracovali sme
pri výstavbe domu smútku,
pri rekonštrukcii dreveného
kostola, v hlavnom kostole
zreštauroval sochy, obrazy,
krížovú cestu a mnohé ďalšie spoločné aktivity v meste. Za ten čas sa z nás stali
blízki priatelia a aj preto sme
rozhodli, hoci je pochovaný

svojich blížnych, konať dobré skutky, vyhýbať sa sebectvu. Jednou z takýchto
kázní bola aj tá z Veľkonočnej nedele: „Ježiš Kristus prichádza na túto Zem
a hovorí: Prijmite Ducha
Svätého! Prijmite milovanie
Trojjediného Boha! Prijmite starosť Božiu a vašu
radosť! Hneď by sme povedali: „Áno, Bože, prijmeme
Ťa, staraj sa o našu radosť!“
Lenže tu je háčik. Totiž Trojjediný Boh sa nechce starať
o našu radosť bez nášho pričinenia. Chce, aby Tvrdošania jeden druhému poskytli
náruč milovania. A cez Ducha Božieho, v Ježišovi Kristovi nám chce pomáhať, aby
sme vedeli v sebe vytvárať

Hokejbalové ihrisko vytvorí podmienky pre nový šport v našom meste.

Vo futbalovom areáli pribudne nové futbalové ihrisko s trávnatou plochou.
Nejaký ten rok už ubehol Ihrisko zastrešuje až sedem
od otvorenia športovej haly futbalových družstiev, ktov Tvrdošíne, no svoj účel plní rých tréningy a zápasy bývajú
na 150%. Však zázemie v nej niekedy ,,prekryté“, a preto sa
našli také športy ako volejbal, vedenie mesta Tvrdošín rozbasketbal, stolný tenis, v zime hodlo pre dôležitý krok vybufutsal, ale hlavne florbal, kde dovaním nového futbalového
mládež a hlavne ženy pravi- trávnatého ihriska, ktoré bude

ihriskám pribudlo osvetlenie,
ktoré umožní trénovať aj v neskorších večerných hodinách.
Po ukončení prác na novom
ihrisku bude oplotené. Futbal
má v meste výborné podmienky. Okrem futbalového areálu
môžu deti a mládež rozvíjať
svoj talent na štyroch multifunkčných ihriskách s umelou
trávou. Najmladšie pribudlo
na Vladine len nedávno.
Umelá ľadová plocha v našom meste posúva možnosti
športovania znova o stupienok
vyššie. Veľký rozvoj vďaka
takejto ľadovej ploche zaznamenalo korčuľovanie a hokej,

ným mantinelom bude spĺňať
aj náročné kritéria. V najbližšom období bude ihrisko
technicky dotvorené, namaľujú sa čiary, osadia bránky.
Ihrisko bude nielen vhodné
pre nadšencov hokeja a hokejbalu, ale aj pre florbalistov
a všetkých, ktorých tento šport
nadchne. Však nie nadarmo
je Slovensko majstrom sveta
v hokejbale.
Pod m ien k y pre roz voj
športových talentov, napredovaniu športov ako aj pre
aktívne využitie voľného času
sú v meste Tvrdošín na veľmi
dobrej úrovni.

Deti plnili úlohy s takým oduševnením a odhodlaním, že
niektoré z nich odovzdávali
tombolové lístky ešte tesne
pred losovaním na posledné
výzvy moderátorky. Plné počty pečiatok na súťažných lístkoch (stanovíšť bolo dokopy
dvadsať) svedčili o chuti stráviť tento deň v kruhu kamarátov a spoločne sa predbiehať,
kto ich získa viac. Nechýbalo
skákanie na trampolínach,
veselý sloník Mamba, maľovanie vlajky na loď Alica,
hádzanie krúžkov na cieľ, hudobné pexeso, točenie hliny
na kruhu, bylinkový stánok,
antikvariát, ukážka techniky

dobrovoľnými hasičmi, hand
made výrobky, či maľovanie čokoládou a vytváranie
bublín, ktoré zožali medzi
deťmi obrovský úspech.
Trojičné námestie už tradične patrilo tanečným vystúpeniam detí z Centra voľného
času a Základnej umeleckej
školy z Nižnej. Po pretekoch
lezúňov väčšina dospelých
a detí prestalo dýchať pri vystúpení Martina Jaroša, ktorý
predviedol ukážky cyklotriálu. Zlatým klincom celého
dňa bolo divadielko Polepetko, ktorým všetky deti zabavili herci z Divadla Cliperton
z Banskej Bystrice.

Do projektu venovanému
deťom sa zapojili CVČ Tvrdošín, MŠ Medvedzie, MŠ
Tvrdošín, Jasle Slniečko, OZ
InForma – modrý macík, MŠ
Zvedavá Včielka zo Štefanova
nad Oravou, ZŠ Š. Šmálika,
ZŠ M. Medveckej, Art Galéria Schűrger, ZUŠ Tvrdošín,
SZUŠ Pierrot, SOŠ lesnícka
Tvrdošín, OZ Misia Mladých,
OZ Projekt Plus, Activ gym
Tvrdošín, M. Knapová, Centrum sociálnych služieb Tvrdošín, Kozmetika Mary Kay,
Pletené košíky M. Skubanová,
Mydielka A. Baránková, Vankúšiky a keramika E. Leginusová a Dobrovoľní hasiči.

Tvrdošín deťom, deti Tvrdošínu

(Dokončenie z 1. str.)
naozaj. Tmavé chmáry a plačúce nebo spočiatku potrápili
organizátorov, no všetky obavy odišli tak rýchlo, ako vyšlo
slniečko a z každého smeru sa
začali zbiehať naši najmenší.
Heslo dňa sa nieslo v duchu
Tvrdošín deťom. Inštitúcie
z celého mesta spojili svoje
sily, odhodlanie a nápady, aby
v mestskom parku vytvorili pre deti logické, športové,
kreatívne, no predovšetkým
bláznivé a zábavné úlohy.
Motivácia na ich splnenie bola
jasná – bohatá tombola a prvá
cena - víkendové kúpanie pre
celú rodinu v Meander Parku.

Kedy vzniká daňová povinnosť
V období posledných mesiacov sme si plnili svoju
daňovú povinnosť z nehnuteľností, za psa a taktiež za
komunálny odpad a drobný
stavebný odpad. Tí, ktorí tak
doteraz neurobili, majú možnosť zaplatiť dane v úradných hodinách na Mestskom
úrade, v miestnosti na prízemí, oproti kancelárii prvého
kontaktu a poplatok za komunálny odpad na Technic-

kých službách. „Zaužívaný
systém platenia daní, teda
raz ročne a na jednom mieste,
využíva väčšina daňovníkov,
resp. domácností. Sú však situácie, kedy je podľa zákona
potrebné nahlásiť zmenu ešte
v priebehu roka. Povinnosť
urobiť tak vzniká pri dedení
alebo vydražení nehnuteľnosti. Vtedy je potrebné podať
priznanie k dani najneskôr do
30 dní od vzniku daňovej po-

vinnosti. Daňová povinnosť
v tomto prípade vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho
po dni, v ktorom sa dedič stal
vlastníkom na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve, resp. právoplatného
rozhodnutia súdu o udelení
príklepu.“ To isté platí aj pri
dani za psa. Je potrebné ho
nahlásiť najneskôr do 30 dní
od jeho osvojenia, a to v prípade, že je pes starší ako 6
mesiacov. V 30-dňovej lehote

je potrebné nahlásiť aj stratu,
či úhyn psa. Daňová povinnosť zaplatiť za psa zaniká
len v prípade podania čiastkového daňového priznania
na zánik daňovej povinnosti.
„Ľudia na to často zabúdajú
a pri platení ostávajú prekvapení, že platia za niečo,
čo už v skutočnosti nevlastnia.“ Podrobnejšie informácie Vám podajú na oddelení
Správy daní z nehnuteľností
MsÚ.

Primičná svätá omša v Dlhej nad Oravou, sprava Anton Kováč, Július Chalupa a novokňaz Jozef Kaučiarik.
v rodnej obci, za jeho zásluž- milovanie. Aby sme vedeli
nú prácu mu v cintoríne po- vytvárať jeden pre druhého
staviť pomník, pri ktorom sa milujúcu náruč. Aby sme jestále pristaví veľa ľudí a za- den v druhom vedeli búrať
spomína si na neho.“
melanchóliu, smútok a utrVeľkým zážitkom pre ve- penie. Lenže ak si poviete
riacich boli aj homílie, teda Toto je ono! Mali by to Tvrkázne počas svätej omše. došania robiť pre mňa, iní si
Nový rok začínal slovami: povedia: To je ono, mali by to
„Dostal som poštou jeden robiť pre mňa. Potrebujeme
zaujímavý recept na va- posilu k tomu, aby sme vedeli
renie radosti. Vezmeme si milovať druhých.“
dvanásť mesiacov. PoriadJeho homílie boli nadčane ich očistíme od zachmú- sové. Aj po rokoch sa v nich
renosti, od puntičkárstva, odzrkadľuje život jedinca aj
strachu a zhonu. Každý me- spoločnosti. Vidíme v nich
siac sa rozdelí na tridsať návod na šťastný život, alealebo tridsaťjeden dielikov, bo skôr návod, ako urobiť
takže zásoba nám vystačí šťastných tých okolo nás.
na celý rok. Potom si každý Návod ako žiť, počúvať,
deň upravíme takto: jeden milovať a šíriť posolstvo
diel práce, dva diely dobrej radosti. V publikáciách Ponálady, tri vrchovaté lyžice sila v slove, kde sú spísané
optimizmu, porciu dôvery jeho kázne sa môžeme vrátiť
v Boha, jednu čajovú lyžičku späť v čase a zaspomínať si
znášanlivosti, zrnko trpezli- na kňaza, človeka, čo veril
vosti a štipku ohľaduplnosti. v ľudské dobro a nabádal
Netreba zabudnúť, že toto k jeho šíreniu.
všetko sa musí bohato zaliať
V nedeľu 26. júna sme na
milovaním. Takto priprave- pána farára spomínali aj pri
né prizdobíme kytičkou po- svätej omši, ktorú celebrozornosti. Servírujeme a po- val jeho dlhoročný priateľ,
dávame s milým úsmevom Mons. prof. ThDr. JCDr. Ana priateľským slovom.“ Jeho ton Fabian, PhD spolu s nakázne, hoci boli dlhé, vždy ším správcom farnosti Franso sebou prinášali posolstvo, tiškom Regulym, ktorí si tiež
mali duchovnú hĺbku a boli zaspomínali na stretnutia s
skutočnou posilou vo viere Júliusom Chalupom, ktoa živote každého.
rého vždy obohacovali ako
Vyzýval ľudí milovať každého z nás.

Most sa bude rekonštruovať

Príležitosť na získanie nových poznatkov Vzniká nová tradícia umeleckého zážitku

V poľskej gmine Kobylnica sa uskutoční od 19. do 23.
júla ďalší ročník divadelného festivalu Multi Culty, ktorého
sa zúčastnia aj úspešní žiaci našich škôl.
Počas divadelných dní sa skúsenosti, názory, myšlienky,“
stretnú mladí ľudia zo štyroch hovorí primátor, ktorý s gminou
krajín Vyšehradskej štvorky. Slo- Kobylnica podpísal prvú dohodu
vensko reprezentuje naše mesto, o spolupráci už v roku 2007 s tým,
Poľsko gmina Kobylnica, Českú že táto spolupráca má aj ďalšie
republiku mesto Malá Morávka pozitívne aktivity, ktoré by toho
a Maďarsko Bátonyterenye.
roku mali byť aj na úrovni pod„Sme veľmi radi, že vďaka na- nikateľských subjektov.
šim družobným vzťahom s viaceProgram je koncipovaný tak,
rými zahraničnými mestami môže- že účastníci sa naučia nielen o
me žiakom nášho mesta ponúknuť kultúre iných krajín, môžu vykultúrne, ale i športové stretnutia mieňať svoje umelecké zážitky
na medzinárodnej úrovni, pros- počas workshopu. Pripravené sú
tredie, kde si môžu zdokonaľovať exkurzie k zaujímavým miestam
jazykové znalosti, získavať nové poľskej kultúry a histórie.

Art galéria Schürger organizuje od 2. júla výtvarné
sympózium s názvom Stopy na Jantárovej ceste.
Skutočne ide o mimoriadny zážitok pre priaznivcov
výtvarného umenia.
Do Tvrdošína zavítajú profesionálni výtvarníci zo Slovenska a Čiech, aby v inšpiratívnom prostredí Oravy
z atraktívnych prírodných,
historických a kultúrnych lokalít pretlmočili svoje pocity
výtvarnými technikami.
Diela umelcov budú inštalované a vystavené v galérii,
sprístupnené na vernisáži
8. júla o 1700 za prítomnosti

všetkých autorov. Kurátorom
výstavy bude L. Petránsky,
mladší.
Pre verejnosť bude galéria
otvorená denne od 10.00 do
18.00, vstup je zdarma. Výstava potrvá do 3. augusta.
Art galéria týmto podujatím nadviazala na tradíciu 8
ročníkov Výtvarného Tvrdošína, ktorého sa v rokoch 1990
-1997 zúčastňovali neprofesionálni umelci.
Viac info na web-stránke
mesta.

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina sekcia železničných tratí kompletizuje prílohy k stavebnému povoleniu
rekonštrukcie mosta.
Primátor I. Šaško nás informoval o príprave komplex-

nej rekonštrukcie mosta na
železničnej trati pri uliciach
Farská, Múčna a Hviezdoslavova. V súčasnosti pripravujú
súhlasné stanovisko k právu prechodu a prejazdu po
pozemkoch uvedených ulíc
a zriadenie staveniska.
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Pozrime sa na to srdcom
Tvrdošín je náš domov.
Prechádzame jeho ulicami automaticky, samozrejme. Bez toho, aby sa nám
čokoľvek zdalo nové, tým

mať všetko to pekné okolo
nás. Nie preto, že to nechceme vidieť, ale preto, že to tak
vidieť zabúdame. Veď stačí
len, keď po dvojtýždňovej

zvláštnym spôsobom, ako
keď navštívite nové miesto,
či dovolenkovú destináciu.
Zabúdame sa naň pozerať
s otvorenými očami a vní-

PN-ke vyjdete pred bytovku
a prejdete niekoľko metrov
do obchodu. Určite ten pocit poznáte. Akoby ste prišli do nového sveta. Čerstvý

vzduch, slnečné lúče, farby
zelene a kvetinovej výzdoby
nás nabíjajú pozitívnou energiou, máme chuť sa usmievať
a dať sa do reči s každým.
Len preto, aby sme mohli tú
chvíľu vychutnať čo najdlhšie. A potom deň čo deň na
ten pocit zabúdame. Cesta do
obchodu a späť sa stáva všednou. Pritom stačí len otvoriť
oči dokorán, rozhliadnuť sa
a človek ihneď začne vnímať.
Všimne si čerstvo pokosený
trávnik a má chuť dotknúť sa
ho, lebo vyzerá tak mäkko.
Všimne si farebný kvetinový
záhon, či kvetinové pyramídy
a v tom sa zamyslí: „Keď ja
vnímam svoj domov ako čisté,
upravené a nádherné miesto,
ako ho asi vníma ten, čo tu
príde prvýkrát, či na dovolenku?“ My máme to šťastie, že
tú „chvíľu novoty“ môžeme
prežívať každý deň, stačí sa
zhlboka nadýchnuť a pozerať
srdcom.

Škola vychováva majstrov
Stredná odborná škola lesnícka (SOŠ-L) v Tvrdošíne sa
v dňoch 18.-19. mája opäť stala
dejiskom medzinárodnej súťaže
Drevorubač Junior 2016 Tvrdošín a Opravár junior 2016 Tvrdošín. Súťaže sa zúčastnilo 12
škôl s medzinárodným zastúpením z Česka a Maďarska. Zo
slovenských škôl mali zastúpenie SOŠ-L z Banskej Štiavnice,
Ivánky pri Dunaji, Prešova, Poltára. Záštitu nad súťažou prevzal
Ing. Juraj Blanár. V silnej konkurencii študenti školy dokázali, že patria k najúspešnejším.
O dobré meno školy sa zaslúžil
M. Sekereš, ktorý obhájil prvenstvo v štyroch disciplínach, A.
Jakubjak a Š. Chudjak v jednej

disciplíne. Ako družstvo získala škola výborné druhé miesto.
V hodnotení jednotlivcov sa M.
Sekereš umiestnil na druhom
a A. Jakubjak na treťom mieste.
M. Sekereš a Jakubjak sa zaradili
medzi zvučné mená absolventov
školy, ktorí dosahujú výborné
výsledky doma i v zahraničí.
Absolvent M. Lubas získal 2.
miesto na Majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku v roku 2014
a stal sa majstrom sveta vo výmene reťazí. V súťaži Opravár
Junior získal M. Polťák tri prvé
miesta, 3. miesto P. Veselovský
a najlepším družstvom v súťaži
sa stala SOŠ-L Tvrdošín. Pomoc
pri organizovaní týchto súťaží
poskytlo i naše mesto:

Po skončení tejto vydarenej
akcie obdržal primátor aj za
mesto ďakový list:
„Organizátori medzinárodných súťaží zručnosti žiakov
stredných škôl s lesníckym zameraním pri práci s ručnou
motorovou pílou a opravy lesnej
techniky „Drevorubač Junior
2016 Tvrdošín“ a „Opravár
Junior 2016 Tvrdošín“ Vám
touto cestou ďakujú za spoluprácu materiálnu a finančnú
pomoc pri ich organizovaní. Aj
vďaka Vašej štedrej pomoci sa
nám opäť podarilo zorganizovať
vydarené podujatie pre žiakov
stredných škôl s lesníckym zameraním.“
Ing. V. Gerčák, riaditeľ školy

Múzy 2016

Knižný maratón žiakov
Čísla majú v rozprávkach
magické schopnosti a vždy je
za nimi ukrytá nejaká symbolika. Pre deviaty ročník čitateľského maratónu to znamenalo,
že bol zatiaľ najpočetnejší. Na
podnet Linky detskej istoty sa
ho 2. júna v spolupráci s Mestskou knižnicou zúčastnilo až
320 detí z nášho mesta.
Cieľom podujatia, ktorého
krstnou mamou je spisovateľka Oľga Feldeková, je motivovanie detí k čítaniu. Každý
rok nesie záštitu nad podujatím osobnosť, ktorá dosiahla
úspech v oblasti umenia, má
spätosť s knihou a mestom.
V predchádzajúcich dvoch
ročníkoch boli zastúpené z oblasti literárneho a výtvarného
umenia – spisovateľka Mária
Stopková a výtvarník Hieronym Balko. Tento rok záštitu
nad podujatím prebral stredoškolský pedagóg Jaroslav
Broz, ktor ý prvý výrazný
úspech zaznamenal ešte ako
študent Strednej priemyselnej školy v Tvrdošíne. Stal
sa víťazom československej
literárnej súťaže Strážnice
Marušky Kudeříkové 1984,
laureátom niekoľkých ďalších
literárnych súťaží (Wolkrova
Polianka, Verš, Chalupkovo
Brezno, Poviedka 2000). Je
režisérom, scenáristom a občas

aj hercom divadelných súborov: Ofélia (B. Bystrica - víťaz
Akademického Prešova 1991),
Divadlo Ka (Tvrdošín - víťaz celoslovenskej prehliadky
FEDIM Senica 1992), Možno
príde aj Godot (Gymnázium
Tvrdošín - viaceré ocenenia na

- víťazov celoslovenských aj
československých recitačných
súťaží Hviezdoslavov Kubín,
Dilongova Trstená, Valašské
Meziříčí. Je autorom bibliofílie
60. ročníka Hviezdoslavovho
Kubína Desať rozlúčkových
sonetov.

celoslovenských prehliadkach
Zlatá priadka v Šali a FEDIM
v Senici), Dobrozvíťazí (Gymnázium Tvrdošín a ZUŠ Nižná
- viaceré ocenenia na celoslovenských prehliadkach Zlatá
priadka v Šali a Hviezdoslavov
Kubín). Svoje skúsenosti uplatňuje ako dlhoročný porotca
okresných, krajských aj celoslovenských divadelných a recitačných súťažiach a pedagóg
i lektor úspešných recitátorov

J. Broz odštartoval detský
čitateľský maratón úryvkom
z vybranej knihy. Do maratónu sa zapojili žiaci oboch základných škôl v Tvrdošíne aj
v Medvedzí a úspešne splnili
jeho podmienku – prečítanie
aspoň jednej strany z knihy,
za čo získali záložky do kníh
a spoločne podpísali diplom,
ktorý ako svedectvo úspešne
zvládnutej úlohy ostal v mestskej knižnici.

Centrum sociálnych služieb
Prijímatelia sociálnych služieb (PSS) majú vytvorené výborné podmienky pre hodnotné prežívanie voľného času,
osobnostný rozvoj v oblasti
kultúry, športu nielen v Centre sociálnych služieb (CSS),
ale aj na podujatiach mimo zariadenia. Veľký úspech v minulom roku na Svetovej letnej
špeciálnej olympiáde v Los
Angeles (USA) je vyjadrením
celoročného úsilia špeciálnych
pedagógov a vychovávateľov, ktoré venujú prijímateľom sociálnej pomoci. Tento

rok si z Národných pretekov
Špeciálnych olympiád v zjazdovom a bežeckom lyžovaní
priniesli 2 zlaté medaile - 50
m a 100 m classical, striebornú v štafetách a 3 bronzové
medaile v disciplínach 500
m, 50 m a 100 m classical.
Svoje schopnosti v hre Boccia
prezentovali PSS aj na krajskom turnaji v Ružomberku
a na futbalovom turnaji pre
osoby s mentálnym postihnutím SENI Cup. Vedomosti úspešne prezentovali PSS
aj na Biblickej olympiáde v

CSS TAU Turie na a na súťaži Hádaš, hádam, hádame,
ktorá podporuje rozvoj a tréning pamäti. Doterajšie počítačové skúsenosti a zručnosti, ktorým predchádzal rok
práce s počítačmi si preverili
na počítačovej súťaži a svoje
vedomosti v kon k u rencii
viacer ých centier pomoci
v rámci Žilinského kraja na
súťaži Senior, nehnevaj sa.
Pre verejnosť je zariadenie
sprístupnené počas Dňa otvorených dverí, ktorý organizujú
každoročne v mesiaci máj.

Výsledky súťaží

Nedeľné popoludnie 29.
mája vládla v kine Javor
atmosféra plná rodinného
muzicírovania žiakov ZUŠ
Tvrdošín a ich rodinných
príslušníkov. Druhý ročník
Múzy 2016 bol obohatený
krásou umenia speváckeho

zboru Omnia zo Žilinskej
univerzity pod vedením dirigentky Moniky Bažíkovej. Ich umelecký výkon
umocnil záver nedeľnej atmosféry a všetci prítomní
si odniesli pozitívne emócie
z ich spontánneho vystúpenia

a vystúpenia rodín, ktoré sa
prezentovali hudbou rôznych
žánrov. Priaznivci výtvarného umenia mohli pri vstupe
do kina nahliadnuť na krásnu výstavu prác a keramiky,
ktoré poskytli rodiny našich
žiakov.

Spisovateľ P. Huba v Tvrdošíne
Pozvanie na besedu, ktorá
sa uskutočnila v utorok 24.
mája v spoločenskej sále, prijal historik, prozaik a vydavateľ, súčasný riaditeľ Oravskej
knižnica Antona Habovštiaka
v Dolnom Kubíne Peter Huba.
Deti zo ZŠ Štefana Šmálika
v Tvrdošíne sa potešili a besedy sa zúčastnili mladší i starší
žiaci. Peter Huba je rodák z Veličnej (28. 6. 1949), ktorý v súčasnosti žije v Dolnom Kubíne.

Vyštudoval históriu, pôsobil
ako riaditeľ Okresného archívu, Oravskej galérie, Oravského múzea. Napísal historické
prózy pre deti i dospelých,
životopisný román, i odbornú
literatúru. Je tiež zostavovateľom i spoluautorom monografií
oravských miest a obcí, napríklad aj Tvrdošína.
Spisovateľ pútavo rozprával o písaní a vydávaní svojich
kníh, odpovedal na otázky, pre-

zentoval knihy, ktoré priniesol
deťom na ukážku. S veľkým
záujmom sme počúvali a dozvedeli sa veľa nového. Besedou
sprevádzala a moderovala Mgr.
Miriam Kazimírová – koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti v Oravskej
knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Peter Huba zakončil svoje rozprávanie autogramiádou a sľúbil, že pošle ako
dar niektorú zo svojich kníh.

III. kategória žiaci 5. a 6. rokov: 1. miesto Sára PavloMesto Tvrdošín a Miestny
odbor Matice slovenskej vy- ročníka: 1. miesto Tímea Kop- vá – 17 rokov, ZUŠ Tvrdošín,
hlásili 11. ročník súťaže „Paleta tová - 5.B, ZŠ Š. Šmálik, 2. 2. miesto Júlia Fukasová – 16
Márie Medveckej“ a „Gessayo- miesto Martin Košarišťan – rokov, ZUŠ Tvrdošín, 3. miesto
vo pero“. Oproti minulým roč- 5.A, ZŠ Š. Šmálika, 3. miesto Simona Jančeková – 17 rokov,
níkom bola v súťažiach malá Andrej Vaduliak – 5.A, ZŠ Š. ZUŠ Tvrdošín. VIII. kategózmena, ktorá sa týkala najmä Šmálika. IV. kategória žiaci ria – dospelí: 1. Bc Ľudmila
tém. Tie boli až dve. Kým 7. 8. a 9. ročníka: 1. miesto Verzálová – Medvedzie.
malí umelci čarovali štetcom Sandra Mišíková - 8.A, ZŠ Š.
Literárna súťaž Gessayona tému „Moje mesto mám Šmálika, 2. miesto Barbora vo pero.
rád/rada“ a „Dnes mám ran- Bedrichová - 8.A, ZŠ Š. ŠmáI. kategória žiaci 1. a 2.
de so svojim mestom“, budúci lika, 3. miesto Terézia Šrobová ročníka: neboli udelené ceny.
spisovatelia okrem
II. kategória žia„randenia s mestom“
ci 3. a 4. ročníka:
tiež písali práce te1. miesto – Perla
maticky zamerané na
Mária Lacková –
významné výročie,
3.B, ZŠ Š. Šmálika,
a teda „Moje mesto
2. miesto – Nikola
je už 20. rokov okreFukasová – 4. A,
som“. Do súťaže sa zaZŠ M. Medveckej,
pojilo dokopy až 165
3. miesto – Karin
žiakov a dospelých,
Obtulovičová - 3.C,
z toho 128 maliarov
ZŠ M. Medveckej.
a 37 pisateľov. Z prác,
III. kategória žiaci 5. a 6. ročníka:
ktoré boli doručené na
1. miesto - Klára
MsKS boli ocenené
Kormaňáková, 5.
tie najlepšie v každej
kategórii.
A, ZŠ Š. Šmálika ,
Víťazná
práca
Ľ.
Verzálovej
v
kategórii
dospelí.
Výtvarná súťaž Pa2. miesto- Ráchel
– 8.B, ZŠ Š.Šmálika. V. kategó- Paulínyová, 5. A, ZŠ Š. Šmálileta Márie Medveckej:
I. kategória žiaci 1. a 2. ria žiaci ZUŠ 5 – 9 rokov: 1. ka, 3. miesto - Kornélia Gavraročníka: 1. miesto Natália miesto Mária Pardeková – 8 nová, 6.A ZŠ Š. Šmálika.
Greššová – 2.A, ZŠ Š. Šmáli- rokov, ZUŠ Tvrdošín, 2. miesto
IV. kategória žiaci 7. 8.ka, 2. miesto Emka Žilincová Anna Žuffová – 8 rokov, ZUŠ 9. ročníka: 1. miesto - Lukáš
– 2.A, ZŠ Š. Šmálika, 3. miesto Tvrdošín, 3. miesto Tímea Ku- Rusnák, 7.B, ZŠ Š. Šmálika,
Matúš Skurčák – 1.B, ZŠ Š. morová – 8 rokov, ZUŠ Tvrdo- 2. miesto - Terézia Šrobová,
šín. VI. kategória žiaci ZUŠ 8.B ZŠ Š. Šmálika, 3. miesto
Šmálika.
II. kategória žiaci 3. a 4. 10 –15 rokov: 1. miesto Kris- -Mário Kompan, 7.A, ZŠ Š.
ročníka: 1. miesto Ivana Krí- tína Medvecká – 11 rokov, ZUŠ Šmálika.
žiková – 3.C, ZŠ M. Medvec- Tvrdošín, 2. miesto Patrik GríV. k ategór ia št udent i
kej, 2.miesto Stela Kepštová sa – 12 rokov, ZUŠ Tvrdošín, stredných škôl: neboli udele- 3.B, ZŠ Š. Šmálika, 3. miesto 3. miesto Natália Kabáčová – né ceny. VI. kategória – doVanesa Krivdová - 3.C, ZŠ M. 13 rokov, ZUŠ Tvrdošín. VII. spelí: Mgr. Petra Daňová, Júlia
kategória žiaci ZUŠ 16 –18 Turňová.
Medveckej.
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Vzdelanie posúva každého bližšie k snom
Sofokles, jeden z najvýznamnejších starovekých gréckych dramatikov chápal
úspech ako „odmenu za drinu”. Za každým úspechom stojí talent, práca a vo väčšine prípadov úsilie učiteľa.

Základná škola M. Medveckej
Nie nadarmo sa hovorí „Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja
Janko...“. Základy, ktoré dieťaťu
odovzdáme ešte ako malému žiačikovi sa s ním budú niesť celým
životom. Budujú jeho budúcnosť,
určujú jeho smerovanie, naznačujú to, čomu sa budú venovať celý
život. Veď už v ranom detstve
môžeme na dieťati vidieť, k čomu
má bližší vzťah, či sa hrá na učiteľa, lekára, speváka alebo na
miništranta. Už vtedy vieme, či
je to len hra s bábikou alebo je to
náznak toho, kým bude v budúcnosti. Tieto prirodzené vlohy, či
cítenie ďalej v našich deťoch rozvíjajú učitelia. Núkajú im príležitosť zveľaďovať svoje vedomosti
a ísť do hĺbky toho, čo ich baví.
Dôkazom a zároveň výsledkom
tvrdej práce učiteľov aj žiakov sú
dosiahnuté výsledky v mnohých
súťažiach a olympiádach.
V prírodovedných súťažiach
boli žiaci úspešní v okresných

kolách. Z Pytagoriády si 1. miesto
odniesla Ľ. Hubčíková a 2. S.
Krivda, T. Topalov bol úspešný
riešiteľ. V Matematickej olympiáde sa stali úspešnými riešiteľmi L. Beráková, P. Kordiaková,
K. Pániková, Ľ. Hubčíková, M.
Hrobár a M. Kyseľ, v Chemickej
K. Belopotočanová, v Geografickej K. Pániková a I. Smatana.
Z okresnej súťaže Biologická
olympiáda „D“ si 1. miesto odniesla N. Uherová. Úspech zaznamenali i v celoslovenských
súťažiach. V Matematickom klokanovi sa úspešnými riešiteľmi
stali M. Novák, M. Kojdová, S.
Bačová, N. Uherová, L. Pánik,
Ľ. Hubčíková, vo Vševedkovi S. Bačová a N. Brňáková, v súťaži i Bobor V. Zembjaková, T.
Topalov, M. Gabaríková, L. Pánik, S. Bedrichová, J. Maras a
R. Fučeková. V súťaži Maks sa
L. Beráková, N. Uherová zaradili medzi 5% najúspešnejších

na Slovensku. V okresnom kole
Hviezdoslavovho Kubína získala
1. miesto – E. Dobrovolská, 2.
M. Planieta a 3. M. Korbeľová.
E. Dobrovolská sa prebojovala
na krajské kolo, kde získala 3.
miesto.
Na Šalianskom Mať kovi
v okresnom kole získala 1. miesto
E. Dobrovolská a 3. miesto K.
Bahnová. E. Dobrovolská postúpila do krajského kola, kde získala 3. miesto.
Na okresnej Dejepisnej olympiáde získal 1. miesto M. Pajerchin a 3. miesto S. Klimčíková.
Na okresnom kole Matičný
sláviček si vysúťažila 2. miesto.
R. Maďarová, 2. miesto P. Dubeňová, cenu Matice Slovenskej si
zo súťaže odniesla T. Pániková.
V celoslovenskej výtvarnej
súťaži, ktorú vyhlásil Červený
kríž získala 1. miesto A. Leginusová, 2. S. Bebejová a 3. miesto
S. Tomadlíková.

Základná škola Š. Šmálika
Deň ľudovej rozprávky
Kde bolo, tam bolo, bola raz
jedna rozprávka o Žltovláske
a Červeňkráľovi. Zapísal ju známy slovenský zberateľ ľudových
rozprávok Pavol Dobšinský. Veľmi túžil osláviť svoje narodeniny
so svojimi najmladšími čitateľmi,
preto dal za úlohu Krajskej knižnici v Žiline, aby vyhlásila po celom Slovensku veľkú súťaž. Tá
neváhala ani chvíľu a vyslala všetky svoje rozprávkové bytosti, aby
oznámili školám dôležitú tému:
„Ľudová rozprávka ako komiks“.
Jeho cieľom bolo spojiť tradičné
rozprávky s modernou, medzi čitateľmi obľúbenou žánrovou formou. Dobšinského zadaním bolo,
aby deti zistili, o akú rozprávku
ide na základe vopred pripravených obrázkov. Ako sa dni a noci
míňali, do ľudového kráľovstva

začali prichádzať prvé správy,
komiksy, čitateľské knižky a výtvarné práce. Dobšinského radosť
nemala konca kraja, pretože súťaže sa zúčastnilo 48 základných
a materských škôl, 12 školských
a verejných knižníc, pričom súťažných komiksov dostal 1584
a čitateľských knižiek 1209. Dobšinského pomocníci mali veľa
práce, kým všetko prečítali a vyhodnotili. Ej veru sa aj pohádali,
nevedeli sa dohodnúť, ktorá škola
si zaslúži najlepšie ocenenie. Napokon však ukázali Dobšinskému
svoju zázračnú guľu, aby sa sám
pozrel, ako si jeho priaznivci uctili a prežili jeho narodeninový deň
(16. marec). Čarovná guľa odhalila
ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne, ktorá
získala niekoľko „naj“: 1. Najväčší počet súťažných komiksov
v rámci Slovenska. 2. Najdobovejšie fotografie v ľudových krojoch. 3. Individuálne ocenenie za

komiks. A tak sa ZŠ Š. Šmálika
stala „víťaznou“ školou v očiach
P. Dobšinského, ktorý sa na nás
určite z neba pozerá a teší sa, že
jeho ľudové rozprávky a tradície
si ľudia uctievajú známym tradovaním dodnes.
Mgr. Petra Daňová
Dilongovým perom
Literárna súťaž, ktorej cieľom
je dať príležitosť mladým talentom, tak ako pomáhal nádejným
spisovateľom Rudolf Dilong. Duchovným rozmerom i vnútornou
myšlienkou zaujali v celoslovenskom kole literárne práce zo ZŠ Š.
Šmálika v Tvrdošíne: Klára Kormaňáková, 5. A, Terézia Šrobová,
8. B, Mgr. Petra Daňová, učiteľka
SJL. Práce boli ocenené a uverejnené pri príležitosti 25. výročia
Dilongovej Trstenej, a to dňa 3.
júna v Trstenej.

Základná umelecká škola
Úspešne
reprezentovali školu
Na 5. ročníku Regionálnej
súťaže v hre na dychové nástroje 18. mája v Trstenej ZUŠ
Tvrdošín úspešne na súťaži
reprezentovali žiaci: Katarína
Gostíková, Daša Vrabčeková, Aneta Orčíková, Katarína Kazíková, ktoré vo svojich kategóriách získali Zlaté
pásmo. Laura Nogová a Sylvia
Klimčíková získali Strieborné
pásmo, žiačky pripravovala
učiteľka Zuzana Suchánková.
V Zlatom pásme sa umiestnil
aj Matej Buc, ktorého pripravoval Mgr. Z. Reguly. Veľké poďakovanie za klavírny
sprievod patrí Mgr. art. Kataríne Ondríkovej. Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme
veľa ďalších úspechov.
V dňoch 27. a 28. apríla sa
zúčastnili na VII. ročníku regionálnej súťaže Biela Orava v
hre na klavíri, husliach, gitare
a akordeóne. Tento ročník prekvapil svojou početnou účasťou
súťažiacich z nášho regiónu a o
to viac sa tešíme úspechu, ktorú naši hudobníci ZUŠ Tvrdošín získali. Miriam Šimičáková
v hre na husliach 3. miesto; Richard Chnup a Marek Planieta
v hre na gitare 3. miesto; Sára
Šprláková v hre na klavíri 1.

miesto, Zuzana Grísová a Katarína Vajduliaková 2. miesto
a Simona Zuberská 3. miesto.
Blahoželáme a ďakujeme žiakom a ich pedagógom za úspešnú reprezentáciu našej školy!
Svet umenia detí
a mladých tvorcov
Utorok 31. mája bol dňom,
kedy Základná umelecká škola
v Tvrdošíne vernisážou a hudobným akordeónovým sprievodom Jozefa Kompana uviedla do povedomia verejnosti
svoju v poradí druhú výstavu
výtvarných prác absolventov
prvého stupňa a o niečo mladších žiakov študujúcich záverečný štvrtý ročník, prvej časti,
prvého stupňa vo výtvarnom
odbore. Diela týchto mladých
talentov sú doplnené výberom
prác z archívu školy. Tu a tam
je teda možné objaviť i práce
dnes už dospelých osobností,
ale tiež víťazné práce súčasného i minulých ročníkov internej školskej súťaže s názvom
„Výtvarné podoby hudby“,
kde je možné nechať sa unášať
rôznorodosťou a originalitou
nápadov, techník a pochopenia
výtvarného problému.
Jedinečnosť výstave dodávajú diela z umeleckých škôl v
Mariánských Lázních a Plzni,
ktorých umiestnenie na stenách

Artgalérie Schürger je výsledkom začínajúcej a veríme, že aj
pokračujúcej spolupráce ZUŠ
v Tvrdošíne s týmito dvoma
českými školami i samotnou
galériou. Keďže aj diela našej
ZUŠ boli už súčaťou výstav v
spomenutých českých mestách
v priebehu mesiacov marec až
máj, výstava nesie prívlastky:
medzinárodná, výmenná.
Základná umelecká škola
Trnka v Plzni obohatila našu
výstavu plošnými prácami a
tiež fotografickými zábermi
priestorových prác – keramickej
tvorby svojich žiakov. Osobitou
kategóriou grafického prejavu sú
viacfarebné linoryty, kde cez sériu grafických diel od viacerých
mladých autorov môžeme vidieť
majstrovsky zvládnutý prístup
k tomuto druhu výtvarného
vyjadrenia. Základná umelecká škola Fryderyka Chopina v
Mariánských Lázních doplnila
výstavu sériou malieb od menších i väčších umelcov. Dôstojnosť každému výtvarnému dielu
dodáva aj priestor a Artgáleria
Schürger je naozaj nádherným
prostredím pre načerpanie a
ponorenie sa do sveta umenia.
Každý obraz je nielen obohatením, ale i inšpiráciou pre každého, kto sa nechá vtiahnuť do
jeho dynamiky. Ďakujeme Art
galérii za spoluprácu a umožnenie zrealizovania tejto výstavy.

Minihopky si vytancovali ďalší postup
Tanečná skupina Minihopky z Centra voľného času
Tvrdošín pod vedením Ivety
Gostíkovej sa v tomto školskom roku zúčastnila viacerých súťaží, kde získali krásne
umiestnenia. Na úvod sa im
podarilo vyhrať okresnú talentovú súťaž Tvrdošín hľadá talent, odkiaľ si odniesli finančnú odmenu 200 €. V semifinále
súťaže Pohyb bez bariér v Žiline dievčatá získali 1. miesto,
vďaka čomu postúpili na finále
tejto súťaže a tam sa umiestnili na 2. mieste. Na desiatom
ročníku celoslovenskej súťaže Tanečný Kubín Minihopky
zabojovali a domov si odniesli
1. miesto. Celoslovenská súťaž Showtime Levice bola pre
dievčatá výzva. V prípade, že
skupina získa viac než 55 bodov od poroty, kvalifikuje sa

na majstrovstvá Európy, ktoré sa tento rok uskutočnia v
dňoch 29. 6. - 3. 7. v Leviciach.
Podarilo sa im opäť umiestniť
na 1. mieste, čo znamená po-

stup do veľkého finále. Dievčatá sa veľmi tešia, že opäť budú
reprezentovať naše mesto na
VII. Stage Dance European
Championship v Leviciach.

Spojená škola
Žiaci školy M. Pitáková a D.
Duda sa zúčastnili 32. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT.
V kategórii webdizajn obsadili 2. miesto. Na 9. ročníku
strojárskej olympiády na STU
v Bratislave reprezentovali
školu traja študenti, ktorí postúpili do finále: Michal Ončo
s projektom Pásový dopravník,
Pavol Mokošák s projektom
Zváracie polohovadlo a Marek
Noga s projektom Hydraulický
lis. Vo svojej kategórii obsadil
M. Ončo 2. miesto, a hoci P.
Mokošák a M. Noga neobsadili prvé tri miesta, patria medzi
desať najlepších súťažiacich zo
Slovenska. Študenti sa zúčastnili tejto olympiády už 5-krát
a z toho 7-krát sa umiestnili
do prvých troch miest. Na 11.
ročníku Medzinárodnej konferencie Elektro 2016, ktorú
usporiadala Elektrotechnická

fakulta Žilinskej univerzity
školu reprezentoval M. Ončo.
Navrhol a skonštruoval Dopravník S 1200 riadený PLC,
ktorým si obhájil tretie miesto.
Ten prvé miesto obhájil aj v odbornej komisii 12- elektronika a
hardware v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti
(SOČ). M. Ončo a M. Noga sa
zúčasnili aj celoslovenskej súťaže Skills mladý mechatronik
v Trnave. V silnej konkurencii škôl obsadili 4. miesto. Na
medzinárodnej súťažnej prehliadke robotov Trenčiansky
robotický deň bola škola zastúpená dvomi žiakmi. A. Janík a
J. Kuhajda sa umiestnili na 3.
mieste vo svojej kategórii. Na
celoštátnej prezentačnej výstave výrobkov žiakov stredných
odborných škôl Mladý tvorca
2016 v Nitre školu reprezentovali M. Ončo, P. Mokošák,

M. Lieskovská a E. Šálková.
V súťaži Robot reprezentovali
školu P. Holubčík a S.Belko. D.
Cubinková sa svojim projektom
JETFO - jednotný elektronický
foliant dostala do finále súťaže medzi 12 najlepších stredoškolských podnikateľských
nápadov v súťaži JA BUSINESS IDEA. V súťaži Bankomat
nápadov sa M. Stašová a T.
Lališová presadili v silnej celonárodnej konkurencii a obsadili 2. miesto. V krajskom kole
olympiády v nemeckom jazyku
obsadil J. Vojtek 3. miesto, D.
Matúška 2. miesto v anglickom
jazyku. V regionálnom kole
súťaže Hviezdoslavov Kubín
obsadila T. Lališová (poézia )
druhé a N. Jendrušáková (próza) tretie miesto. Ďalšie úspechy dosiahli aj v okresných
súťažiach v technickej aj humanitnej oblasti.

Tajomstvá lesa bližšie k deťom
Stredná odborná škola lesnícka spolu s Odštepným závodom Námestovo zorganizovali

škôl. Jeho cieľom je priblížiť
význam lesa pre človeka, aby
sa žiaci oboznámili so škod-

11. mája na Trojičnom námestí
už štvrtý ročník podujatia Deň
lesov pre žiakov základných

livými činiteľmi, ktoré les
ohrozujú, poznali lesné spoločenstvo- stromy, rastliny, huby,

zvieratá, stopy zvierat, či podkôrny hmyz. Deti si mali možnosť vyskúšať pílenie a meranie dreva, ale aj svoju mušku v
hádzaní šušiek do koša. Lektormi pre žiakov základných
škôl boli žiaci SOŠ lesníckej
a lesníci. Akcie sa zúčastnilo
okolo 190 žiakov zo základnej školy Márie Medveckej a
Štefana Šmálika z Tvrdošína a
Základnej školy Liesek. „Pre
žiakov je to zážitková forma
učenia v teréne podobnému
lesu. Výučba je vedená viacerými učiteľmi – samotnými
žiakmi. Deti majú možnosť byť
viac aktívni ako pri vyučovaní v klasickej triede. Nerušia
sa pri odpovedaní navzájom,
majú možnosť pohybu a smelo
sa pýtať na to, čo ich zaujíma,“
povedala zástupkyňa riaditeľa
školy Ing. Renáta Rendeková.

Úspechy ZUŠ Tvrdošín
Na 5. ročníku Regionálnej
súťaže v hre na dychové nástroje 18. mája v Trstenej ZUŠ
Tvrdošín úspešne na súťaži
reprezentovali žiaci: Katarína
Gostíková, Daša Vrabčeková, Aneta Orčíková, Katarína Kazíková, ktoré vo svojich kategóriách získali Zlaté
pásmo. Laura Nogová a Sylvia
Klimčíková získali Strieborné
pásmo, žiačky pripravovala
učiteľka Zuzana Suchánková.
V Zlatom pásme sa umiestnil
aj Matej Buc, ktorého pripra-

voval Mgr. Z. Reguly. Veľké poďakovanie za klavírny
sprievod patrí Mgr. art. Kataríne Ondríkovej. Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme
veľa ďalších úspechov.
Z festivalu si odniesli ocenenie
Kúpeľné mesto Rajecké
Teplice privítalo 2. -3. júna
účastníkov XV. Medzinárodného festivalu Euromusette
- Goldentango mladých akordeonistov, venovaný pamiatke

Michaela Ganiana In Memoriam. Už každoročne sa akordeonisti zo ZUŠ – Tvrdošín
zúčastňujú na tomto festivale. Tento rok si zmerali sily
vo svojich kategóriách žiaci
z triedy Eleny Ballekovej,
a to: Zuzana Janoštínová zo
Zuberca a Benjamín Bandík
z Liesku. Obidvaja žiaci získali strieborné pásmo. Touto
cestou im srdečne blahoželáme a veríme, že si z festivalu
odniesli veľa krásnych melódií
a zážitkov.
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Drevený kostolík učaroval mnohým generáciám
Kostol Všetkých svätých, alebo „Gotický kostolík“,
ako ho ľudovo nazývame asi všetci v našom meste,
je objektom skúmania historikov, dokumentaristov,
fotografov a v neposlednom rade milovníkov histórie
a obdivovateľov tradičnej architektúry či sakrálnych
pamiatok. Pred vyše 80–timi rokmi učaroval miestnemu učiteľovi natoľko, že sa rozhodol kostolík preskúmať z historického aj architektonického hľadiska.
František Patek sa narodil
1. decembra 1907 vo Voroneži.
Spolu s manželkou Júliou pôsobil v tridsiatich rokoch ako
učiteľ v Tvrdošíne. Je autorom
textu a perokresieb v publikácii o kostole Všetkých svätých
a ten z pozostalosti rodičov
zozbieral a s úctou odovzdal
mestu Tvrdošín syn Peter Patek. Prinášame vám ukážku
textu o našej historickej pamiatke z 30-tych rokov minulého storočia.
„Tvrdošiansky drevený kostolík je umiestnený na miernom svahu vŕšku Stankovej
nad Tvrdošínom. Umiestnenie
kostolíka na vyvýšenom mieste o niekoľko desať metrov
opodiaľ Tvrdošína je veľmi
vhodné. Vhodné jednak preto,
že stavba je vystavená zo všetkých strán vetrom a slnečným
paprštekom, chrániacim ho
pred hnilobou a jednak preto,
lebo prírodné živly v Tvrdošíne
– ako aj na celej Orave veľmi
často zúria a stávajú sa prípady, že nevhodne umiestnený
kostolík padne za obeť ohňu
alebo vode i s celou dedinou.
Tak sa stalo r. 1637 s farským
kostolom ležiacim uprostred
dediny. Vďaka len vhodnému
umiestneniu, drevený kostolík
na cintoríne sa zachoval po
naše časy.“
Podľa F. Pateka je architektonické členenie veľmi jednoduché s pôdorysom obdĺžnika,
ku ktorému je „primknutý“
menší štvorec. Vo svojej odbornej činnosti však poznamenal, že „keď sa pozeráme od
východu, máme dojem, že stavba bola prevedená na dvakrát,
lebo predná čiastka vyzerá ako
nižšia a užšia prístavba.“ Veľmi podrobne opisuje jednotlivé
časti kostolíka, v ktorej konštatuje, že osemhranná veža je
v pomere ku stavbe malá a teda
má význam len dekoratívny.
Ako každá drevená stavba, aj

táto bola viackrát opravovaná,
čím sa podľa F. Pateka zmenil jeho pôvodný ráz, pričom

utrpel najmä interiér, ktorý
bol doplňovaný a opravovaný
v duchu príslušnej doby. Hoci
predpokladá, že aj vonkajší
stavebný materiál nie je pôvodný a tiež bol niekoľkokrát
vymenený: „len srub, vďaka dobrej jakosti červeného
smreka pochádza asi z doby
svojho vybudovania. Skladá
sa z veľkých trámov o priemere až 50 cm. Na jednom z nich
je vydlabaný nápis „Rákoczi“.
Rákocszi bol totižto r. 1708 na
Orave a pridelil tento kostol
evanjelíkom, pri tejto príležitosti dľa ústneho podania
i meno svoje si nechal zvečniť.“
Po požiari v roku 1637 sa
konali bohoslužby v kostolíku
na cintoríne. Jeho stav však
nevyhovoval, ba priam ohrozoval životy veriacich. Preto
Turzo nariadil kostolík buď
zbúrať alebo obnoviť. „Roku
1653 sa pristúpilo k oprave.
Oprava bola uskutočnená generálne ak zovňajšku tak aj
vnútrajšku. Celý kostolík bol
vnútri vymaľovaný.“ Opravu
zrealizovali neznámi majstri.
V publikácii sa ďalej venuje
podrobnému výkladu a opisu
jednotlivých malieb, pričom

poznamenal, že vysoký oltár
bol pravdepodobne prenesený z farského kostola okolo
roku 1760, to znamená v dobe,
kedy bol postavený murovaný
kostol. Publikáciu František
Patek uzavrel slovami: „Tvrdošiansky drevený kostolík
je významnou pamiatkou na
minulé časy, keď poddaný ľud
našiel v ňom vždy útočište pred
útrapami, ktoré museli prežiť

110. výročie založenia Urbáru Tvrdošín
Urbár Tvrdošín od začiatku svojho založenia vytváral hodnoty pre celé mesto.

a čerpať tu v modlitbách posilnenie v svojej ťažkej borbe. Nestráca však význam ani
v terajšej dobe, v dobe veľkých
betónových kostolných stavieb. Je vždy akýmsi mementom ľudu, aby nezabúdali na
minulosť.“

Pri evidenci i vla st n íc k yc h v z ťa hov bol u nás
v Tvrdošíne rok
1906, kedy pre
spoločné obhospodárovanie bola ustanovená spoločnosť
a prijaté stanovy, podľa ktorých
bývalé urbárske majetky prešli
do spoločného obhospodárovania. Menný zoznam a ich pomerovú príslušnosť zostavila ustanovujúca schôdza 8.10.1906.
Podľa tohto zoznamu ustanovujúca schôdza jednohlasným
rozhodnutím stanovila 319 členov ako spoločných majiteľov
lesov a pasienkov. Od tohto obdobia sa v Urbáre Tvrdošín veľa
zmenilo, a to rôznymi spôsobmi
nadobudnutia vlastníctva dedením, kúpou, či darovaním. Pri
študovaní historických daností
urbárov sa môžeme dozvedieť
aj to, že v urbáre išlo o formu
určitého spoločného hospodárskeho organizovania života
v meste a dedinách počas celej
existencie. To všetko však záviselo od ľudí, ktorí si svoj život
organizovali v tomto spoločenstve, ako hospodárili, koľko
potrebovali na živobytie, koľko
odovzdali zemepánovi vo for-

Slávnostný XXIII. Snem Slovenskej národnej strany sa konal
18. júna symbolicky v Martine pri
príležitosti 145. výročia vzniku
SNS, pretože práve v Turčianskom Svätom Martine SNS 6.
júna 1871 vznikla. Vtedy, pri príležitosti 10. výročia Memoranda
národa slovenského, sa zišli popredné osobnosti národného hnutia a prijali rozhodnutie, že Slováci sa v ďalšom roku na voľbách
do uhorského snemu zúčastnia
ako samostatná politická strana s
vlastnými kandidátmi.
Rad Martina Rázusa je najvyššie stranícke vyznamenanie
pre osobnosti Slovenska, ktoré
sa zaslúžili o jeho zušľachťovanie, propagáciu, či inak sa celoživotným dielom zaslúžili o
rozvoj kultúry, tradícií, vedy atď.

Martin Rázus, evanjelický kňaz,
slovenský básnik, prozaik, dramatik a politik, bol dlhoročným
predsedom SNS v medzivojnovom období.
„Rad Martina Rázusa bol tento
rok udelený našej rodáčke, speváčke ľudových piesní, folklórnej
legende Darinke Laščiakovej. Z
rúk predsedu SNS Andreja Danka ho prevzala jej vnučka Simona Frantová. Získala ho v poradí
druhá, pred rokom bol udelený
hercovi Š. Kvietikovi. Pri tejto príležitosti bol spracovaný krásny filmový dokument, ktorý hovorí o jej
živote o tom, ako odišla z Tvrdošína až po to, s akými spomienkami
sa vracia na rodnú Oravu. Filmový dokument, ktorý sme získali
od autorov má veľkú výpovednú
hodnotu aj pre naše mesto, ktoré

me daní a najmä to, ako dokázali gazdovať na spoločnom pre
spoločnú vec, pre svoju dedinu
či mesto, čo si vo svojom meste
vybudovali a ako spoločný majetok v prospech všetkých ľudí.
Zo spoločne nagazdovaného
si mohli v obci postaviť krčmu, mlyn, pílu, obecný dom,
kostol alebo faru. Vieme, že
v Tvrdošíne bol Urbár, ako sa
mu v skratke hovorilo, celkom
dobrý a tiež nebol celkom chudobný, pretože sa rozvíjal ako
mestský v období do roku 1922,
keď Tvrdošín bol okresom, potreboval byť lepší ako okolité
obce. Z archívnych záznamov
sa dozvedáme, že urbár, ktorý
mal okrem spoločných nehnuteľností lesa a ostatných pozemkov, ktoré tvorili spoločný
majetok aj majetok, ktorý si
vytvoril svojou hospodárskou
činnosťou, a ktorý potreboval
jednak pre svoju činnosť, ale aj
pre potreby svojich ľudí. Boli to
najmä píly, mlyny, lesné škôlky, pivovar, krčmy, kováčske
dielne, či ďalšie nehnuteľné
i hnuteľné majetky slúžiace pre
potreby ľudí. Do ďalšej kategórie patrili celomestské potreby,
ktoré si ľudia v jedinom celomestskom spoločenstve v urbáre vytvárali pre seba z hodnôt,

ktoré vytvárali v lese, či na
píle pri zhodnocovaní dreva.
Z čoho by asi v meste postavili kostol, či faru, školy pre deti
alebo obecný dom pre všetkých? Tak vybudovali aj umelý
protipožiarny kanál, ktorý vo
forme potoka pretekal celým
mestom. Tvrdošín bol známy
aj tým, že ako prvý na Orave
mal vodovod a kanalizáciu cez
ulicu od železničnej stanice
po rieku Oravu. K pokrokom
Tvrdošína patrila aj malá elektráreň na píle, ktorá vyrábala
svetlo pre celé mesto. Vieme aj
to, že iba z hodnôt, ktoré vytvorilo urbárske spoločenstvo sa
v meste robili cesty, dláždené
chodníky, rigoly na cestách.
Kto a za čo sa staral o mestský park, cintorín, či kostolík
v Oraviciach? Boli to ľudia
tohto mesta, ktorí tu žili a pracovali a vytvárali hodnoty cez
svoje spoločenstvo v urbáre pre
naše mesto. Aj pred 110 rokmi
mysleli naši dedovia v urbáre
na budúcnosť, pretože vedeli,
že prídeme po nich a budeme
žiť v tomto meste. Vedeli to
a preto dnes môžeme pokračovať v tom, čo oni začínali. Preto
dnes môžeme zbierať úrodu ich
myslenia i celoživotnej práce
v urbáre.

je hrdé na našu vzácnu rodáčku,
ktorej udelené ocenenie právom
patrí,“ dodal primátor, ktorý sa
spolu s Milanom Kováčom, predsedom OR SNS zúčastnili aktu
odovzdávania ocenenia na slávnostnom sneme SNS.Pred piatimi
rokmi jej primátor I. Šaško udelil
titul Čestná občianka mesta Tvrdošín. Udelený jej bol na sláv-

nostnom podujatí pripravenom pri
príležitosti jej životného jubilea.
D. Laščiaková je uznávanou
etnograf kou, bola dlhoročnou
rozhlasovou redaktorkou a vynikajúcou interpretkou ľudových
piesní. Pôsobila ako sólistka v
Lúčnici, v Orcherstri ľudových
nástrojov Slovenského rozhlasu a
mnohých iných hudobných telesách. Vydala niekoľko nosičov a je
držiteľkou mnohých prestížnych
ocenení. Vari najznámejšou jej
skladbou je Svadobná odobierka
z Oravy. Predseda SNS Andrej
Danko ocenil výnimočnosť tejto
umelkyne a zdôraznil, že je preňho veľkou cťou udeliť najvyššie
stranícke ocenenie legende, osobe,
o ktorej a ktorú počúva od detstva
a ktorú pozná vari každý človek
na Slovensku.

Rad Martina Rázusa dostala Darina Laščiaková

Písali sm e v na šich n oviná ch

Pred 25-timi rokmi
Po konzultácii so znalcom histórie Tvrdošína, profesorom Š.
Šmálikom, spolu s ďalšími pamätníkmi vedenie mesta obnovilo
mestské trhy a jarmoky. Počas roka sa v našom meste uskutočnili dva: Po Jakube – prvý štvrtok po 1. máji t. j. 2. 5. 1991 a Po
Kríži – prvý štvrtok po 14. septembri t. j. 19. 9. 1991.

Položená bola zámková dlažba, vysadená nová zeleň, položený
asfaltový koberec na štátnu cestu až po odbočku na Vladinu.
Pokračuje sa na výmene potrubia na uliciach Hviezdoslavova
a Farská.
Pred 5–timi rokmi
Významné ocenenie v rámci Slovenska
V Banskej Bystrici sa uskutočnilo celoslovenské vyhodnotenie 13. ročníka súťaže „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“,
ktorého sa zúčastnil primátor Ivan Šaško, aby prevzal ocenenie
za „Nízkoenergetický bytový dom“ na Oravskom nábreží. Výstavbou tejto bytovky sme dokázali nielen sebe, ale aj Slovensku, že uplatňovanie netradičných technologických riešení má
perspektívu v oblasti bytovej výstavby.
Pred 10–timi rokmi
Otvorené za účasti Galisa a Tittela
Na základe rozhodnutia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu bol Tvrdošín vybratý pre výstavbu mládežníc-

Výstavba sa začala rekonštrukciou
spodnej strany časti mosta
Výstavba je pre jej náročnosť a vzniknuté dopravné problémy
rozdelená na dve etapy. Cieľom tejto rekonštrukcie je zvýšenie
únosnosti mosta na normovú zaťažiteľnosť a vytvorenie estetické-

Pred 20-timi rokmi
Tvrdošín – sídlo okresu – už aj na papieri
Vo štvrtok 15. augusta 1996 prevzal primátor mesta Tvrdošín Ing. Ivan Šaško z rúk premiéra Vlády Slovenskej republiky
dekrét o tom, že v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky je mesto Tvrdošín sídlom okresu Tvrdošín.
Pred 15–timi rokmi
Do aktivít mesta treba zaradiť aj snahu o vybudovanie menšej infraštruktúry. Ide o obytný súbor Breziny v Krásnej Hôrke,
kde v najbližších mesiacoch začneme s rozšírením kanalizácie
a vodovodu, čo by mal byť začiatok pre realizáciu nového obytného súboru IBV v tejto lokalite.
Stavebný ruch v centre sídliska možno jednoznačne charakterizovať ako jednu zo súčasných aktivít mesta. Prestavba centra
sídliska vyplýva nielen z rekonštrukcie jeho stredu, námestia,
ale nadväzuje už na samotný vstup do sídliska.

keho futbalového ihriska s umelou trávou pre rok 2006 v rámci
projektu SFZ a UEFA.
Centrum mení svoju tvár
Prvým rekonštrukčným impulzom bola úplná výmena vodovodného potrubia na Trojičnom námestí a časti Spiežovej ulice.

ho prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Budú sa robiť
tiež chodníky od odbočky na Medvedzie až po kostol, pribudne
nové verejné osvetlenie, nová autobusová zastávka s celkovým
dotvorením tejto časti mesta a najmä kruhový objazd pri kostole.
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Na bicykli po trase Via Magna

Narodili sa
10. 4.
21. 4.
2. 5.
4. 5.
4. 5.
5. 5.

Patrik Briš
Adela Kordiaková
Michal Zembjak
Ema Hutyrová
Lukáš Miháľ
Dávid Kosmeľ

6. 5.
11. 5.
20. 5.
25. 5.
26. 5.
2. 6.

Zara Štrbíková
Tereza Peterková
Juraj Daniel Záň
Zuzana Dujčáková
Matúš Medvecký
Ela Borovková

Každoročne začiatkom júna
Priaznivci Pustého hradu zo
Zvolena organizujú cyklojazdu
po stopách obchodnej cesty,
ktorá smerovala od Baltického

ráno 3. júna z Tvrdošína. Už po
štrnástykrát vyrazili na svoju
cyklojazdu nadšenci histórie,
obnovy pamiatok a zároveň
cyklistiky. Účastníkov, vede-

až po Jadranské more. Jej časť
prechádzajú zvolenskí cyklisti
pod názvom Cyklojazda Via
Magna. Jedna partia cyklistov
štartuje v Szentendre pri Budapešti a druhá v Tvrdošíne, aby
sa následne stretli vo Zvolene.
Tento rok južná vetva vyštartovala 2. júna zo Szentendre,
pokračovala cez Ostrihom
a Štúrovo do Šiah. Následne 3.
júna pokračovala zo Šiah cez
Krupinu do Zvolena.
Severná vetva vyštartovala

ných Jaroslavom Čuchorom,
rodákom z nášho mesta sme už
tradične privítali v mestskom
kultúrnom stredisku v ranných
hodinách, odkiaľ pokračovali
na svojej trase cez Oravský
Podzámok, Dolný Kubín, Likavku, Donovaly až po Zvolen. Symbolicky – mečom
nadšencov historickej cyklojazdy odštartovala zástupkyňa
primátora Vlasta Jančeková
a poslanec mestského zastupiteľstva Milan Kováč.

Po dlhšej prestávke sa členovia klubov dôchodcov dohodli na spoločnej návšteve
v Thermal Aquaparku Oravice. Tu sme si prišli oddýchnuť

a milá obsluha nám pridala ku
zavŕšeniu celodenného výletu.
Rozchádzali sme sa spokojní
do svojich domovov. Za takto
prežitý deň treba v prvom rade

a zregenerovať svoje sily. Po
trojhodinovom pobyte v bazénoch sme navštívili urbársku kolibu Hubertka, ktorá
je krásna nielen z vonku, ale
aj interiér pôsobí príjemným,
útulným dojmom. Skvelý obed

poďakovať primátorovi mesta,
ktorý nám poskytol zdarma
autobus a zabezpečil zľavnený
pobyt v aquaparku.
Elena Hlušáková a Mária
Gallasová, predsedníčky klubov dôchodcov

Sobáše

2. 4.
23. 4.
30. 4.
30. 4.
5. 5.
7. 5.
14. 5.
14. 5.
14. 5.
14. 5.
19. 5.
21. 5.
21. 5.
21. 5.
28. 5.
4. 6.
4. 6.
11. 6.

Mgr. Ľuboslava Maďarová – Ján Iskra
Dominika Tekelová – Lukáš Zindel
Dominika Mišincová – Marek Zuberský
Jana Jurčiová – Jozef Balún
Karina Kajanová – Marcel Troják
Bc. Zuzana Levandovská – Matúš Zboroň
Mgr. Martina Kordiaková – Michal Gábor
Veronika Pinďáková – Robert Joniak
Michaela Ilavská – Pavol Gašper
Monika Krellová – Martin Gajdošík
Zdenka Gvoždiaková – Michal Jandek
Katarína Rýdziková – Rudolf Holub
Kristína Levandovská – Mário Skřivánek
Daniela Bakošová – Lukáš Turčák
Mgr. Mária Medvecká – Michal Siredžuk
Lenka Chomisteková – Milan Dorociak
Veronika Verníčková – Bc. Juraj Koleják
Andrea Tomsová – Marián Argaláš

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
85 rokov
Paulína Loneková
80 rokov
Viera Chorvátová
Žofia Jackulíková
Štefan Švarc

Tvrdošín
Krásna Hôrka
Tvrdošín
Tvrdošín

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

Odišli z našich radov
30. 4.
5. 5.
9. 5.
9. 5.
13. 5.
15. 5.
16. 5.
24. 5.
3. 6.
5. 6.
7. 6.
10. 6.
14. 6.
15. 6.

Stanislav Škodoň
Terézia Parižová
Ondrej Kordiak
Jozef Gandi
Michal Meško
Marta Bakošová
Pavol Holubčík
Zdeněk Vokál
Mária Jarošová
Antónia Záhorová
Viliam Slovík
Rozália Laurincová
Eva Zarevúcka
Anna Michnová

Dôchodcovia v Aquaparku Oravice

70-ročný
83-ročná
74-ročný
73-ročný
71-ročný
80-ročná
58-ročný
85-ročný
86-ročná
77-ročná
67-ročný
84-ročná
73-ročná
54-ročná

Spomienka
Dňa 7. júna sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia MIROSLAVA ČALFU. S láskou
a úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami. Kto ste ho poznali venujte mu tichú
spomienku spolu s nami.

Spomienka

Nádej vždy víťazí nad skúsenosťou,
nádej je liekom na zármutok,
láska je silnejšia než smrť.“
Dňa 9. júna uplynul rok odvtedy, čo
nás opustila naša milovaná mamka a stará
mama TERÉZIA KRUCSAYOVÁ.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Spomienka
Dňa 13. júna uplynul rok od úmrtia nášho
milovaného manžela, otca, deda a pradeda
TOMÁŠA ŽUFFU. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami. S láskou a úctou
spomínajú manželka, deti, vnúčatá a
pravnúčatá.

Spomienka

Dňa 17. 5. uplynuli 2 roky, čo nás opustila naša mama, stará mama, prastará mama
BERNADETA KOVÁČOVÁ z Krásnej
Hôrky.
S láskou spomínajú deti, vnuk, pravnúčatá
a ostatná rodina.

Smútočné poďakovanie

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za účasť na poslednej rozlúčke
s drahým manželom, otcom, dedkom Ing.
JOZEFOM SIVOŇOM, ktorý nás navždy
opustil 25. apríla. Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti v našom žiali.
S láskou a úctou manželka a dcéry.

Poďakovanie

S veľkou úctou ďakujem všetkým hasičom z Hasičského
a záchranného zboru Tvrdošín, ktorí mi darovali krv, ktorá
mi zachránila život. Z celého srdca im ďakujem a prajem im
veľa šťastia a úspechov nielen v pracovnom, ale aj osobnom
živote. S pozdravom Stanislav Ondrík.

Poďakovanie
Zo srdca ďakujeme všetkým priateľom, známym, rodičom detí, ktorí
odprevadili na poslednej ceste našu
kolegyňu a priateľku ANNU MICHNOVÚ.
Kolektív MŠ Medvedzie 138

Spomienka

Dňa 24. mája uplynuli dva roky, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec,
starý otec a svokor ANTON BETUŠŤÁK
z Tvrdošína. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku spolu s nami.
S láskou a vďakou spomína manželka
Mária, synovia Anton s manželkou, Jaroslav,
vnuci Tomáš, Jakub a ostatná rodina.

Spomienka

Tak už našiel si svoj zaslúžený pokoj, no smútok
v dušiach navždy zostáva. Bolesť a žiaľ sa vlečú krok
za krokom, ty v srdciach našich navždy ostávaš.
Dňa 16. mája uplynie rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec, prastarý
otec a brat JOZEF SCHWEINER.

Akcia s odpichom do budúcnosti
Aj keď počasie sa s usporiadateľmi festivalu Orava
Rock Storm zahrávalo, nakoniec sa umúdrilo a dovolilo si
priaznivcom rockovej hudby
do sýtosti vychutnať kapely,
ktoré si pre nich prichystali
organizátori festivalu. Od popoludňajších hodín sa futbalovým štadiónom niesla hudba
v podaní tvrdošínskej kapely
Good bye guns, ktorých ná-

sledne vystriedali kapely Eufory, Witch Hammer, Asenth.
Vrcholom festivalu bolo vystúpenie známej českej kapely
Alkehol, na ktorú zavítali nielen mladí, ale aj staršie ročníky, ktoré to poriadne roztočili.
Na záver sa predstavila ešte
skupina Brain Scain. Festival
mal medzi ľuďmi výborne
ohlasy a je prísľubom do budúcich ročníkov.

TS Cup si pripísal jubilejný 10. ročník
Takmer štyri stovky florbalistov sa zúčastnilo trojdňového medzinárodného florbalového turnaj TS Cup, ktorý si
zaknihoval už svoj 10. ročník.
Turnaj sa začínal zápasmi v
piatok a končil v nedeľu. Hrali
sa dve kategórie, a to amatérov
i profesionálov. U amatérov si

najlepšie počínalo mužstvo Likavských KB, ktoré vo finále
porazilo český kolektív Ružových pežotov 1:7.
Medzi profesionálmi sa
z víťaznej trofeje tešilo české mužstvo Jinej Level, ktoré porazilo IBK Anteaters
výsledkom 1:5.

XXVI. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD OSOBITOU V ORAVICIACH
Sobota 23. júla - amfiteáter Oravice
1700 Spevácka skupina Radosť
		
trávnice, ľudové a žartovné piesne z Oravy
		
FS STRÁNE Važec
		
spevy a tance z Važca
		
FS SZIVARVANY DÚHA, Kiskoros, Maďarsko
		
hudba a tance krajanov z Maďarska
		
FS CEROVINA Rumunsko,
		
hudba a tance krajanov z Rumunska
		
Imy Oravec, Košice
		
sólista- fujara, píšťaly, spev
		
Súbor HORA RISHONIM, Izrael
		
hudba a tance z ďalekého Izraela
Nedeľa 24. júla - amfiteáter Oravice
1100 Slávnostná odpustová sv. omša - amfiteáter Oravice
1230 Zespol POLONY Kościelisko, Poľsko
		
hudba a tance z Poľska
		
FS KRIVÁŇ – Východná
		
spevy a tance z Východnej
		
FS CEROVINA Rumunsko
		
hudba a tance krajanov z Rumunska
		
Súbor HORA RISHONIM Izrael
		
hudba a tance z ďalekého Izraela
		
ĽH Spod Vintišky
		
muzika z hornej Oravy
		
FS Nižná Ves, Nižná
trávnice, ľudové a žartovné piesne z regiónov Oravy
		
		
Imy Oravec, Košice
		
sólista- fujara, píšťaly, spevy
		
SZIVARVANY DÚHA, Kiskoros, Maďarsko
		
hudba a tance krajanov z Maďarska
		
FS ROZSUTEC – Žilina
		
„Spod Rozsutca“

Fordych
31. júla o 1500

XI. ročník medzinárodnej prehliadky dychových hudieb a krajská súťažná prehliadka s postupom na celoštátnu súťaž malých dychových
hudieb v r. 2017 v Lednických Rovniach. Na Trojičnom
námestí sa predstavia dychové hudby Lužňanka, Oravanka, Fatranka, Predmierčanka, Kolarovičanka, Tvrdošanka. Hosťami programu budú DH Parafialna Deta
Orkiestra z poľskej Laskowej a Sebedražská kapela.
Usporiadateľ: DH Tvrdošanka a Mesto Tvrdošín

Rádio Express Street party
„Nadupaná show, najlepší zvuk,
mega svetlá, fantastická zábava
pod holým nebom...“

Do Tvrdošína zavíta
v piatok 12. augusta
22 metrový kamión

za účasti najhranejších interpretov tohto leta
v Rádiu Express a najpopulárnejších DJ
Mega párty odštartuje o 2000 na verejnom
priestranstve a potrvá do 100 po polnoci
Ďalšie informácie na web-stránke mesta
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Karolína Šašková pokračuje vo vynikajúcich výsledkoch
Vynikajúci úspech sa podaril Karolíne Šaškovej na turnaji
Tennis Europe U12 v Chorvátsku. Z kvaliﬁkácie sa prebojovala až do samotného ﬁnále,
keď vyradila tri chorvátske
hráčky a dokonca aj rakúsku
jednotku. Karolína si zahrala
ﬁnále proti Talianke Anca Todoni, ktorej síce podľahla 3:6,
1:6, no i napriek prehre je to
vynikajúci výsledok pre slovenský tenis.
Veľký úspech našej tenistky
Karolíny Šaškovej pokračoval
na Letných majstrovstvách
Slovenska v tenise v kategórii
mladších žiačok, ktoré sa konali od 23. - 27. mája v Piešťanoch.
Po striebornej medaile z Halových majstrovstiev Slovenska, ktoré sa konali vo februári, získala Karolína Šašková
na majstrovstvách Slovenska
zlatú medailu vo štvorhre so
Sárou Šarinovou z Prešova a
striebornú medailu v dvojhre.

Týmto výkonom
získala titul vicemajsterky Slovenska po jedinej
prehre z celého
turnaja s Romanou Zelenayovou
z Trnavy. Víťazstvo jej ušlo len
o vlások , keď
v dramatickom
zápase prehrala
až po trojsetovej
bitke 2:1 na sety.
Svojim výkonom
sa dokázala kvaliﬁkovať priamo
na majstrovstvá
Európy, kde bude
r e p r ez e nt ovať
Slovensko. Vynikajúcou hrou
dokázala vyradiť
tenistky z tenisových akadémii
ako z Košíc, Bratislavy, Prešova a Karolína Šašková (vpravo) so svojou spoluhráčkou
Piešťan.
Sárou Šarinovou sa tešia z víťazstva v štvorhre.

Tvrdošínsku dvanástku vyhral slovenský reprezentant v maratóne
Už 14. ročník bežeckého ročne vynikajúci ohlas. Vecné Boris Kuráň, 3. Jakub Košarišpodujatia Tvrdošínska dva- a ﬁ nančné ceny pre víťazov ťan; 1. Aneta Kováčová, 2. Ema
nástka si mohli vychutnať di- odovzdal poslanec mestského Uhliriková, 3. Diana Divinská;
váci aj bežci v meste Tvrdošín zastupiteľstva Milan Kováč Dorastenci - chlapci a dievča12. júna. Celkovo sa na štart spolu s Jánom Balúnom.
tá - 1. Pavol Hrubjak, 2. Michal
vo všetkých kategóriách poVýsledky:
Heveri; 1. Erika Babinská, 2.
stavilo až 268 pretekárov. V
MŠ - chlapci a dievčatá - 1. Timea Pakosová, 3 Eva Ond,,A“ kategórii - muži od
19 do 39 rokov sa víťa z s t v o m
zaskvel slovenský reprezentant
a m ajs t e r
Slovenska
v marató ne, Jozef
Urban, ktorý 12 kilo- Štart hlavných kategórii na Tvrdošínskej dvanástke.
metrovú trať zvládol za 38 Lukáš Franek, 2. Erik Meško, ríková; Muži - kategória A,
min. a 7 sekúnd. Výborne mu 3. Damián Hrabal; 1. Rebeka 19 - 39 rokov - 1. Jozef Urban,
sekundoval druhý Jozef Vit- Štoberová, 2. Soňa Stevová, 2. Juraj Vitko, 3. Ján Červeň,
ko, ktorý trať zvládol za 38 3. Tamara Kováčová; 1. a 2. 4. Matúš Kovalčík, 5. Michal
min. a 37 sek. Tretí skončil ročník - chlapci a dievča- Tuka; Muži - kategória B,
Ján Červeň. Dorastenci bežali tá - 1. Matej Bizoň, 2. Adam 40 - 49 rokov - 1. Ján Wydra,
o polovicu kratšiu trať s otoč- Uhliarik, 3. Adam Rýdzik; 1. 2. Anatoliy Malyy, 3. Róbert
kou pri Štefanove nad Oravou. Nelka Šálková, 2. Nelka Zva- Valíček; Muži - kategória
Najlepším dorastencom sa stal rová, 3. Petra Štoberová; 3. a C, 50 - 59 rokov - 1. Ladislav
Pavol Hrubjak a najlepšou 4. ročník - chlapci a dievča- Sventek, 2. Vladimír Barabáš,
dorastenkou Erika Babinská. tá - 1. Nikolas Bakoš, 2. Félix 3. Vladimír Vician; Muži - kaNajlepším Tvrdošínčanom sa Berts, 3. Matej Buc; 1. Petra tegória D, 60 a viac rokov - 1.
stal premiérovo Matúš Koval- Puváková, 2. Tereza Kubico- Zygmund Lyznicki, 2. Viktor
čík, ktorý si taktiež zabehol pre vá, 3. Emma Vavreková; 5. a Kazanin, 3. Stanislav Svitak;
štvrté miesto v ,,A“ kategórii. 6. ročník chlapci a dievčatá Ženy - kategória E, 18 - 34
Najstarším účastníkom sa stal - 1. Šimon Rebidáš, 2. Martin rokov - 1. Natália Malaya, 2.
Ján Paško, ktorý bol zároveň Košarišťan, 3. Samuel Geššay; Monika Chovanová, 3. Sabiaj víťazom kategórie Veteráni. 1. Ema Ťapáková, 2. Ema Ba- na Wydra; Ženy - Kategória
Veľkému diváckemu záujmu binská, 3. Sandra Simanová; F, 35 a viac rokov - 1. Anna
sa tešili najmä detské bežecké 7. 8. a 9. ročník - chlapci a Zvarová, 2. Anna Balošáková,
kategórie, ktoré majú každo- dievčatá - 1. Jakub Hrobár, 2. 3. Janka Kršáková.

Detské atletické preteky poznajú svojho víťaza
Mesto Tvrdošín v spolupráci s Detským atletickým zväzom zorganizovalo v stredu
25. mája podujatie s názvom
DETSKÉ ATLETICKÉ PRE-

balovom štadióne, kde ich atletickú zdatnosť preverilo 8
atletických disciplín. Každé
družstvo sa skladalo zo štyroch chlapcov a štyroch diev-

sadila 4. B zo ZŠ Š. Šmálika a
na treťom mieste skončila 4. C
zo ZŠ M. Medveckej. Víťazom
srdečne gratulujeme. No ako
sa vraví ,,sláva víťazom, česť

Spoločná fotka všetkých zúčastnených detí na záver Detských atletických pretekov.
TEKY, na ktorých sa zúčastnili žiaci prvého stupňa oboch
základných škôl v Tvrdošíne.
Počasie sa organizátorom vydarilo, a tak sa 20 družstiev
detí stretlo na mestskom fut-

čat. Celé podujatie prinieslo
výborné výkony žiakov, no
víťazom sa mohlo stať len
jedno družstvo. Prvé miesto
si vybojovala 4. A zo ZŠ M.
Medveckej, druhé miesto ob-

porazeným.“ Inak to nebolo ani
teraz. Každé dieťa, ktoré súťažilo, bolo odmenené a všetci
odchádzali z ihriska s dobrým
pocitom z podaných výkonov
a s novými zážitkami.

Hodnotíme futbalovú jar
Ďalší ročník futbalovej sezóny je za nami a nám nič
iné neostáva než zhodnotiť ako sa mužstvám ŠK Tvrdošín vodilo v jarnej časti sezóny.
Naše ,,Á-čko“ na jar pôsobilo pod vedením staronového trénera Jozefa Vavrečana.
Pozitívom jari bolo zapracovanie niekoľkých dorastencov
do mužstva a poskytnutie im
dostatočného priestoru na aklimatizáciu, ako aj víťazstvo nad
lídrom zo Stráže a druhým
celkom zo Stráňav. Ako negatívum môžeme hodnotiť malý
počet získaných bodov na súperových ihriskách ako aj konečné 5. miesto.
Starší dorast na jar viedol
František Novák, ktorého po
jeho rezignácií zastúpil Marcel
Bednár. Pozitívom bol vynikajúci vstup mužstva do jarnej
časti. Negatívom bol postupný
prepad mužstva v tabuľke nižšie, čo bolo spôsobené najmä
odlivom skúsenejších hráčov
do ,,Áčka“, ktorých nahrádzali
hráči z mladšieho dorastu.
Mladší dorast pod vedením
Marcela Bednára v tabuľke
priebežne ﬁguruje na 13. priečke. Pozitívom jari bolo zapracovanie, niektorých mladších
dorastencov ku staršiemu dorastu, čo je dôležité do budúceho ročníka. Negatívom bolo iba
päť získaných bodov - na jar.
Starší žiaci pôsobia pod
vedením Jaroslava Hradského,
pričom na začiatku ročníka zaznamenali veľký odliv a príliv

hráčov. Cieľom bolo zachrániť
sa, čo sa podarilo už dve kolá
pred koncom, čo hodnotíme
ako pozitívum. Prísľubom do
budúcnosti je niekoľko hráčov,
ktorí môžu byť v nasledujúcom
ročníku ťahúni. Negatívom je
málo získaných bodov na jar.
Mladších žiakov viedol v
tejto sezóne Milan Sirota mladší. Pozitívom sú hlavne nadobudnuté skúsenosti zo zápasov
s ťažkými súpermi, v ktorých
sa mladší žiaci nestratili. Negatívom je málo získaných bodov.

Prípravka pod vedením trénerov Ľubomíra Gregorca a Jakuba Betuštiaka zaznamenala
oproti jeseni výrazný progres,
keď na jar neprehrala ani jeden
zápas vo svojej skupine a zaslúžene postúpila na záverečný
turnaj do Oravskej Polhory o
majstra Oravy, kde skončili na
peknom 6. mieste. Pozitívom je
výborná tréningová dochádzka, nové skúsenosti a že kolektív ostane aj pre nasledujúcu
sezónu pokope, odchádzajú iba
dvaja hráči. Negatívom je nezvládanie záverečných minút
zápasov na turnaji o majstra
Oravy, v ktorých prípravkari
mohli získať viac bodov.

Martin vicemajstrom Slovenska
Vo Valalikoch sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva v stolnom tenise.
Tvrdošínsky stolný tenis mal
hneď dvojnásobné zastúpenie
v podobe Martina Kysela a Natálie Divinskej. Vo dvojhrách
sa Martinovi Kyselovi podarilo
dostať až do ﬁnále, kde narazil
na Adama Klajbera. Dramatický
zápas nakoniec Martin prehral v
sedemsetovej bitke 4:3 a stal sa
vicemajstrom Slovenska v dvojhre. Pekný výsledok v dvojhre
zaknihovala aj ďalšia hráčka z
Tvrdošína, Natália Divinská,
ktorá sa prebojovala až do semiﬁnále, kde nestačila na neskoršiu
majsterku Emu Labošovú. Obsa-

dila tak delenú tretiu priečku. V
zmiešanej štvorhre si zahrali bok
po boku Martin Kysel a Natália
Divinská. Podarilo sa im prebojovať až do ﬁnále, kde narazili
na Dalibora Dika s Emou Labošovou. Finále tvrdošínskemu
páru nevyšlo a po výsledku 3:1
obsadili striebornú priečku. Vo
štvorhre chlapcov skončil Martin
Kysel s Daliborom Dikom pred
bránami ﬁ nále. Rovnaký osud
postihol Natáliu Divinskú, ktorá s Júliou Dzelinskou skončila
v semiﬁnále. Martin Kysel sa na
základe celoročných výsledkov
dostal do záverečnej nominácie
na majstrovstvá Európy staršieho
žiactva v Záhrebe.

Hattrick Školského majstra Slovenska v ZŠ - Medvedzie
Ministerstvo školstva vedy nále sa zúčastňujú víťazi kraj- obdivuhodné. Najlepšou hráča výskumu v spolupráci so Slo- ských kôl, ktorí postúpili na zá- kou celoštátneho finále bola
venskou Asociáciou športu na klade regionálnych, okresných vyhlásená Kristína Belicová.
školách /SAŠŠ/ organizuje kaž- kôl. Dievčatá počas dlhej púte Dievčatá sa ako víťazi zúčastdoročne ponia medzinástupovú súťaž
rodného turvo ﬂorbale žianaja V4, kde
čok a žiakov
si zmerajú sily
zá k lad ných
s víťazmi škôl
škôl. KaždoM a ďa r s k a ,
ročne sa tejto
Čiech a Poľsúťaže zúčastskej republiky,
ňuje i ZákladKalokagat ia
ná škola Má2016 v Trnave
rie Medveckej
v dňoch 23. pod vedením
24.júna. Dievt r é ne r a M ičatám držíme
lana Bu rde- Základnú školu reprezentovali: Horný rad zľava: Mgr. Rasti- palce.
ľa . V pre d- slav Krasuľa - vedúci družstva, Klaudia Šprláková, Gabriela
Za podchádzajúcich Dulková, Michaela Dulková, Kristína Belicová, Alexandra Ol- poru ďakujedvoch rokoch bertová, Karin Piovarčiová, Anteka Kováčová, Rebeka Orčová, me pani riadievčatá ce- Milan Burdeľ - tréner. Dolný rad zľava: Frederika Kovalíková, diteľke Mgr.
loštátne ﬁnále Viktória Kovalíková, Diana Divinská, Veronika Dúbravská. D. Šaškovej,
vyhrali a tento
Mestu Tvrdorok pridali do svojej zbierky za titulom už tri roky po sebe šín a všetkým, ktorí nám drtretí titul. Celoslovenského ﬁ- neprehrali jediný zápas, čo je žali palce.

Mladšie i staršie žiačky napodobnili ženy, dorastenky sú majsterky Slovenska!
Florbalová mládež v Tvrdošíne dosahuje dlhodobo
veľké úspechy. Medzi ne patria aj mladšie a staršie žiačky.
Po víťazstvách v regionálnych ligách sa kvalifikovali
na majstrovstvá Slovenska.
V kategórii mladšie žiačky sa umiestnili na peknom
3. mieste. To isté sa podarilo aj starším žiačkam, ktoré
si z majstrovstiev priniesli
bronzové medaile. Titul majstra Slovenska sa nakoniec
podaril získať dorastenkám.
Dievčatá svojím odhodlaním
a bojovnosťou zvíťazili vo všetkých zápasoch a vo ﬁnále si poradili i s Nemšovou v pomere
4:2. Dievčatá treba pochváliť
a poďakovať im. Niekedy to nemajú ľahké, ale tvrdou prácou
a odhodlaním sa radia medzi
najlepšie na Slovensku. Čakajú
ich už len školské majstrovstvá

Slovenska v kategórii žiačok.
Trikrát v rade ich vyhrali a ve-

ríme, že tento ročník to opäť
zvládnu.

Fonfer si zaknihoval jubilejný 50. maratón v kariére
Začiatkom mája sa konal
22. ročník pražského maratónu, ktorý bol aj za účasti
dvoch bežcov z Tvrdošína,
Jána Balúna a Viktora Fonfera.
Štartovalo sa za vynikajúcej
atmosféry, pričom na štart sa
postavilo takmer 6000 bežcov
v teplom a náročnom počasí.
Viktor Fonfer zabehol maratón za 03:36:26 a Ján Balún
03:50:10. Trať bola na maratón
jedna z tých ťažších, pričom
bežcom sťažovalo podmienky
pekné, ale veľmi teplé počasie.
Viktor Fonfer odbehol už svoj
jubilejný 50. maratón.
O týžden na to, 15. mája sa
bežci z Tvrdošína zúčastnili

15. ročníka Krakovia maratónu v Krakowe. Zúčastnili sa
ho až štyria bežci z Tvrdošína,
ktorí štartovali v konkurencii
takmer 6000 bežcov. Štartovali na ňom Ján a Peter Balúnovci, Juraj Vajduliak a Viktor Fonfer. Štart a cieľ bol na
hlavnom rýnku v historickom
centre. Časť trate viedla okolo
rieky Wisly, pričom bežci bežali v príjemnom počasí. Viktor Fonfer dosiahol 03:28:10,
Ján Balún 04:08:20, Juraj Vajduliak 04:24:00 a Peter Balún
bežal len svoj druhý maratón
v tomto roku a zabehol čas
04:55:00, pričom sa zlepšil o
celých 25 minút.
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