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Karolínka
opäť v
reprezentačnom
drese

ročník XXXIV

Prezident Andrej Kiska zavítal do nášho mesta
Mesto 6. marca poctil návštevou prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Na radnici ho privítal
primátor I. Šaško a jeho zástupkyňa V. Jančeková.
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Spoliehame na zdravý
rozum, že cesta medzi
Vitanovou a Oravicami
nebude uzavretá

číslo 1

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

Duchu Svätý, Ty horúcosť Trojjediného Boha, obraciame sa k Tebe, aby sme si vedeli vybrať pôstne sebazaprenie, aby nás viedlo k milovaniu blížnych a Teba!
Pomáhaj nám, Pane, aby sme odstraňovali svoju zlobu,
svoje zlé návyky sebectva a aby sme viacej milujúc Teba
a blížnych kráčali k svojmu osobnému vzkrieseniu.
Július Chalupa

Slová úcty a uznania
Rokovanie na radnici s predstaviteľmi mesta a pozvanými hosťami.
Zľava: M. Kováč, F. Reguly, V Jančeková, A. Kiska, I. Šaško, B. Pitoń.

Primátor mesta víta prezidenta pred mestským úradom.

So zástupcami ﬁrmy Hydac Electronic o plánoch do budúcnosti.

„Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe
čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez
vás by bol svet pustý ako lúka bez kvetov,
ako nočná obloha bez hviezd, či ako srdce bez lásky. Ste tými, čo napĺňajú slovo
žena krásnym pôvabom. Prajem vám každý deň v roku život plný úprimnej lásky
a zaslúženej úcty.“

8. marec

Pri príležitosti MDŽ vyjadrujem všetkým ženám svoj
obdiv, uznanie za nehu, priateľstvo, pomoc a porozumenie,
ktoré spolu s mužmi zdieľate v každodenných pracovných
a životných starostiach i radostiach. Úloha ženy v spoločnosti je nezastupiteľná, vážime si ju, a preto všetkým ženám
vzdávam hold a úctu nielen v tento deň. Ďakujem vám, že
robíte svet krajším, lepším a nežnejším.
Váš primátor

Už 10 rokov vie
o nás celý svet
Občania mesta prišli pred MsÚ privítať prezidenta v hojnom počte.

Prezident so študentami Gymnázia. Potvrdil, že je vždy otvorený k víziám mladých ľudí, ktorí sú budúcnosťou národa.

Diskusia so študentami stredných škôl v mestskom kultúrnom stredisku.

Prezident ukončil návštevu Tvrdošína v kostole Všetkých
svätých. Zľava: I. Šaško, A. Kiska, F. Reguly.

Tvrdošín za 100 rokov od vzniku Československa a 25 rokov v samostatnej Slovenskej republike
V tomto roku si Slovensko a Česko pripomenú významné historické výročia. Pred 100 rokmi vzniklo
Československo a pred 25 rokmi dva samostatné
štáty Slovensko a Česko.
„Počas celého roka si
naše mesto bude pripomínať niekoľko výročí. Okrem
hore uvedených je to aj 10.
výročie zapísania kostola
Všetkých svätých do Zoznamu prírodného a kultúrneho
dedičstva Unesco, 15. výročie od rokovania Národnej
rady SR o Tvrdošíne, keď
ústavná väčšina poslancov
rozhodla, že územie Oravíc patrí mestu Tvrdošín
ako jeho mestská časť, 25.
výročie otvorenia nášho
Osemročného gymnázia s
vyučbou cudzích jazykov.
Spoluobčanov určite zaujme ﬁlmový dokument o živote a dianí počas 25 rokov
v Tvrdošíne od vzniku Slovenskej republiky a výstava
dobových fotograﬁí, ktoré
zdokumentujú premenu náš-

ho mesta, ako aj podujatie venované 10. výročiu zapísania
kostola Všetkých svätých do
zoznamu Unesco,“ informoval
nás primátor Ivan Šaško.
V novinách, na webovej
stránke mesta a inými formami sa budeme vracať k jednotlivým udalostiam, priblížime
témy zachytávajúce niektoré historické aspekty života
v Tvrdošíne.
Pripomenutie si týchto výročí je príležitosťou zvýrazniť
významné medzníky histórie
a poukázať na ich vplyv na
súčasnosť, najmä pre mladých
ľudí, ktorým sa tieto informácie dostávajú len sporadicky
alebo ich vôbec nemajú.
Pri týchto významných výročiach si okrem iného chceme pripomenúť, kedy naše
mesto bolo vo svojej histórii

okresným mestom. Prvýkrát
sa ním stalo v roku 1777, keď
na všeobecnom zhromaždení
šľachty a duchovenstva Oravskej župy bolo vyhlásené rozhodnutie miestodržiteľskej
rady o správe Oravskej župy.
Tvrdošínsky alebo Zámocký
okres mal výmeru 386 km 2
a okolo 12 000 obyvateľov.
Veľký zásah do postavenia
Tvrdošína ako okresu priniesla
úprava severnej hranice Slovenska, pri ktorej si uplatňovali Poliaci nároky na niektoré
obce v oravskom pohraničí,
kde obyvateľstvo hovorilo
goralským dialektom. Hoci sa
najskôr táto otázka mala riešiť
plebiscitom, Československo
a Poľsko sa o hraničných otázkach na Orave, Spiši a Tešínsku dohodli na arbitráži Najvyššej rady veľvyslancov. Tešínsko a uhoľné ložiská zostali
v ČSR a Poľsku pripadlo 14
oravských obcí, z ktorých dve,
a to Hladovka a Suchá Hora
boli do ČSR vrátené naspäť.

Toto rozhodnutie spôsobilo,
že Orava prišla o 389 km2
s 16 100 obyvateľmi. V dôsledku toho bol Tvrdošínsky
okres v roku 1922 zrušený.
Keď po 74 rokoch v rámci nového členenia Slovenska vznikla možnosť
opätovného vzniku okresu
Tvrdošín, a to bol urputný
súboj, najmä s Trstenou,
vedenie mesta túto skutočnosť naplno využilo. Napriek mnohým prekážkam
sa primátor I. Šaško zaslúžil o to, že od roku 1996 sa
Tvrdošín vo svojej histórii
stal už druhykrát okresným
mestom. Dnes je táto skutočnosť historickým faktom
s tým, že občania nášho
mesta sú na túto skutočnosť
aj patrične hrdí. Týmto naše
postavenie na Slovensku,
ale aj úrady štátnej a verejnej správy zvýšili kvalitatívne úroveň nášho mesta,
ktoré aj touto skutočnosťou
sa úspešne rozvíja.

Drevený gotický kostol Všetkých svätých je už desať
rokov zapísaný v Zozname svetového kultúrneho dedičstva Unesco. Stalo sa tak 7. júla 2008 v Kanade. Ide o najvzácnejšiu pamiatku na území nášho mesta. Patrí medzi
najvzácnejšie nielen na Slovensku, ale aj vo svete.
Zápisu do zoznamu Unesco predchádzalo ocenenie
organizácie Europa Nostra „za záchranu a vynikajúce
zreštaurovanie tejto významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vnútorné vybavenie ručnou prácou“. Kostol
v Tvrdošíne je jediným kostolom na Slovensku, ktorý má
tieto obidve ocenenia.
Záujem o náš kostolík má stúpajúcu tendenciu, o čom
svedčí nielen návštevnosť turistov z celého sveta, ale aj
záujem celoštátnych médií. Vedenie mesta vytvára podmienky na prezentáciu tejto významnej slovenskej, európskej, ale aj svetovej kultúrnej pamiatky.

Prajem vám požehnané veľkonočné sviatky, nech
posolstvo Veľkej noci je našou nádejou a pomôže nám
všetkým i naďalej pracovať
na vytváraní lepšieho
sveta.
S prianím všetkého
dobrého
Ivan Šaško
primátor mesta
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Z listu prezidenta SR zo dňa 24. januára

Vážený pán primátor,
začiatkom roka využívam príležitosť osloviť Vás a zaželať
Vám, v prvom rade, aj počas celého tohto roka naozaj veľa zdravia, šťastia a radosti, v pracovnom i osobnom živote. Vy najlepšie
viete, čo teší a trápi ľudí vo Vašom meste. Vy poznáte príbehy
ľudí: sídlisko, ulicu po ulici, dom po dome. Dôvera vložená vo
Vás je veľká a ja Vám želám, aby ste ju znova a opakovane dokázali meniť v naozaj fungujúcu samosprávu slúžiacu všetkým
jej obyvateľom.
V ďalšej časti listu prezident okrem iného pripomenul, že nás
v tomto roku čakajú komunálne voľby a že je potrebné si zobrať
ponaučenie zo župných volieb. Aj v týchto voľbách je potrebné
nachádzať spojencov a spájať demokratické sily, tam, kde sa to
dá. Tiež vyzval, aby sme nedovolili, aby sa počas predvolebného súboja začali v našej spoločnosti zase šíriť hnev a nenávisť.
Nepolarizujme našu spoločnosť. Prijmite, prosím, túto moju
výzvu k tomu, aby sa blížiace komunálne voľby stali súťažou
skutočne dobrých nápadov, možno nových myšlienok, preukazovaním toho, čo ste dosiahli alebo čo dosiahnuť chcete.
Chcem sa Vám poďakovať. Chcem sa poďakovať Vašim zamestnancom, odvádzate pre našu krajinu obrovský kus práce.
A od toho, ako pristupujete k ľuďom, závisí veľmi veľa. Zažil
som u mnohých, ak je primátor ten, ktorý berie svoju prácu ako
službu ľuďom, ak tento spôsob fungovania šíri po celom svojom
úrade, tak je potom aj celý úrad vzornou službou našej krajine.
Ktokoľvek kto chce, aby naše Slovensko bolo lepšie, musí
začať od seba. Každý jeden vo svojom okruhu alebo vo svojom
okruhu alebo vo svojom pôsobení môžeme tejto krajine pomôcť.
Želám Vám preto veľa energie meniť veci okolo nás k lepšiemu.
Želám to Vám, Vašim najbližším a želám to celej našej krajine.
				
S úctou Andrej Kiska

Ešte veľa slnečných dní

Krásnych 101. rokov sa 18. januára v tomto roku
dožila pani Etela Kocyanová, ktorej aj touto cestou
srdečne blahoželáme.

Začiatok roka v znamení nových predsavzatí
Prvý deň nového roka strávil primátor I. Šaško v Bratislave. Na pozvanie prezidenta
A. Kisku, predsedu vlády R.
Fica a predsedu parlamentu A.
Danku sa zúčastnil osláv 25.
výročia vzniku Slovenskej republiky, kde prezident udelil
najvyššie štátne vyznamenania 25 osobnostiam. Do Prezidentského paláca zavítal tiež
10. januára, kde prezident A.
Kiska pozval vybratých primátorov a starostov Slovenska. Ďalšia návšteva Bratislavy v prvých týždňoch nového
roka viedla na Bratislavský

RTVS a Ahoj Slovensko

prosperity. Je v súlade s našimi základnými hodnotami.
Zaviazali sa, že budú o prioritách našej krajiny hovoriť zodpovedne a jedným jazykom
doma aj v zahraničí. Potvrdili,
že Slovensko bude prispievať
k stabilite a jednote Európskej
únie a bude súčasťou ďalšej
integrácie.
Výsledkom konferencie je
rozhodnutie Slovenska byť
súčasťou projektu európskej
spolupráce, ktorý priniesol
na európsky kontinent mier a
prosperitu. „To je miesto kam
patríme. To je budúcnosť, kto-

rú chceme zaistiť pre našich
občanov. Preto musíme byť
schopní a ochotní trvať na
našich hodnotách, verejne ich
obhajovať a posilňovať význam a zmysel politických deklarácii reálnymi skutkami,“
toľko z hlavnej myšlienky
účastníkov tejto konferencie.
K týmto stretnutiam primátor Ivan Šaško iba dodáva,
a najmä verí, že Slovensko
bude napredovať v demokratických procesoch, a že jeho
rozvoj, no najmä rozvoj nášho
mesta bude na prospech nás
všetkých.

Chceme, aby naša mládež vyrastala v lepších podmienkach, ako sme ich mali my, starší
S touto myšlienkou začal primátor, keď sme mu položili otázku, ako je pripravená výstavba krytej plavárne v našom meste.
Keď pred niekoľkými dňami
navštívili naše mesto zástupcovia protokolu prezidentskej
kancelárie, aby pripravili návštevu pána prezidenta, boli milo
prekvapení nielen z prijatia na
mestskom úrade, ale tiež zo zákutí nášho mesta, v ktorom strávili niekoľko hodín. Či už to bolo

spoznanie priestorov našej radnice, pekných priestorov gymnázia, nášho kultúrneho stánOslávenkyňa s dvomi synmi, vnučkou a zástupkyňou primátora Mgr. Vlastou Jančekovou.
Klasik hovorí: ,,Život je boli za naše mesto zagratuvzácny dar, ktorý máme pri- lovať, srdečne nás privítala.
jať s láskou, narábať s ním A tak to bolo aj tento rok.
s úctou a zodpovednosťou, Akoby zastal čas. Zaspomínaplniť ho radosťou a dob- nala si na svoju mladosť, na
rými skutkami.“ Tento dar životnú lásku, ktorá vyústila
bol dopriaty pani Etke pl- do manželstva, na roky za
ným priehrštím, lebo len katedrou i na žiakov, ktorí
málokto sa dožije takého- jej utkveli v pamäti. Pani
to krásneho veku v takom Etke prajeme veľa zdravia
zdraví a duševnej kondícii a Božieho požehnania, aby
obklopená láskou svojich
ako ona.
Keď minulý rok pri jej najbližších prežila pokojnú
okrúhlom výročí sme jej jeseň svojho života.

hrad, kde sa dňa 22. februára
konala konferencia o budúcnosti Európskej únie.
Základným kameňom konferencie bola spoločná deklarácia, ktorú v októbri minulého roku podpísal prezident, predseda národnej rady
a premiér. Jednoznačne v nej
potvrdili, že strategickým záujmom Slovenskej republiky
je pokračovať v proeurópskej
a proatlantickej orientácii.
Zhodli sa, že členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii je základom
našej bezpečnosti, stability a

ku na sídlisku, úžasnej fabriky
HYDAC, ale tiež hotela Limba,
kde vyhodnotili návštevu nášho mesta ako úspešného mesta
a mesta budúcnosti. Chcem tým
iba povedať, že najmä ľudia, ktorí prvýkrát navštívia naše mesto,
vám povedia pravdu, ako vidia
naše mesto cez deň, ale tiež ako

sa im páči naše mesto aj v noci.
Diskusia o našom meste pokračovala aj preto, aby čo naj-

viac informácií odovzdali pánovi
prezidentovi ako si tu žijeme, aké
máme školy, aká je tu nezamestnanosť, čo ponúkame našim ob-

mestá i obce sú väčšinou zadĺžené. Samotná výstavba plavárne je
pripravená až tak, že v priebehu
niekoľkých dní nastúpi stavebná

čanom i turistom a čo plánujeme
realizovať v tomto roku.
Pri viacerých informáciách
o ďalších aktivitách ich najmä zaujal náš tohtoročný najväčší projekt „výstavba krytej plavárne“,
ktorú ide mesto stavať z vlastných finančných prostriedkov.
Je len málo miest na Slovensku,
ktoré si v tomto období dovolia
z vlastných zdrojov postaviť takú
náročnú stavbu z peňazí, ktoré
sme si ušetrili v čase, keď mnohé

firma, ktorá uspela vo verejnom
obstarávaní a už budeme iba
sledovať, ako jej výstavba bude
pokračovať.
Všetko ostatné sa budú môcť
občania mesta dozvedieť priebežne prostredníctvom našich
novín, resp. pri každej príležitosti na rôznych stretnutiach
v školách, pri akciách s našimi
seniormi, resp. podľa potreby
individuálne s tými, ktorých to
bude seriózne zaujímať.

Spoliehame na zdravý rozum, že cesta medzi Vitanovou a Oravicami nebude uzavretá
Žilinská župa v rokoch
2 016 -2 017 p r i p r avov a l a
projekty v rámci cezhraničnej
spolupráce so sused ný m
Poľskom, kde vedenie mesta
aj v rámci dobrých vzťahov
s partnermi v Poľsku tlačilo
na vedenie župy v Žiline,
aby viacej prialo aj Orave
a nestaralo sa iba o regióny
Žilina a Kysuce.
Treba dodať, že v minulom roku mal primátor napäté
vzťahy so žilinským županom len preto, že bolo vždy
veľmi ťažké získať nejaké
prostriedky do okresu Tvrdošín. Oplatilo sa a podarilo sa
aspoň to, že v minulom roku
bola zrekonštruovaná cesta
položením nového asfaltové-

ho koberca na úseku Oravice – Habovka, ako aj oprava
lokálnych úsekov v katastri
územia Oravíc, čím sa veľmi
zlepšili podmienky cestovného ruchu, čo konštatovalo aj
množstvo turistov prichádzajúcich z Oravíc.
Keďže tento prihraničný
projekt riešil cesty v Poľsku
na úseku Suchá Hora – Zakopané a na slovenskej strane
na úseku Suchá Hora – Oravice – Zuberec, primátor vtedy
ako poslanec VÚC mal tento
úsek v prioritnej pozornosti,
pretože chcel, aby sa táto dopravná situácia riešila k spokojnosti. Problém však nastal
po župných voľbách, keď
nové vedenie župy zistilo, že

treba začať realizovať úsek
na Slovensku, pretože časť
projektu na poľskej strane
je takmer pred dokončením.
Nové vedenie žilinskej župy
však zistilo, že treba zbúrať
tri mosty medzi Vitanovou
a Oravicami a projekt treba
ukončiť do mája tohto roku.
Po medializácií týchto skutočností v novinách „Naša
Orava“ sa primátor začal intenzívnejšie zaujímať o tento problém, ktorý si priebežne vyhodnocuje aj s odborníkmi na statiku mostov
a čaká, aké stanovisko zaujme
vedenie žilinskej župy na
medializovanú pripravovanú
obchádzku až cez Podbiel, čím
by vznikli značné náklady na

riešenie kalamity urbáru i Tanapu, ale tiež by to boli veľké
straty na cestovnom ruchu nielen v Oraviciach, ale aj v rámci celého regiónu Roháčov.
Okrem iných skutočností,
primátor vyslovil názor, že
mosty netreba búrať a stavať
nové, za plánované milióny
mosty treba iba opraviť za
niekoľko stotisíc eur za polovičnej premávky dopravy
tak, ako sme opravovali aj
most v Tvrdošíne. Mosty sa
dajú počas ich priepustnosti
zrekonštruovať za niekoľko
mesiacov, pretože mosty sú
zdravé a budú slúžiť ďalších
50 rokov.
Toľko odkaz primátora
mesta pre nové vedenie župy.

Vedenie mesta pripravuje dokument, ktorý vytvorí
podmienky pre komplexný pohľad na cyklototuristiku
v našom meste a najbližšom regióne s napojením na
Poľsko, a zároveň ponúkne podmienky a priority pre
vznik cyklodopravy začlenenej do dopravného systému mesta a regiónu.
Okrem cykloturistiky aj hy vedenie mesta. Prípravou
cyklistická doprava účinným a vytvorením strategického
spôsobom pomáha preprave dokumentu dochádza zo strana krátke vzdialenosti v mes- ny mesta k intenzívnej podpore
te, ale i dlhšie vzdialenosti ako rozvoja cyklistickej dopravy na
druh športového vyžitia. Z hľa- území mesta hlavne formou budiska životného prostredia je dovania nových cyklistických
významnou alternatívou voči komunikácií.
individuálnej automobilovej
„Strategický dokument bude
doprave, pretože je ekologic- motivujúcim materiálom, preká a neprodukuje znečisťujúce tože bude zahŕňať miestne, ale
emisie do ovzdušia. Pravidelná aj regionálne hľadisko. Čo sa
jazda na bicykli zlepšuje zdra- týka mesta, potrebné bude urvie ľudí, zvyšuje kvalitu života čiť trasy, kadiaľ budú cyklisa predlžuje jeho dĺžku. Všetky tické chodníky viesť. Zároveň
tieto okolnosti zobralo do úva- budeme musieť vybrať miestne

komunikácie tak, aby boli vzájomne prepojené s možnosťou
vyznačenia cyklochodníkov. Vyriešenie miestnej cyklodopravy
bude úzko súvisieť s napojením
na cyklotrasy vedúce do obcí
susediacich s naším mestom,
tam kde chodia občania mesta
do práce, ako je Nižná,“ vysvetľuje situáciu primátor.
Keďže ide o stratégiu na
dlhšie časové obdobie, tento
projekt bude konzultovaný s
občanmi a najmä bude verejne
prezentovaný. Občania mesta budú mať možnosť svojimi návrhmi a pripomienkami
ovplyvniť projekt tak, aby bolo
zvolené jeho čo najoptimálnejšie riešenie.
Vedenie mesta týmto strategickým dokumentom naplní

svoj dlhodobý zámer prepojenia cyklodopravy v meste
s napojením na cyklisticko–turistické chodníky. Bude mať
priamu nadväznosť na projekt
v rámci projektu z Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg v spolupráci s gminou
Kościelisko, ktorý by spojil
gminu Kościelisko s Oravicami a následne mestom Tvrdošín
už existujúcou trasou vedúcou z Poľska cez Suchú Horu,
Trstenú, Oravskú Priehradu a
Štefanov do Tvrdošína. Súčasťou projektu je vybudovanie
asfaltovej cesty z Medvedzia
do Štefanova ako súčasť cyklochodníka vedúceho popod
záhradkárske osady pod Bučníkom a turistickej informačnej
kancelárie.

Stratégia regionálnej cykloturistiky a cyklistickej dopravy

V uply nu lých d ňoch
navštívil naše mesto štáb
Rozhlasu a televízie Slovenska s redaktorom Milanom
Matušinským, ktorí pripravili dokumentárny materiál do relácie „Ahoj Slovensko“. Najskôr sa zastavili
na mestskom úrade, kde im
primátor poskytol aktuálne
informácie zo života mesta
ako aj dôležité danosti našej
histórie. Spoločne navštívili

kostolík a pripravili o ňom
reportáž, ktorá bola zameraná na obdobie záchrany
tohto nášho pokladu a jeho
užívania po zápise do zoznamu kulturného svetového
dedičstva.
Publicistická relácia z regiónov Slovenska bola odvysielaná v premiére 26.
februára na STV2, ktorú si
môžete pozrieť aj na webstránke mesta.
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Obchvat mesta sa môže začať stavať
To bola odpoveď primátora,
keď sme sa chceli dozvedieť,
kedy sa začne výstavba dlho
očakávaného obchvatu nášho
mesta.
Táto téma nás v uplynulých
rokoch veľmi zaujímala najmä
preto, že dopravná situácia cez
naše mesto je už naozaj neúnosná a nebyť dvoch kruhových križovatiek, tak tu máme
už dávno dopravný kolaps.
Už pred výstavbou obchodného domu TESCO primátor
dal projektantom základnú
požiadavku, že musí byť vyriešená doprava pre sídlisko
a musia navrhnúť a zrealizovať kruhovú križovatku, aj
keď boli priestorové problémy.
Podobná situácia v tom
čase začala byť aj na križovatke pri kostole. Zhoda náhod,
že vtedajší riaditeľ Slovenskej
správy ciest bol bývalý spolu-

žiak primátora z vysokej školy ,,tak, ako to v živote býva“
naviac v tom čase bol primátor
poslancom NR SR, tak to nebolo až také ťažké, splniť mu
túžbu nášho mesta.
,,Kruhová križovatka nielenže zlepšila dopravnú situáciu v meste, ale zmenila k lepšiemu aj naše centrum mesta
novými chodníkmi, autobusovými zastávkami či celkovým
dotvorením podmienok pre
chodcov.
Aj keď sa doprava cez
mesto čiastočne zlepšila, pribúdajúce kamióny a nákladná
doprava stále viac a viac nám
znepríjemňujú život.
O obchvatoch miest a obcí
na Orave sa hovorí už aspoň
30 rokov,“ dopĺňa primátor.
Boli síce postupne riešené bodové problémy v Dolnom Kubíne či Oravskom Podzámku,

no ostatné obce, ale aj naše
mesto si dopravnú záťaž muselo ešte vytrpieť. ,,Bolo to
množstvo rokovaní, spracovaných štúdií, množstvo prísľubov, dokonca v roku 2010 sa
po ukončení obchvatu Trstenej
mali stavbári iba presunúť do
Tvrdošína. Nestalo sa, prišli nové voľby, nový minister
dopravy (nominant za KDH)
a hneď sa zmenili priority výstavby ciest, ktoré presunul na
východné Slovensko, odkiaľ
on pochádzal. Ani po ďalších
voľbách, kedy nastúpila jednofarebná vláda SMER-u sa
situácia nezmenila, Orava
nemala nikoho vo vláde ani
v parlamente. Po roku 2016 sa
postupne ľady pohli a začali
sme tlačiť na novú koaličnú
vládu, ktorá dala prísľub,“
hovorí primátor.
,,Verím, že sa to konečne

podarilo, obnovilo sa stavebné
povolenie, vlastníkom doplatili za pozemky a bol spustený
proces verejného obstarávania na dodávateľa, ktorý bol
ukončený pred niekoľkými
dňami. Ostáva už iba procesne
vyhodnotiť tieto skutočnosti
a výstavba obchvatu môže
začať. Tu je potrebné ešte doplniť dôležitú skutočnosť, že
štát zatiaľ nenašiel peniaze na
výstavbu, no Národná diaľničná spoločnosť dala záruku, že
stavbu bude ﬁnancovať a štát,
t.j. ministerstvo ﬁnancií jej to
niekedy preﬁnancuje.
Ostáva iba veriť a trpezlivo čakať, podľa odhadov
výstavby 2 roky, kedy začnú
obchádzať naše mesto kamióny a Tvrdošín na cestách bude
bezpečnejší,“ primátor doplnil
tieto, pre naše mesto celkom
dobré správy.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Úvod febr uárového
z a s t u pit eľs t v a p a t r i l
informáciám primátora, ktorý
zhod notil obdobie života
mesta v závere minulého
roka a v prvých mesiacoch
u ž rok a 2018. A k t u á l n a
bola informácia o návšteve
prezidenta SR. Tlmočil pocity
p r a c ov n í kov K a n c el á r ie
prezidenta SR, pripravujúcich návštevu, ktorí označili
naše mesto ako veľmi pekné
miesto pre život. Informoval
tiež o stretnutí s wójtom gminy
Kościelisko a dôvodoch, prečo
sa v tomto roku nebude konať

podujatie ,,Stopa bez hraníc“
(na trase pretekov je stále značná kalamita). Vetrová kalamita
v Oraviciach bola skloňovaná
aj pri diskusii o pripravovanom zbúraní troch mostov
medzi Vitanovou a Oravicami. Kalamita spôsobila Urbáru
Tvrdošín, lesom TANAP-u
a ostatným majiteľom lesom
nebývalé škody. Je potrebné
z lesa odviezť a spracovať
čo najskôr, pretože nálety
kôrovcov môžu znehodnotiť aj
nepoškodený porast. Primátor
i n fo r m ov a l o s ú č a s n o m
st ave pr ípr av y v ýst avby

plavárne a zdôraznil, že len
vďaka tomu, že mesto dobre
hospodári, môže si takúto
finančne náročnú investičnú
a k c i u d o v o l i ť. H o v o r i l
o súčasnom stave rýchlostnej
cesty R3, výstavbe nového
obchodného domu Kauﬂand a
o aktualizácii územného plánu
mesta. Vedenie mesta okrem
iného pripravuje postupne
budovanie inžinierskych sietí
vo všetkých lokalitách IBV
mesta. V ďalšej časti boli na
prerokované a schválené tieto
materiály: inventarizácia majetku mesta, zmluva na vypra-

covanie „Zmien a doplnkov č.
2 z ÚPN mesta Tvrdošín“, investičné zámery na rok 2018,
VZN č. 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a odvádzanie odpadových vôd,
žiadosť na realizáciu kompostárne. Na rokovaní zazneli
správy o plnení uznesení za
uplynulé obdobie, kontrolnej
činnosti, vyhodnotení zimnej údržby mesta, o východno-vzdelávacích výsledkoch
školských zariadení a plány
činnosti mestskej polície, komisií pri MsZ a plán výboru pre
mestskú časť Oravice.

Pripravujeme ďalšie projekty
Finančnými prostriedkami, ktoré získalo mesto z eurofondov, viacerých ministerstiev a iných zdrojov si
výrazne pomohlo. V tomto trende pokračuje naďalej.
Ide o projekty z oblasti používať nielen na zápasy, ale
športu a životného prostredia. aj na hodiny telocviku v rámci
Mesto podalo projekt na vý- vyučovacieho procesu. Keďže
menu okien v športovej hale získať prostriedky cez projekt
a výmenu podlahy, ktorá by nebolo možné, havarijný stav
mala spĺňať vyššie kvalita- strechy riešilo mesto z vlastnétívne požiadavky na turnaje ho rozpočtu.
Ďalší projekt bol podaný
v extralige. Kritériá sú prísne
a naša športová hala už tieto na dopl nen ie špor tového
vybavenia do futbalového
podmienky nespĺňa.
Do projektu je zahrnutá aj a reálu v sna he pr ipraviť
rekonštrukcia sociálnych za- športovcom oveľa kvalitnejriadení. Treba pripomenúť, že šie podmienky na prípravu, ale
v minulom roku bol na športo- aj na hranie zápasov. Futbalisti
vej hale odstránený havarijný by tam trénovali kondične, ráta
stav strechy. Bola poškodená sa s kondičnou prípravou aj pre
do takej miery, že sa nemohla iné druhy športov. Do pozor-

nosti dávame tiež skutočnosť,
že v týchto dňoch bola na úrad
vlády, jeho sekciu ,,Mládeže a
športov“ zaslaná ďalšia žiadosť
na projekt ,,Multifunkčného
ihriska,“ ktoré v prípade jeho
schválenia bude vybudované v
priestore medzi budovou gymnázia a tenisovou halou.
Ihrisko s mantinelom a umelou trávou ako ho poznáme zo
sídliska pod ZŠ M. Medveckej
a na Vladine by malo slúžiť
predovšetkým mládeži gymnázia a cirkevnej ZŠ nielen na
hodiny telocviku, ale tiež na
mimoškolskú činnosť športov,
pre ktoré tam budú vytvorené
podmienky. Budú tu možnosti
na minifutbal, volejbal, hádza-

nú, tenis či iné možné hry pre
deti z materskej školy, ale aj
občanov na relaxáciu v týchto
športoch.
V štádiu hodnotenia je projekt z oblasti životného prostredia, ktorý by sa mal dotýkať
všetkých obyvateľov mesta.
Ide o zhodnocovanie zeleného odpadu (tráva). Občania
v rodinných domoch a v záhradkárskych osadách by ho
mohli využiť druhotne ako
kompost. Mestskú zeleň by
zhodnocovala centrálna kompostáreň. Ak budú projekty
schválené a mestu pridelené
finančné prostriedky, budeme
vás o projektoch informovať
detailnejšie.

Oživíme pamiatky, ktoré nám zanechali naši predkovia
Projekt s názvom Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Kościelisko a mesta Tvrdošín bol úspešný. Zrekonštrujeme
a predĺžime ich životnosť. V Tvrdošíne budú zrekonštruované Mariánsky stĺp, socha sv. Jána Nepomuckého a Kamenné sochy ležiacich levov v areáli kostola
Najsvätejšej Trojice, v Medvedzí centrálny kríž v cintoríne v Krásnej Hôrke Súsošie na stĺpe – Korunovanie P. Márie.
Nové programovacie obdobie
na roky 2014 -2020 prinieslo už
Nášmu mestu sa v projek- iba jednoduché výzvy a projektoch cezhraničnej spolupráce ty pre samosprávy sú v tomto
mimoriadne darí. Z minulého období zamerané len na zachoprogramovacieho obdobia zís- vanie kultúrneho dedičstva.
kalo mesto finančné prostriedky Mesto si nenechalo ujsť ani tieto
na päť investičných akcií, ktoré výzvy. Pripravilo dva projekty,
už dlhodobo slúžia občanom. z ktorých je jeden ešte v štádiu
Slúžia a skultúrňujú mesto – zre- hodnotenia a druhý už čoskoro v
konštruované mestské kultúr- štádiu podpísania zmluvy. „Stáne stredisko, cesty na sídlisku, le uvažujeme, čo je pre mesto
amfiteáter a relaxačný chodník priorita a aké sú naše možnosti.
v Oraviciach a hotel Limba. A keďže chceme v tomto roku po„Som naozaj rád, že sme vyu- staviť plaváreň najmä pre našich
žili všetky možnosti, ktoré boli občanov, ktorej investícia je jedv tomto programe ponúkané na z najväčších za posledných 25
samosprávam. Reagovali sme na rokov, budú niektoré aktivity v
každú výzvu. Dnes slúžia našim roku 2018 obmedzené.
Pri tejto príležitosti chcem
občanom a sú trvalou hodnotou
pre naše mesto,“ pripomenul vyzdvihnúť spoluprácu s poľským partnerom gminou Kośprimátor.

cielisko, osobitne wójtom B.
Pitońom, ktorý tak ako my, neľutuje námahu, osobné voľno
a často i stresy, ktoré pri tvorbe

projektov vznikajú. Na to
všetko sa dá zabudnúť, keď
vidíme prínos pre našich
občanov,“ dodal primátor.
Druhá časť projektu je
zameraná na rozvoj cestovného ruchu, a to zvýšením
vedomostí obyvateľstva
a návštevníkov o bohatom prírodnom a kultúrnom dedičstve partnerov,
čo by v dlhodobom horizonte malo viesť k zvýšeniu počtu návštevníkov
a hospodárskemu rozvoju
týchto oblastí. Projekt bol
podporený z Programu
cezhraničnej spolupráce
Interrreg V-A Poľsko –Slovensko 2014 -2020.Vydaná
bude trojjazyčná publikácia „Album kultúrneho
dedičstva pohraničia“ propagujúca slovensko-poľské pohraničie a „Mapa
sakrálnych objektov poľsko-slovenského pohraničia“
opisujúca novú turistickú trasu
kultúrnych pamiatok. Publikácia a mapa výjdu v náklade po
5 tisíc kusov.

Štatistické údaje za rok 2017
Naše mesto k 1. januáru
2018 malo 8 990 obyvateľov. Z toho v Tvrdošíne 2
731, v Krásnej Hôrke 981, v
(Dokončenie
z 1. str.) 4 573
Medvedzí
– sídlisku
a Medvedzí - dedine 705.
V roku 2017 sa narodilo 96
detí, z toho 49 dievčat a 47
chlapcov. Najčastejšie meno
pre chlapcov bolo Adam,
Michal, Samuel, Šimon – tri-

krát, z dievčenských mien sa
najviac páčilo meno Viktória
- štyrikrát. Prihlásilo sa 93
obyvateľov a odhlásilo 135.
Naše mesto navždy opustilo úmrtím 76 občanov – 37
mužov a 39 žien. Počet uzavretých manželstiev bolo 76.
Prvé dieťa narodené v roku
2018 je Tadeáš Rusnák, narodený 3. januára.

odvysielaný televízny príspevok štábu RTVS, ktorý
navštívil naše mesto a tvrdošínsku rozhľadňu. Pripravili
zaujímavý materiál o rozhľadni a kostole Všetkých
svätých, ktorý bol odvysielaný v relácii „Televíkend“.
Poukázali na možnosti
na turistiku pre obyvateľov
Tvrdošína a jeho okolia, keďže mesto leží na rozhraní
Oravskej vrchoviny, Oravskej Magury a Skorušinských vrchov. Trasa štábu
viedla na vyhliadkovú vežu
nad Tvrdošínom. Vybrali
sa tam so skupinou turistov
od mestského parku okolo
záhradkovej osady Úplzeň.
Pred túrou ale nemohli obísť
našu najkrajšiu pamiatku

ktorú tiež predstavili vo svojej reportáži.
Pohľad z 12 m dvojposchodovej rozhľadne z dreva, ktorú sa mestu podarilo
postaviť v roku 2016, ich
očaril. Situovaná je v nadmorskej výške cca 800 m a
ponúka návštevníkom krásne výhľady na mesto, Roháče, Oravskú Priehradu, Babiu horu až Chočské vrchy
s majest át ny m Chočom
a Javorový vrch. Relácia
bola odvysielaná v premiére
2. februára. Tí, ktorí nemali
možnosť vidieť túto reláciu
vo vysielaní RTVS, môžu si
ju pozrieť na web-stránke
mesta, a tak sa presvedčiť o
ďalšej možnosti vidieť naše
mesto a jeho okolie

Daň z nehnuteľností sa
týka takmer všetkých nás.
Ak vlastníte dom, byt či
pozemok. Ste povinní zo
zákona platiť túto daň. Daň
z nehnuteľností je pre mestá
a obce jednou z mála ciest,
ako vylepšiť svoj rozpočet.
Mestá a obce vyrubujú
daň z nehnuteľností sadzbami dane, ktoré sú určené zákonom. Je na vedení mesta ,
ktoré rozhodne, aká daň bude
platiť pre domy, byty, stavebné pozemky, pre obyvateľov
a podnikateľov. Výber daní
je dôležitým zdrojom financovania väčšiny miest a obcí
na Slovensku, pretože tvoria
súčasť príjmov do mestskej
pokladnice. Mesto Tvrdošín pokračuje v dlhoročnom
trende sociálnej politiky pre
občanov, čo je zvlášť dôležité v tejto dobe, keď zo strany štátu sa všetko zdražuje.
Vedenie mesta vynakladá
značné úsilie, aby zmiernilo tento nepriaznivý dopad
pre obyvateľov nášho mesta a hľadá možnosti získania finančných prostriedkov

z iných zdrojov a nie zvyšovaním miestnych daní. Výška
daní z nehnuteľností v Meste
Tvrdošín sa ani v roku 2018
nemení.
Naše mesto už dlhé roky
patrí k mestám Slovenska
s najnižšími daňami z nehnuteľností v pomere k celoslovenskému priemer u.
Mesto Tvrdošín má najnižšie
dane v porovnaní s oravskými čí ostatnými slovenskými
mestami.
Pre zjednodušenie a porovnanie dane pri rodinnom
dome, keď občan v Tvrdošíne
pri tej istej výmere zastavanosti domu zaplatí 10 eur, tak
v Trstenej musí zaplatiť raz
toľko, t. j. 20 eur, v Námestove 27 eur a v Dolnom Kubíne
39 eur. To sa týka aj ďalších
daní. Ostatné mestá na Slovensku nechceme porovnávať, no určite budú niekde na
okraji našich oravských miest
a naviac podobne je to aj za
dane v bytových domoch,
keď občania v Tvrdošíne
platia znova najnižšie dane z
oravských miest.

Mesto Tvrdošín svojim
občanom vychádza v ústrety aj tento rok. Už niekoľko
rokov udržiava výšku poplatku za komunálny odpad
v rovine najnižších čísel
nielen na Orave, ale aj na
Slovensku. V zmysle Čl. V.,
ods.3 a 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tvrdošín č. 8/2017 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
okrem iného môžu občania
požiadať o odpustenie alebo zníženie poplatku. Týka
sa občanov starších ako 70
rokov, držiteľov preukazu
ZŤP, ZŤPS (ak nie sú poberateľmi iného príjmu ako
starobného dôchodku), osôb
v hmotnej núdzi a občanov,
ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí. Aj vďaka

určenému stropu za domácnosť platia občania Tvrdošína oveľa menej ako v iných
mestách, aj preto, že sme si
vybudovali vlastnú skládku
na odpad, že máme vlastné
technické služby, že sme si
vybudovali vlastný zberný
dvor a z Eurofondov zakúpili
novú zvozovú techniku.
Porovnanie poplatkov so
susednými obcami: V Trstenej je poplatok za jednu
osobu 23,05 eura, v Námestove 14,96, v Dolnom Kubíne
29,28 eura. V žiadnej obci či
meste okrem Tvrdošína nie
je určený strop poplatkov za
rodinu. Až keď si vynásobíme poplatok za rodinu a násobíme ho počtom členov domácností, uvidíme výrazný
rozdiel a oceníme sociálnu
politiku vedenia mesta.

Televíkend na návšteve
Tvrdošína
Pod týmto názvom bol – kostol Všetkých svätých,

Máme najnižšie dane nielen na Orave,
ale aj v rámci Slovenska

Na Slovensku máme určite jedny z najnižších
poplatkov aj za komunálny odpad
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Taký bol uplynulý rok - tak sme tu žili,
JANUÁR
Nový rok 2017 sme privítali v prírode na Skalke nad Medve-

MÁJ

Gymnázium Tvrdošín sa na pár dní stalo „domovom“ pre študentov z Talianska, ktorí v rámci recipročnej návštevy absolvovali
týždeň v partnerskej škole. Navštívili mestský úrad, kde delegáciu privítal primátor I. Šaško, termálne kúpaliská v Oraviciach
a ďalšie oravské mestá.
Primátorovi mesta bol doručený gratulačný list. V súťaži
Žihadielko v kategórii miest s počtom obyvateľov do 10 999
obsadilo 1. miesto s celkovým počtom 47 047 odovzdaných hlasov.
Mesto tak získalo 87 tisíc eur na výstavbu detského ihriska.

MAREC

4. marca sa konali lyžiarsko-bežecké preteky Stopa bez hraníc. Primátor I. Šaško, jeho zástupkyňa V. Jančeková, poslanci

dzím a podvečer 1. januára na Trojičnom námestí. Po kultúrnom
programe a príhovoroch primátora I. Šašku a vdp. Františka Regulyho sa nad Tvrdošínom rozprestrel veľkolepý ohňostroj.

C e z p r o j e k t z í s k a l o m e s t o f i n a n c i e z m i n i s t e rstva kultúr y na náter strechy kostola Všetkých svätých.

Primátor Ivan Šaško prijal na mestskom úrade 18. januára
generálneho riaditeľa Železníc SR Martina Erdössyho spolu s
poslancom Národnej rady SR Igora Janckulíka. Stretnutia sa
zúčastnil aj poslanec za Krásnu Hôrku Milan Kováč. Témou ich
rozhovorov bolo vylepšenie situácie na železničných staniciach
v Tvrdošíne a v Krásnej Hôrke.
Pani Etela Kocyanová oslávila svoje životné jubileum 100 rokov. K významnému jubileu jej boli blahopriať zástupcovia mesta.

Nášmu mestu bola 9. januára udelená Pečať Rozvoja obcí
a miest. Bola udelená na základe výsledku analýzy takmer 3 tisíc slovenských obcí. Hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami, využívanie a zhodnocovanie majetku pre
trvaloudržateľný rozvoj.
Maratón halových futbalových turnajov pokračoval 21. januára, kedy sa konal turnaj mužov, na ktorom sa zúčastnilo 6

Kompletne bola zrekonštruovaná miestna komunikácia. Na
ulici Hlísno bol potiahnutý asfaltový koberec v dĺžke 600 m.
Zástupkyňa mesta Vlasta Jančeková prezentovala vysokoškolákom
a profesorom Katedry regionálnej geografie PF UK Bratislava zrealizované úspešné projekty, financované z eurofondov.

Mesto s Gymnáziom sa zapojilo do projektu s českým mestom
Rájec – Jestřebí a litovským mestom Biržai. Stretnutie zástupcov
partnerských miest sa konalo v meste Rájec – Jestřebí a v Tvrdošíne.
Pri príležitosti Dňa matiek sa konalo podujatia v kine Javor. Z rúk
primátora si ten rok prebrala ocenenie Matka roka mesta Tvrdošín
mestského zastupiteľstva, dekan Ľ. Pekarčík a hlavný organizátor podujatia J. Choma sa v poľskom Witove stretli s poľským
prezidentom Andrzejom Dudom. Za poľskú stranu sa tohto
stretnutia zúčastnil Krakowský vojvoda, poslanci Sejmu, Zakopanského powiatu, poslanci gminy Kościelisko spolu s wójtom
gminy Bogdanom Pitońom. Témou rozhovorov bol rozvoj cestovného ruchu na oboch stranách hranice. Prezident ocenil svojou plaketou I. Šašku a B. Pitońa za prínos a pozitívne výsledky
vzájomnej spolupráce Poľska a Slovenska.
Podnikateľská aliancia Slovenska zostavila rebríček miest
podľa výšky daní z nehnuteľností. V rámci Slovenska sme patrili
k mestám, ktoré ich majú najnižšie.
Veľkonočné rapkanie v Medvedzí si zaknihovalo v novodobej histórii už svoj 17. ročník. Tradície vynášania Moreny z dôb
starých Slovanov, odohnanie zimy a privolávanie jari sa zhostil
pedagogický zbor a deti z materskej školy v Tvrdošíne.
Pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana sa v kine
Javor uskutočnilo spomienkové podujatie sa účasti odborníkov
z Matice slovenskej. Po skončení podujatia s predstaviteľmi mesta
vzdali hold položením kvetov pri soche J. M. Hurbana.
Naše mesto sa zapojilo do súťaže portálu slovakregion.sk o Naj
mesto a Naj primátor. Súťažili sme do konca októbra.
Od 14. marca do 25.marca sa konala svetová zimná špeciálna
olympiáda v rakúskom Ramsau. Zúčastnil sa jej aj Román Polák z Centra sociálnych služieb v Tvrdošíne, ktorý získal zlatú

pani Janka Zembjaková.
Mesto podalo s partnerskou gminou Kościelisko projekt na záchranu sakrálnych pamiatok v rámci Programu Interreg Poľsko –
Slovensko.
Žilinský kraj podporil tri projekty z Tvrdošína. Získali sme grant
na Folklórne slávnosti v Oraviciach, na súťaž Tvrdošín má talent
a súťaž dychových hudieb Fordych.
Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala kolaudačné
rozhodnutie na novú skládku komunálneho odpadu.

JÚN

Útvar hodnoty za peniaze zriadený pri Ministerstve financií SR
vydal v júni vyhlásenie, že úsek R3 Tvrdošín – Nižná je zo všetkých plánovaných úsekov ciest najlepšie pripravený na realizáciu.
Mesto získalo pozemky pod plánovanú mestskú krytú plaváreň
od Žilinského kraja za symbolické euro.
Mestské zastupiteľstvo 29. júna schválilo Územný plán mesta
Tvrdošín, Doplnok č.1 k.ú. Oravice.

mužstiev. Najlepšie sa vodilo domácemu družstvu ŠK Tvrdošín,
ktoré v piatich zápasoch nestratilo ani bod a zaslúžene celý turnaj
vyhralo. Najlepším strelcom sa stal Ľubomír Gerát a najlepším
brankárom Peter Machunka, obaja z Tvrdošína.

Členovia Urbáru Tvrdošín sa zišli na valnom zhromaždení aby
zhodnotili výsledky za uplynulý rok, zapojili sa do projektu Zelené
inovácie.
MDD sa konal vo futbalovom areáli v spolupráci s regionálnymi
záchrannými zložkami.

Karolína Šašková vybojovala bronzovú medailu na Halových
majstrovstvách Slovenska v kategórii staršieho žiactva.

FEBRUÁR
Vo fašiangovom období žilo mesto zábavou – (Farský ples, plesy
ZŚ Š. Šmálika, ZŠ M. Medveckej, Žien z Medvedzia, Mestský bál,
Stretnutie rodín, organizované OZ Misia mladých, Batôžkový maškarný ples pre dospelých, detský karneval, Kráľovský fašiangový karneval detí MŠ). V priestoroch MsKS sa konali divadelné predstavenia,
výročné schôdze klubov dôchodcov, výchovné koncerty pre žiakov,
vystúpila hudobná skupina Progres, konali sa výstavy.
Pri Novoročnej čaši v hoteli Limba sa stretli predstavitelia, športovci, osobnosti, ktoré sa pričinili o rozvoj a úspech mesta. Na úvod

medailu. Na fotografii spolu so svojou trénerkou.

Druhý úspešný ročník Tvrdošín deťom sa niesol v duchu zábavy,

APRÍL

Firma Hydac ukončila výstavbu novej výrobnej haly. V 3.
etape výstavby bola postavená prístavba výrobnej haly na výrobu elektronických prvkov, polotovarov pre strojársky priemysel a nadstavba administratívnej budovy. Má cez 5 000 m2 a
prácu si našlo cez 40 zamestnancov so strojárskym zameraním.
Na majstrovstvách Slovenska vo výrazových tancoch Showtime si

do ktorého sa zapojilo celé mesto. Nechýbali prekážkové dráhy, tvorivé dielne, hod na presnosť, skákanie vo vreci a mnoho ďalších aktivít.
V priestoroch MsKS boli vyhodnotené celomestské súťaže Paleta M.
Medveckej a Gessayovo pero. Výstava z úspešných prác trvala dva mesiace.
Základná škola Štefana Šmálika oslávila svoje 25 narodeniny. Pri tejto príležitosti žiaci a pedagógovia zorganizovali pre
hostí akadémiu, ktorá slávnostne začala v kostole sv. Trojice.
bol premietnutý film Tvrdošín v premenách času a ocenené osobnosti za aktivity z oblasti cestovného ruchu a športu za rok 2016.
Začiatkom januára boli začaté stavebné úpravy kuchyne v materskej
škole v Medvedzí. Potrebné bolo zrekonštruovať elektrické vedenie,
kanalizáciu, vodovod, obklady, dlažby a zmodernizovať celé technologické zariadenie.

v kategórii stret dance obhájili prvenstvo z minulého roka deti z CVČ Minihopky, 1. a 2. miesto získali Flowerky, Lentilky skončili na 4. mieste.

V dňoch 2. -4. júna sa konal medzinárodný ﬂorbalový turnaj
TS Cup, ktorého súčasťou bol 2. júna medzinárodný rockový festival Orava Rock Storm vo futbalovom areáli. V tom istom prostredí
sa 10. júna uskutočnil festival Orava fest.

V Základnej škole M. Medveckej sa uskutočnila Veľkonočná kvapka krvi. K odberu sa zúčastnilo 65 darcov z toho až 26 prvodarcov.

Pre milovníkov populárnej hudby bol 23. júna pripravený koncert
na Trojičnom námestí nazvaný Noc pod hviezdami.
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pracovali, športovali i zabávali sa
4. júna sa konal 15. ročník medzinárodného bežeckého preteku
Tvrdošínska dvanástka.

skupín pre mládež na Trojičnom námestí, pokračovali v sobotu zábavno-športovým podujatím. Ich vyvrcholením boli nedeľné koncerty na Trojičnom námestí, ktoré doslova „praskalo vo švíkoch“.

Gymnázium a mesto počas celého roka spolupracovali školy
v projekte Športujme, spolupracujme a vzdelávajme sa s mestom
Rájec-Jestřebí (Česká republika) a Biržai (Litva).

Od 18. septembra do 20. októbra bol rekonštruovaný most na
Farskej ulici.

Karolína Šašková má za sebou úspešnú tenisovú sezónu,
skončila na poste tenisovej jednotky v kategórii starších žiačok
s 1118 bodmi, s náskokom 112 bodov pred druhou hráčkou E.
Tóthovou zo Slovana Bratislava a v európskom rankingu hráčok
do 14 rokov jej v nastávajúcej sezóne bude patriť umiestnenie
v prvej stovke, kde sú hodnotené tenistky zo všetkých kontinentov sveta.

V stolnotenisovej hale prebiehali rekonštrukčné práce. Bola vynovená a zateplená fasáda, vymenené okná a strešná krytina.

DECEMBER

Ekonómovia z inštitútu INEKO (inštitút pre ekonomické
a sociálne reformy) hodnotili finančné zdravie miest. V rámci
Slovenska sa Tvrdošín umiestnil na 6. mieste, v Žilinskom kraji na 1. mieste.
V celoslovenskej súťaži o Naj mesto a Naj primátora sa naše
mesto umiestnilo na 19. mieste tesne za Košicami a Bratislavou.
Súťaže sa zúčastnilo 140 miest.

Cez tridsať členov z nášho mesta sa zapojilo do cyklistického podujatia s viac ako1200 členným pelotónom 50. ročníka Okolo Tatier.
Vicemajstrami Oravy vo futbale v kategórii prípravkári sa
stali hráči Tvrdošína pod vedením trénera Jakuba Betuštiaka.
Na trase Oravice – Roháče (Zuberec – Habovka) bol položený asfaltový koberec v dĺžke 6 km prostredníctvom ŽSK v rámci Programu
Interreg.

JÚL

Pri príležitosti 25.výročia Deklarácie o Zvrchovanosti SR pripravili 21. júla okresná rada SNS, Mesto Tvrdošín a MO Matice
slovenskej podujatie na Trojičnom námestí, ktoré bolo ukončené zapálením Vatry zvrchovanosti na Skalke nad Medvedzím.
ZŠ M. Medveckej zrekonštruovala átrium, obnovená bola dlažba
a spevnené terasy.
Folklórne slávností pod Osobitou v Oraviciach sa konali v dňoch
22. -23. júla. Počas festivalu sa predstavilo viac ako 150 účinkujúcich Slovenska a zahraničia. Nedeľný program sa tradične začal sv.
omšou priamo na amfiteátri.
30. júla na Trojičnom námestí sa uskutočnil Fordych medzinárodná prehliadka dychových orchestrov.
Jubilejný 30. ročník tradičné- ho futbalového Anna turnaja sa odohral pri
príležitosti odpustovej slávnosti svätej Anny v mestskej časti Staré Medvedzie.
Po výmene okien, dvier a zateplení strechy na zdravotnom stredisku v Medvedzí boli zateplené aj obvodové múry.

V areáli MŠ v Tvrdošíne sa za pomoci nadácie Volkswagen podarilo zrealizovať dopravné ihrisko.

Na Trojičnom námestí sa konalo tradičné Stretnutie s Mikulášom, rozsvietenie vianočnej výzdoby v meste a vianočné

Vďaka projektu „Regulácia rieky Oravica“, ktorý sa začal realizovať v roku 2010, prívalová povodeň od 21. do 23. septembra v Oraviciach nenapáchala škody na majetku. Zregulovaná rieka v dĺžke
3,3 km za cca 2,3 milióna eur zdolala prívalovú vlnu.
Počas Michalského ja r mok u bol pr ipr avený pest r ý k ult úr ny program. V priestoroch MsKS sa konala v ýs t a v a o v o c i a a z e l e n i n y t v r d o š í n s k y c h p e s t o v a t e ľo v.
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bol 17. septembra kostol Všetkých svätých zdarma sprístupnený verejnosti a uskutočnil sa tu aj „Koncert krásnych melódií“.
Prebehla výstavba oplotenia celého športového areálu, ktorého
súčasťou sú dve športové ihriská.

OKTÓBER

Na zdravotnom stredisku v Tvrdošíne bola urobená nová izolácia strešného plášťa.
Základné a stredné školy na území mesta sa zapojili do školských projektov Erasmus +. Zástupcov škôl nášho mesta spolu

trhy. Vystúpenie detí z CVČ podporil scénický program profesionálnych divadelníkov.

AUGUST

Mesto začalo prípravu projektovej dokumentácie pre vydanie
územného rozhodnutia pre krytú plaváreň.
Termálne kúpaliská v Oraviciach boli oplotené a bol nainštalovaný nový kamerový systém.
V lokalite Varta bola upravená miestna komunikácia makadamovou vrstvou.
Misia mladých pripravila Tvorivé dielne 6. augusta na Trojičnom námestí.
Detské ihriská boli doplnené novými cvičebnými prvkami pre
deti aj dospelých Hrádky, Vladina, Hviezdoslavova ulica, pri Lodi
Alica na sídlisku, v Medvedzí dedine, pri tenisovej hale, v Krásnej hôrke. Ihrisko v Medvedzí dedine bolo oplotené a vybudovaný
chodník.
Na žilinských kurtoch Karolína Šašková spoločne s ďalšími hráč-

so zahraničnými delegáciami prijal na radnici primátor I. Šaško
so zástupkyňou V. Jančekovou.
V MsKS sa konala 12. októbra regionálna súťaž mladých
moderátorov – XV. Oravský mikrofón a 22. októbra Burza
zberateľov.
Z programu Regionálny rozvoj získalo mesto od Žilinského
kraja finančné prostriedky na tri stožiare, ktoré osvetľujú kritické miesta – priechody pre chodcov na medzinárodnej ceste
vedúcej do Poľska.
Každý rok sa v Košiciach na tradičných pretekoch s názvom
Medzinárodný maratón mieru zídu najlepší bežci z celého sveta. Samozrejme, nemohli pri tom chýbať ani pretekári z MK
Tvrdošín. Tento rok sa ich zúčastnilo až osem, a to Ján Balún,
Peter Balún, Viktor Fonfer, Roman Petrikovič, Vladimír Pánik,
Ján Jankoľa, Jozef Jagelka a Štefan Verníček.

NOVEMBER

kami TK Slovan Bratislava získala titul majsterky SR v kategórii
starších žiačok.

SEPTEMBER

V hoteli Limba sa 8. novembra uskutočnilo n at á ča n ie relá cie RT VS s n á z vom Slove n sko chut í.

Už 27-krát sa 9. decembra konalo kultúrno-spoločenské
podujatie Sviatok príbuznosti. Športová hala bola zaplnená do
posledného miesta.
V Art Galérii Schürger bolo počas roka otvorených sedem
výstav a podujatie „Šírenie svetla – večer umeleckého slova
a vážnej hudby“.
V priestoroch MsKS sa konali vianočné koncerty, vyhodnotená bola súťaž Mesto očami fotografa. Výstava ocenených prác
trvala do konca januára 2018.
Na Silvestra sa uskutočnil tradičný výstup na Javorový vrch.
Počas roka sa niekoľkokrát konalo slávnostné uvítanie detí do
života zástupkyňou primátora Vlastou Jančekovovou. Po zápise

16. novembra sa konala Pietna spomienka na M. Frauwirtha

2. septembra bolo dané do užívania detské ihrisko Žihadielko. Na jeho otvorení sa zišli deti z nášho mesta a hneď po
prestrihnutí pásky začali naplno využívať všetky jeho prvky.
Dni mesta sa začali piatok 9.septembra vystúpením hudobných

do pamätnej knihy mesta si rodičia prevzali finančný a vecný
darček.
pri obnovenom pamätníku Zápalky a beseda s autorom
pamätníka H. Balku v Art galérii Schürger.

Do záverečnej nominácie na tento šampionát sa už štvrtýkrát
prebojovala bývala hráčka FBK Tvrdošín Denisa Ferenčiková, ktorá v súčasnosti na klubovej úrovni oblieka dres českých Vítkovíc,
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Želanie pre nás všetkých
Príhovor MUDr. Adriany
Raškovej, dlhoročnej poslankyne nášho mesta a detskej
lekárky, ktoré tlmočila za
radu starších na decembrovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva.
„Vážený pán primátor, pani
zástupkyňa, slávnostné zhromaždenie, keď si otvoríme
noviny občanov mesta, máme
možnosť čítať, aká rozsiahla činnosť prebieha v našom
meste.
Nájde sa určite časť ľudí,
ktorí všetko, čo v meste máme
považujú za samozrejmosť, ale
tí, ktorí tu žijú dlho a majú
otvorené srdce a chodili nakupovať v Medvedzí do tzv.
„Trioru“ alebo do Tvrdošína
ku Gene (p. Kapčákovej) vedia, že za všetkým dobrým,
krásnym a užitočným v našom meste je množstvo namáhavej a mravenčej práce
a umu. Preto mi dovoľte, aby
som v mene Rady starších aj
vo svojom mene pozdravila

toto stretnutie a z úprimného
srdca poďakovala predovšetkým primátorovi mesta za jeho
usilovnú prácu, ale hlavne víziu – a tu chcem zvýrazniť víziu v pretváraní nášho mesta,
a samozrejme i jeho usilovným
pracovníkom.
Väčšina ľudí si myslí, že
k tomu, aby niečo vytvorili,
potrebujú zmeniť podmienky. Našťastie sú i ľudia, ktorí
podmienky vytvárajú, a tým
pretvárajú život okolo seba,
a tak napĺňajú myšlienky M.
R. Štefánika, ktorý povedal:
„Musíme žiť jeden pre druhého, lebo šťastie jednotlivca
mohutnie takou mierou, ako
sa množí vôkol neho.“
Aby sa v meste darilo, treba
vnášať do vzájomnej komunikácie lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia
urážky a jednotu, kde vládne
nesvornosť.
Mať bdelú myseľ znamená pozorne vnímať prítomný
okamih. A ja tento okamih

nášho spoločného stretnutia
mladých, mladších a starších
chcem takto vnímať, lebo nemusí sa už nikdy v takomto
zložení, počte zopakovať.
Dnes je Lucia v kalendári. (V ten deň sa konalo zasadnutie MsZ)Možno je to
náhoda, že toto stretnutie
mestského zastupiteľstva je
v dnešný deň. Ale „luceo“
je z latinského slova svietiť,
žiariť skvieť sa. A my takéto
svetlo potrebujeme. Potrebujeme takýto deň preto, lebo
naše vnútorné svetlo pohasína z dôvodu veku, vyčerpania
alebo choroby. Albert Schweitzer o takomto stave hovorí,
že naraz sa stretneme s inou
ľudskou bytosťou a naše svetlo sa rozhorí jasným plameňom. Tým, ktorí v nás zapália
vnútorné svetlo sme zaviazaní
najhlbšou vďačnosťou. Mne
sa dnes tak stalo. Prajem vám
aj preto, aby sme dostali svetlo pre tento deň, ale aj pre celý
rok 2018.“

Výročné členské schôdze spojené s fašiangovým posedením

Pred 15 rokmi sa uzavrela kauza Oravice
Pred 15-timi rokmi, 18. septembra 2003 bol na rokovanie
v NR SR predložený návrh
zákona skupiny poslancov na
vydanie zákona, ktorým sa menil a dopĺňal zákon o obecnom
zriadení a ktorý úzko súvisel
s Oravicami.
Okrem toho, že návrh predkladaného zákona bol účelovo
pripravený odobrať mestu Tvrdošín jeho historické a zákonné
katastrálne územie Tvrdošín II
o výmere 2008 ha, bol návrh
tohto zákona zároveň tendenčne
a cielene pripravovaný na realizáciu politického revanšu aj za
cenu hrubého porušenia základných práv a slobôd, s ktorými
nepočítala ani ústava SR v tom,
žeby sa vôbec niekto a niekedy
pokúšal zobrať obci či mestu
jeho územie takýmto násilným
spôsobom.
„V našej požiadavke na zamietnutie navrhovaného zákona, ktorý predložila skupina
poslancov sme poslali námietky
a pripomienky k zákonu, ktorý
je retroaktívny, protiústavný
a nesystémový, je v rozpore
s európskym právom, ktoré sa
SR ratiﬁkáciou Charty miestnych samospráv zaviazala dodržiavať, je diskriminačný a nedemokratický. Je absolútne

nelogický a naviac je účelovo
cielený na podporu tých, ktorí doteraz konali v rozpore so
slovenskými zákonmi a ktorí
chcú okradnúť Tvrdošín o jeho
základné danosti, o jeho územie len preto, aby potom mohli
občanom Tvrdošína zobrať aj
ich vlastníctvo k nehnuteľnostiam tam patriace,“ reagoval
na navrhovaný zákon primátor
I. Šaško..
Vedenie mesta svoje práva
dôvodilo aj tým, že Združenia
miest a obcí Slovenska prijal uznesenie, aby na Slovensku boli dodržiavané normy
Európskej charty miestnych
samospráv s cieľom ochrany
územných hraníc miest a obcí.
Podpor u mu selo mesto
ž i a d a ť aj o d Ž i l i n s ké h o
samosprávneho kraja, ktoré
odsúdilo pripravovaný návrh
zákona, hrubo zasahujúceho do
miestnej i územnej samosprávy
a svojím uznesením zastupiteľstvo VÚC v Žiline požiadalo
NR SR, aby takýto zákon odmietla.
Dôvodiť muselo aj Európskou chartou miestnej samosprávy, kde článok 5 zvýrazňoval ochranu územných hraníc
miestnych orgánov s konzultovaním so zainteresovanými

miestnymi samosprávami, čo
predkladatelia zákon obišli,
pretože by súhlas v Tvrdošíne
určite nezískali, tým by ich
úsilie stroskotalo už v zárodku
z á ko n n é h o p r e d k l a d a n i a
zákona.
Boli to dni, týždne, mesiace
neustáleho hľadania historických dokumentov, študovania
zákonov, lobovania v štátnych
a verejných inštitúciách a u občanov, aby nebol prijatý zákon,
ktorý by porušil historické katastrálne územie.
„Hlasovanie NR SR18. septembra 2003 bolo pre nás historickým okamihom. Aj keď
sme museli o naše územie ešte
ďalšie roky bojovať, toto víťazstvo v NR SR bolo signálom,
že zdravý rozum a historická
pravda nakoniec predsa zvíťazia,“ povedal primátor.
Najviac problémov táto takzvaná „Oravická kauza“ narobila vedeniu mesta Tvrdošín a ľuďom,
ktorí vynakladali nevšedné úsilie
na to, aby mesto neprišlo o svoj
majetok. Ak primátor Tvrdošína
Ing. Ivan Šaško vytrvalo „bojoval“ za Oravice, vedel, prečo
to robí. Snahu mesta o ochranu
oravického katastra dnes oceňujeme. Prináša úžitok celému
nášmu mestu.

Naše mesto a jeho mestskú
časť Oravice navštívil štáb dňa
11. januára 2018 regionálnej televízie, aby pripravil materiál do
relácie „U nás doma“. Primátor
mesta Ivan Šaško im v rozhovore priblížil históriu mesta a jeho
historické danosti. Rozprával
o významnej kultúrnej pamiatke, akou je drevený gotický kostol Všetkých svätých, ktorý bol
v minulosti vo veľmi zlom stave
a mesto sa v 90. rokoch zachránilo túto vzácnu pamiatku. Ďalej
rozprával o školstve, športoviskách, detských ihriskách, kultúrnych a turistických zariadeniach.
Poukázal na pekné sídlisko v našom meste, ktoré má vybudované nielen nové chodníky, ale
aj parkoviská. Predstavil hlavnú
investíciu do budúcnosti, akou
bude výstavba novej krytej plavárne, ktorá bude slúžiť nielen
obyvateľom mesta, ale aj ďalším

v širokom okolí. Spomenul termálne kúpaliská v Oraviciach,
vďaka ktorým si mesto vie zarobiť
financie, a tak investovať do ďalších projektov. Predstavil Oravice
ako centrum cestovného ruchu,
ktoré historicky patrí od 17. storočia mestu Tvrdošín. Táto mestská

časť je známa nielen krásnou prírodou, ale hlavne termálnou vodou s priaznivými účinkami na
pohybové ústrojenstvo. Vytvorené
sú vhodné podmienky na šport
a relax. Toto turistické miesto je
vyhľadávané turistami zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Regionálna televízia - mesto v relácii ,,U nás doma“

Klub dôchodcov Skalka na spoločnej fotograﬁi z výročnej schôdze.
Začiatkom roka sa uskutoč- pamiatky a mestá, nájdu si
nili výročné členské schôdze čas aj na športovanie a relax.
všetkých troch klubov dô- Vo februári uskutočnil svoje
chodcov, ktoré majú aktív- stretnutie KD Nádej. Rozhodnu činnosť v našom meste. li sa vyzbierať dobrovoľnú
Ako prvý zhodnotil svoju čiastku pre Komunitné cenčinnosť KD Javor, pre ktorý trum Žirafa, suma by mohla
bol rok 2017 veľmi činorodý. pomôcť deťom k lepšiemu
Keďže činnosť klubu je veľmi rozvíjaniu rôznych zručností.
pestrá, absolvujú skoro všet- O pár dní neskôr mal svoju
ky turistické prechody v oko- výročnú schôdzu aj KD Skallí, navštevujú rôzne kultúrne ka, ktorú navštívil aj primátor

Ivan Šaško a prítomným dôchodcom odovzdal milú pozornosť k sviatku Sv. Valentína.
Vo svojom príhovore dôchodcov informoval o doterajších
úspechoch nášho mesta a aj
o plánovaných projektoch. Po
skončení diskusie nasledoval
kultúrny program, o ktorý sa
postarali sami členovia klubu.
Občerstvenie bolo v podobe
fašiangových šišiek.

Tvrdošín v Euroregióne Tatier
Cez h r a n ič n á sp olupr áca medzi Zväzkom Euroregión Tatry v Novom Targu
a Združením Euroregión Tatry
v Kežmarku, ktorého členom
je aj Tvrdošín trvá už 23 rokov.
Táto spolupráca pr iniesla
hmatateľné výsledky v podobe
spoločných k ult ú r nych,
špor tov ých, vedeck ých
a spoločenských podujatí a poľsko–slovenských cezhraničných investícií. Z mikroprojek-

Písali sm e v na šich n oviná ch

Pred 30-timi rokmi
Do roku 1987 neexistoval v Tvrdošíne dôstojný dom smútku.
Malá murovaná budova v areáli cintorína slúžila skôr na odkladanie potrebného náradia pre správu cintorína. Prvé práce na

Husársky kúsok o ktorom takmer nikto netušil, čo bude z tejto
začatej stavby (bola tu iba nádej, že ministerstvo školstva schváli pre Tvrdošín prvé osemročné gymnázium na Orave) – jedine
tak možno nazvať postavenie školy od základov za 14 mesiacov a uvedenie časti priestorov do prevádzkyschopného stavu.
Otvorenie sa konalo 1. septembra 1993. Autorom myšlienky,
konštruktérom a štartérom tohto pre mesto významného činu
je primátor Ivan Šaško. Ide o prvé oravské 8 ročné gymnázium
so zameraním na cudzie jazyky, ktoré bude tohto roku solavovať už štvrťstoročie.
Pred 20-timi rokmi
Základná škola M. Medveckej
V základnej škole na sídlisku Medvedzie sa konala sláv-

dome smútku začali v roku 1987 a dokončený bol v roku 1989.
Potom v roku 2000 pribudol dom smútku v Krásnej Hôrke a v
roku 2014 bol postavený aj v Medvedzí
Pred 30. rokmi sme sa mohli z jednej časti mesta do druhej
dostať len cez most ktorým vedie štátna cesta I./59. v roku 1987
sa začalo so stavbou lavice pre peších, ktorá zabezpečuje bezpečnosť peších za pravidelnej údržby ju využívame dodnes.
Pred 25-timi rokmi
Otvorenie gymnázia

nosť, ktorej účastníkmi boli okrem pedagogických pracovníkov
a žiakov aj mnohí hostia. Z rúk generálneho riaditeľa sekcie
základných a stredných škôl prevzala vtedajšia riaditeľka základnej školy p. Šulcová poverenie, ktorým ministerstvo školstva požičalo našej škole čestný názov Základná škola Márie
Medveckej. Slávnostný akt vyvrcholil odhalením busty M.
Medveckej vo vestibule školy jej dcérou Máriou Belanovou..
Pred 15-timi rokmi
Vznikol spoločný úrad
Po vzájomnej dohode primátora nášho mesta a starostov
obcí Nižná, Podbiel, Oravský Biely Potok, Habovka a Zuberec
vznikol v našom meste spoločný úrad, ktorý vykonáva a za-

tu Prírodné a kultúrne hodnoty
poľsko-slovenského pohraničia
bola okrem iného fi nancovaná publikácia s názvom Euroregión „Tatry“ – Pohraničie
poľsko-slovenské, v ktorej je
predstavených 24 miest, ich
kultúrne a prírodné hodnoty. Vo výpravnej publikácii
je tiež zaujímavým spôsobom
prezentované naše mesto, jeho
história, súčasnosť i možnosti
cestovného ruchu.

bezpečuje činnosť na úsekoch regionálneho rozvoja, územného
plánovania, stavebného poriadku a pozemných komunikácií.
Pred 10-timi rokmi
Primátor mesta Ing. Ivan Šaško privítal 29. decembra v našom meste – mestskej časti Oravice vzácneho hosťa – novozvoleného prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Hoci išlo o neoficiálnu návštevu ešte pred inauguráciou, mala svoj význam, je
pokračovaním obojstranných priateľských vzťahov. Prezident
sa zaujímal o súčasný stav nášho mesta a vyjadril radosť, že
úspešne sa rozvíjajú aj Oravice ako stredisko medzinárodného
cestovného ruchu.
Pred 5-timi rokmi
Nová investícia do Oravíc
Intenzívna cezhraničná spolupráca je prínosom pre naše
mesto aj partnerskú poľskú gminu. Po rekonštrukcii mestského kultúrneho strediska a vybudovaní amfiteátra – stálej krytej
scény v Oraviciach dostalo vedenie mesta informáciu o ďalšom
úspešnom projekte. Mesto Tvrdošín a gmina Kościelisko vypracovali dva projekty cezhraničnej spolupráce so žiadosťou
o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja. Jeden z nich s názvom Za zdravím
a poznaním po relaxačnom chodníku pozdĺž rieky Oravica –

šanca rozvoja slovensko-poľského pohraničia bol schválený.
Z eurofondov a štátneho rozpočtu mesto vybudovalo chodník
v dĺžke 2,3 km.
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Evanjelická cirkev a.v. – filiálka Tvrdošín

Narodili sa
2017
2. 10. Šimon Gejdoš
10. 10. Viktória Šubjaková
10. 10. Šarlota Ticháňová
11. 10. Samuel Stajník
20. 10. Martin Štibora
1. 12. Matej Balún
4. 12. Marek Golis
7. 12. Šimon Janiga
9. 12. Matias Ruml
14. 12. Oliver Šprlák
19. 12. Tomáš Borsík
20. 12. Vanda Oľga Záňová
24. 12. Lea Galambošová

28. 12. Lilly Korčušková
28. 12. Lara Kanderková
2018
3. 1. Tadeáš Rusnák
4. 1. Natália Holevová
7. 1. Samuel Pons
9. 1. Ema Gašincová
12. 1. Júlia Prokopová
18. 1. Kristína Šubjaková
26. 1. Oliver Branický
29. 1. René Brídzik

Sobáše

2017
1. 9. Lucia Andrášová – Ján Luščík
7.12. Paulína Medvecká – Ľuboš Branický
2018
2. 2. Martina Medvecká – Rastislav Jesenský
2. 2. Veronika Ptačinová – Marián Szczerba
10. 2. Dominika Piknová – Tomáš Teplanský

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
85 rokov
Vilma Kováčiková
Jozef Letošťák
Anna Bedrichová
80 rokov
Štefan Ferenčík
Mária Švarcová
Irena Žuﬀová

Krásna Hôrka
Tvrdošín
Tvrdošín
Krásna Hôrka
Tvrdošín
Krásna Hôrka

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

Odišli z našich radov

2017
19. 12. Zdeno Kováč
23. 12. Katarína Ďurkovičová
24. 12. Eva Medvecká
25. 12. Igor Hradský
26. 12.Janka Kováčová
2018
3. 1. Jozef Stroka
6. 1. František Mika
10. 1. Marta Šuttyová
17. 1. Robert Kolár
31. 1. Pavol Betušťák
9. 2. Štefan Bakoš
15. 2. Antónia Krúpová

39-ročný
62-ročná
68-ročná
71-ročný
91-ročná
79-ročný
62-ročný
87-ročná
48-ročný
73-ročný
59-ročný
86-ročná

Spomienka

Dňa 3. januára uplynul rok, ako nás navždy opustila naša milovaná a milujúca mama, babka a prababka Mária Sýkorová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku
a modlitbu.
S láskou a úctou spomína syn Pavol s manželkou,
vnuci Pavol a Peter s manželkami a vnučkami.

Spomienka

Dňa 3. januára 2018 si pripomenieme 5. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec ,
dedko a pradedko Tomáš Golvoň.
S láskou na neho spomína manželka, deti, vnúčatá a pravnúčik. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.

Poďakovanie

Úpr im ne ďak ujeme rodine, pr íbuzný m,
priateľom, známym, ktorí dňa 6. 1. 2017 odprevadili na poslednej ceste nášho milovaného otca,
deda Františka Miku vo veku 62 rokov.
Ďakujeme za prejavy úprimnej sústrasti a
kvetinové dary.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Spomienka

Dňa 09.01. sme si pripomenuli prvé výročie ako
nás navždy opustil manžel, otec a starý otec Milan
Ferenčík .
S láskou a úctou spomína manželka, syn Milan
a 3 dcéry – Žaneta, Monika a Mária s rodinami a ešte
ostatná blízka rodina.

Spomienka

Dňa 12. januára si pripomenieme prvé výročie
ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama
a babka Ľubica Bielaková rodená Jurisová z Krásnej
Hôrky vo veku 60 rokov. S láskou spomína manžel,
deti a vnúčik Jakub. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.

Evanjelický a.v. cirkevný zbor
- misijné centrum pre Hornú Oravu vás pozýva do modlitebne.
Pre tých, ktorí to ešte nepoznajú,
sídli v centre nášho mesta oproti
katolíckemu kostolu, smerom na
Námestovo.
Tento rok v týchto obnovených priestoroch už dvanásty rok
poskytuje priestor pre duchovný
život evanjelikom hornej Oravy, a zároveň je sídlom zborovej
farárky pre oblasť Hornej Oravy
– ThLic. Jany Pabákovej, PhD.
Služby Božie sa konajú každú
nedeľu o 9.30 hod. Prvú nedeľu
v mesiaci sú spojené so spoveďou a Večerou Pánovou. Biblické
hodiny pre veriacich sa konajú
v utorok o 16.30 hod., ktoré sú
spojené s modlitbami a výkladom
Písma Svätého. Častokrát poskytujú i filmové spracovanie biblických textov.

Keďže sa blížia sviatky Veľkej noci, ktoré evanjelická cirkev
pokladá za najvýznamnejšie cirkevné sviatky, pozývame vás na
slávenie Veľkonočných sviatkov
- v Zelený štvrtok na večerné
služby Božie, spojené s Večerou
Pánovou, na Veľký Piatok, na
Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok, budú služby Božie
o 9.30 hod. Zároveň vás pozývame i na ďalšie aktivity filiálky
evanjelického a.v. cirkevného zboru, ako sú stretnutia detí a mládeže, biblické hodiny, koncerty
mladých hudobníkov a podobne.
Môžete sa o nich dozvedieť i na
facebooku: Evanjelická Horná
Orava. Modlitebňa sídli na ulici
Hviezdoslavova 120, 027 44 Tvrdošín; mob. 0918 828 306; email:
tvrdosin@ecav.sk, jankapabakova@gmail.com.
MUDr. Adriána Rašková

V dňoch 8. a 9. júna sa uskutoční veľké hudobné podujatie,
ktoré bude spojením dvoch festivalov. Mesto bude organizovať „Tvrdošín Orava Fest 2018“
a v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom bude naše
mesto organizátorom 21. ročníka celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky neprofesionálnych
hudobných skupín a sólistov
„Strunobranie 2018“.
V piat ok bude hudobný

program už od 17.00 hod., kde
sa postupne do 20.00 hod. predstavia súťažiaci a rôzne hudobné
skupiny. Večer bude pre vás
pripravené vystúpenie známych
hudobných skupín.
V sobot u bude podujatie
pokračovať tvorivými dielňami,
rôznymi workshopmi, hand-made
jarmokom, a samozrejme pestrým
kultúrnym programom, ktorý začne o 14.00 hod. a potrvá do neskorých večerných hodín.

Tvrdošín Orava fest 2018 a Strunobranie 2018

Vyjadrenie vďaky

Účelom založenia
neziskovej organizácie
Pomocný a njel je
poskytovanie pomoci najmä
sociálny m zar iadeniam domovom dôchodcov, detským
domovom, doliečovacím ústavom
a pod.

„V roku 2017 bolo v zberných
nádobách zozbierané cca 10 900
kg obnoseného a nepotrebného
šatstva a textilu. Touto cestou sa
chcem poďakovať vedeniu mesta
Tvrdošín a jej občanom za účasť
na tomto zbere.“
n. o. Pomocný anjel

POZVANIE

Stand-up komediálna show „Silné reči“ v nedeľu 18.marca o 1830 v
hoteli Limba. Vystúpia známi zabávači ako Ján Gordulič, Gabriel Zifčák, Tomáš Hudák a Matej Makovický. Predpredaj na recepcii hotela
Limba, č.t. 0903 529 736, recepcia@hotellimbactt.sk, vstupné 15 €.
Sit down ladies comedy v podaní Didiany
a Lujzy s hosťami Jakubom ,,Zitronom“ Ťapákom a Anabelou Mollovou, ktorí sa predstavia v piatok 20. apríla o 1900 v hoteli Limba.
Predpredaj na recepcii hotela Limba, č.t.
0903 529 736, recepcia@hotellimbactt.sk,
vstupné 16 €.

Za hokejovým dobrodružstvom do Himalájí
Hokejové mužstvo Tatra Eagels Slovakia chodieva na rôzne hokejové turnaje po svete, v
ktorom hrávajú aj naši „Oravci“,
tí ktorí hrávali turnaje a zápasy na našom hokejovom ihrisku pod Velingom v Tvrdošíne
(M. Vasek, T.
Chudý, J. Pavčo, G. Socháň).
Tento rok sa
vybrali na hokejový turnaj
do H i m a lájí
(28. januára 9. februára). K
mužstvu sa v
Indii pripojili
aj ďalší Oravci zo sveta, a
to V. Koleják z
Nemecka a T.
Gejdoš zo starého Medvedzia,
ktorý žije a pracuje v Singapure.
V mestečku LEH a Ledakh,
ktoré je položené vo výške 3200
m hrávali propagačno-prípravné
zápasy. Prezreli si budhistické
chrámy, boli na najvyššie položenej ceste na svete Khardung-La Pass. Tu hrdo vztýčili slo-

venskú zástavu. Gusto Socháň
tam v mrazivom vetre zahral
na fujare v „Jánošíkovskom“
klobúku a Oravci si zaspievali
pesničku „Slovenské mamičky.“ Ďalší týždeň absolvovali
hokejové zápasy vo výške 4
500 m v provincii
LEDA K H. Tento turnaj bol zapísaný do svetovej
Guinessovej knihy
rekordov - prvýkrát sa hral hokej
v takejto výške.
Slováci sa prejavili
ako zdatní chlapi,
zdolávali vysokú
nadmorskú výšku
bez zdravotných
problémov. Naši
hokejisti tam vyhrali jeden zápas 5 : 1 s nemeckým mužstvom Reinman All
stars a druhý 5 : 5 skombinovaným mužstvom Ramstad.
Na počesť tohto svetového
rekordu sa dal Gustáv Socháň
odfotiť so znakom nášho mesta,
čo bolo zrejme prvýkrát v týchto
výškach Himalájí.

Mesto Tvrdošín v spolupráci so Slovenským atletickým
zväzom zorganizuje DETSKÉ
ATLETICKÉ HRY, ktoré sa
budú konať v máji 2018. Pretekov sa zúčastnia žiaci prvého
stupňa základných škôl z Tvrdošína. Žiaci budú súťažiť za
družstvo (triedu) zložené zo

štyroch chlapcov a štyroch
dievčat. Súťažné disciplíny
budú napríklad prekážková dráha, frekvenčný rebrík,
3 – min a ďalšie zaujímavé
disciplíny. Cieľom pretekov je
podporiť rozvoj atletiky v našom meste a zároveň podporiť
pohybovú aktivitu našich detí.

Detské atletické hry v Tvrdošíne

Sviečkový ružencový pochod
Ďalšou zastávkou kampane,
ktorú organizuje Slovenský dohovor za rodinu bolo 10. februára
naše mesto. V kostole Najsvätejšej Trojice viedol svätú omšu
kňaz Marián Kuﬀa, ktorý si svojou úprimnosťou a ľudskosťou
získal srdcia nejedného poslucháča. Kázeň sa niesla v téme
celého podujatia „Zastavme zlo
z Istanbulu“. Po skončení prednášok o predchádzaní násilia na
ženách a svätej omše, nasledoval

sviečkový ružencový pochod,
ktorého sa zúčastnil veľký
počet veriacich aj z okolitých
miest a obcí. Tieto pochody sa
organizujú vo všetkých krajských mestách a len v niektor ých vybraných ok resných
mestách. Uplynulú nedeľu bol
v kostoloch prečítaný pastierský list, v ktorom vyzývali o
odmietnutie ratifikácie istanbulského dohovoru ,,Zastavme
zlo z Istanbulu.“

Tvrdošín, mestečko nočných svetiel

Koncert Marcely Laiferovej

MADISON EVENTS, s.r.o. v spolupráci s mestom Tvrdošín vás
pozývajú na sólový koncert známej speváčky Marcely Laiferovej,
ktorý sa uskutoční v stredu 11. apríla o 18.00 v kine Javor. Po jej
vystúpení bude autogramiáda a možnosť zakúpenia CD a jej kníh.
Vstupenky v predpredaji v hodnote 7 eur si môžete zakúpiť v MsKS
v Medvedzí. V deň koncertu bude vstupné 9 eur. Viac informácií:
0903375929, 0905104335 alebo: msksts@orava.sk.

Mesto Tvrdošín vyhlasuje súťaže

„Gessayovo pero“ a „Paleta M. Medveckej“ - 13. ročník
literárnej a výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ, stredných škôl
a dospelých. Uzávierka bude 25. mája. Vernisáž a vyhodnotenie súťažných prác sa uskutoční v MsKS 5. júna. Výstava
potrvá do 14. septembra.
„Mesto očami fotografa“ – fotografická súťaž pre obyvateľov mesta. Uzávierka súťaže je 5. novembra. Vernisáž a vyhodnotenie sa uskutoční v priestoroch MsKS 16.
novembra a výstava potrvá do 31. decembra. Viac info na
www.tvrdosin.sk.

Spomienka
16. apríla uplynie 20 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička, staričká a prababka Štefánia Kubeková a 36 rokov odvtedy, ako
odišiel otec Ján Kubek.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou si na nich stále spomínajú dcéry a syn
s rodinami.

Pod rovnomenným názvom
uverejnil fotograf Branislav
Bruder na svojej stránke www.
branislavbruder.eu impresionisticky ladené fotografie.
Škála jeho záujmu je široká.
Fotografie, na ktoré vás chceme upozorniť fotil začiatkom
februára.
„Navštívil som cintorín a
centrum mesta Tvrdošín. A aby
to nebolo také jednoduché, vybral som si noc, čo pre veľké
svetelné rozdiely je občas pekný oriešok. Samozrejme čerstvo

napadaný sneh dodal ešte väčšie
kúzlo fotograﬁám. Tvrdošín nie
je veľké mesto, takže námestie
je malé. Ale svoju drobnosť doháňa svojím osvetlením a parčíkom, kde sú staré stromy, ktoré
na nočných fotograﬁ ách moc
nevyniknú. Ale keď vedľa nich
stojíte, pripadáte si maličký.
Výhoda takéhoto mesta je, že na
námestí nebolo skoro žiadnych
ľudí, tak som mohol fotiť nerušene. Tvrdošín má svoje čaro,
aj vďaka svojmu okoliu,“ opísal
svoje dojmy B. Bruder.
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Karolínka opäť v reprezentačnom drese
Od 2. do 4. februára repre- slovenská jednotka. V tomto kategórii bude reprezentovať
zentovala Karolínka Šaško- roku okrem domácich vrcho- seba a TK Tvrdošín na turvá Slovensko na
najoch Tennis Europe na
ME družstiev do
všetkých ME, ale tiež chce
14 rokov v mazbierať body na turnajoch
ďa r skom Pé c TF Tenis junior (kategósi. Tejto skupiria do 18 rokov). Jej prvý
ne kvalifikácie
turnaj absolvovala vo febsa zúčastnilo 10
ruári v Turecku, kde scíce
európskych kraprehrala s o 3 roky staršou
jín. Žreb v prvom
Ukrajinkou Alex Dobrakole pr isúd il
lov no týmto turnajom
našim hráčkam
začala zbierať skúsenosti
domáce družstvo
už medzi juniormi EuróMaďarska.
py Podarilo sa nám získať
V dramatickom,
aj vyjadrenie Karolínky,
v e ľ m i
ktorá si vo svojom nabitom
vyrovnanom
programe našla čas, aby
zápase napokon
nám pár vetami zhodnotila
S l o v e n k y
kvalifikáciu. ,,Naše preprehrali 1:2, keď
hry boli veľmi tesne, škosa rozhodovalo
da, chýbalo nám športové
v štvorhre v 3.
šťastie. Teším sa, že som
skrátenom sete Karolínka (vľavo) spolu so svojím reprezentačným mohla reprezentovať Slo(supertiebreak). trénerom a spoluhráčkami Emkou Filipkovou z B. vensko, spolu s dievčatami
Touto preh rou Bystrice a Emkou Tóthovou z Bratislavy.
sme tvorili výborný tím na
Slovensko stratidvorci aj mimo neho,“ polo šancu bojovať o dve postu- lových turnajoch vo svojej vedala Karolínka.
pové miesta. V ďalšom zápase
ich čakali Bulharky. Po nerozhodnom stave po dvojhrách 1:1
opäť rozhodovala štvorhra,
ktorú Karolínka spolu s EmÚvod odvetných častí súťaží Lige vládne spokojnosť, keď po
mkou Tóthovou prehrali a cel- družstiev mužov vyšiel najmä 16. kole je na 4. mieste so stratou
kovo zápas skončil 1:2.
áčku mužov, ktoré z piatich troch bodov na prvého. To v 3.
V poslednom zápase o cel- stretnutí vyhrali až štyri, keď lige bude dosť „namočené“ céčkové umiestnenie so Slovin- po prehre so silnou Nižnou ko bojovať o záchranu.
skom naše hráčky už neza- dokázali vyhrať doma s ČadAj v 5. lige musí ešte déčváhali a jednoznačne vyhrali cou a Stránskym a hneď na to ko zabojovať, lebo pri vývine
3:0, keď Karolínka vyhrala vyhrali v Ružomberku aj vo jednotlivých súťaží sa zdá, že
v dvojhre aj v štvorhre spolu s Vrútkach. Je faktom, že naši v okresných súťažiach budú zoEmkou Filipkovou. Domov si hráči podávajú zlepšené výko- stupovať 3.-4. družstvá.
naša hráčka TK Tvrdošín od- ny v odvetnej časti a veríme, že
V súťažiach jednotlivcov
váža cenné skúsenosti a moti- sa vyhnú záchranárskym prá- už prebehli majstrovstvá kraja
váciu do ďalšej prípravy, keď cam, ktoré budú čakať družstvá mladšieho žiactva. Tu sme zíspre túto sezónu po celý rok umiestnené na 9.-12. mieste po kali tri medaily, tú najcennejšiu
je na turnaje nasadzovaná v ukončení základnej časti súťaže. zlatú získala Sára Ferenčíková
kategórii starších žiačok ako
Aj s výsledkami béčka v 2. vo dvojhre.

FBK Tvrdošín si zahrá play-off
Momentálne sa v súťaži FBK
Tvrdošín trochu trápi. Dôvodom
je dlhodobá maródka alebo povinnosti niektorých kľúčových
hráčok. Každopádne základná
časť vrcholí a Tvrdošín má už
play oﬀ isté. Tu sa nakoniec ukáže
,na čo tento rok v súťaži majú. Do
konca základnej časti ich čaká už
len jeden zápas. V domácom zápase s Nemšovou domáce hráčky
nedokázali svojho súpera nijako
prekvapiť, aj keď sa v úvode dostali do vedenia dlho ho neudržali. Postupne Nemšová ovládla
zápas a vyhrala 5:10. V zápase
u lídra súťaže v Pruskom prehral Tvrdošín výsledkom 10:2.
K zápasu sa vyjadril aj tréner M.
Burdeľ: ,,Dnes sme išli do zápasu
s pokorou. Chýbali nám niektoré
hráčky, ktoré ako celok veľmi,
veľmi potrebujeme. Bohužiaľ,
nie vždy je to tak, ako by sme si
predstavovali. Zápas bol náročný
hlavne z pohľadu absencie kľúčo-

vých hráčok a choroby, ktorá v
klube šarapatí. No my sa nevzdávame a budeme bojovať naďalej.“
Základnú časť ukončili zápa-

vajú, ale naopak snažia sa na sebe
pracovať ešte viac. V štvrťfinále
playoﬀ sa stretnú s Nemšovou.
Budú potrebovať každú podporu

Michaela Ješšová (v žltom) je v tejto sezóne kapitánkou a
líderkou FBK Tvrdošín.
som na domácej palubovke s Kysuckým Novým Mestom, ktorý
prehrali 5:6. Dievčatá sa nevzdá-

a hlavne divácku, aby sa im podarilo dostať cez tohto náročného
súpera zo semifinále.

pokračujú v zlepšených výkonoch
Prvoligisti v stolnom tenise potešili Šachisti
A družstvo MŠK Tvrdošín,
OŠK Lisková - MŠK Tvr- Mikuláš jun. Po 1. kole nad-

Futbalisti Tvrdošína v plnom prípravnom zaťažení

A družstvo Tvrdošína odštartovalo prípravu turnajom
20. januára, na ktorom obsadili
prvé miesto. Potom už nasledovala zaberačka na ihrisku
v snehu. Tréningy sú zamerané
na kondičnú, rýchlostnú a silovú stránku.
V prvom prípravnom zápase
nastúpil Tvrdošín proti Turčianskej Štiavničke. Výsledok skončil 3:2 pre Turčiansku Štiavničku, keď za Tvrdošín nastúpilo
hneď niekoľko dorastencov. Za
Tvrdošín skórovali Trnovec a
Šikyňa. Na druhý prípravný zápas vycestoval Tvrdošín do Ružomberka, kde sa stretol s Liptovskou Štiavnicou, ktorá hrá 3.
ligu. V prvom polčase Tvrdošín
predviedol dobrý výkon, dokonca sa ujal vedenia zásluhou Šurinu. Liptáci do polčasu vyrovnali, pričom v druhom polčase už
dominovali a zaslúžene vyhrali

4:2, keď za Tvrdošín skóroval
ešte Trnovec. V treťom prípravnom zápase s Nižnou zvíťazil
Tvrdošín 4:0, pričom predviedli

doteraz najlepší výkon v príprave, keď góly dali nová posila R.
Mahút a k nemu sa pridali Trnovec, Hradský, z 11m, Šurina.

Medvecká dvanástka oslávila jubileum
Občianske združenie Medvedzie v spolupráci s mestom
Tv r d o š í n z o r g a n i z ov a l i
v sobot u 24. febr uára už
jubilejný 30. ročník prechodu
s názvom Medvecká
dvanástka. V mrazivom zimnom počasí sa na 12 kilometrovú dlhú trať vybralo cez
400 štartujúcich. Počas celého prechodu vládla výborná
nálada a slnečné, aj keď veterné počasie. Trať bola určená nielen pre bežkárov, ale
aj peších, ktorí si prišli spraviť turistiku. Boli stanovené
dve trate, jedna pre bežkárov

a druhá pre peších. Všetci sa
stretli na Javorom vrchu, kde
boli pripravené ohniská, pri
ktorých sa turisti a bežkári
mohli zohriať a opiecť si nimi
donesenú údeninu a zaspievať
si pri harmonike a speve Fera
,,Koca“ Medveckého. Počas
celého podujatia vládla výborná atmosféra, ktorá vyvrcholila v krčme ,,U Koca“, kde
sa podávala krvavá kapustnica a grilované špeciality. 30.
ročník tohto podujatia sa fakt
vydaril a všetci zúčastnení si
ho nevedeli vynachváliť. Už
teraz sa tešia na ďalší ročník.

Tvrdošín v Poľsku na 2. mieste
Hoci je halový volejbal celoro č ný m
športom, zimné obdobie je bohaté na turnaje. Mix družstvo
volejbalového klubu
sa zúčastnilo v decembri na turnaji v poľskom meste Zlotoryja. Išlo o X. ročník
turnaja štyroch miest,
ktorý sa konal súčasne s medzinárodným
turnajom telesne postihnutých hráčov. Na
tomto turnaji tvrdošínske družstvo siaha už
tradične po najvyšších Horný rad zľava: M. Masnica, P. Maťko, A. Hok,
priečkach, čo sa potvr- M. Mika; dolný rad zľava: D. Hok, M. Štúr, J.
dilo aj v tejto sezóne. Furdek, K. Medvecká.

Dôkazom ich dobrej
formy bolo 2. miesto
v turnaji.
Medzinárodné
turnaje pokračujú aj
v tomto roku a už v sobotu pred Veľkou nocou sa séria presunie
na Slovensko do Tvrdošína. Týmto dávame
na známosť všetkým
priaznivcom volejbalu, že sobota 24. marca
2018 bude patriť XIX.
ročníku turnaja s názvom Tvrdošínsky mix
volejbal. Svoju účasť
potvrdilo už 10 družstiev zo Slovenska,
Poľska a Francúzska.

došín A, 3,5:4,5; MŠK Tvrdošín A - LŠŠ L. Mikuláš
jun. B, 5,5:2,5; TJ ŠO Lúčky
kúpele - MŠK Tvrdošín A,
3:5; MŠK Tvrdošín A - Mr.
Dvorský L. Sliače 8:0.
B Družstvo MŠK Tvrdošín
hrá 5. ligu a v základnej časti
sk. západ skončili na 3. mieste so ziskom siedmich bodov
a postúpili do skupiny o postup, v ktorej sú: OŠK Bziny C, TJ Tatran Zákamenné,
MŠK Tvrdošín B a ŠK Hotel
kultúra Ružomberok - zo sk.
západ a zo sk. východ postúpili: KTK L. Mikuláš, ŠK Važec, L. Ondrašová C a LŠŠ L.

stavby má MŠK Tvrdošín B
štyri body. Prvé dve družstvá
z tejto skupiny postupujú do
4. ligy. Na čele je OŠK Bziny s dvojbodovým náskokom
pred KTK L. Mikuláš.
V tejto súťaži dostávajú
možnosť si zahrať ostatní
hráči.
Výsledky B družstva: hrá
5. ligu sk. C12 v r á m c i
okresov Oravy a Liptova.
Základná časť: MŠK Tvrdošín B - ŠK Hotel kultúra Ružomberok, 3:2; OŠK
Ludrová - MŠK Tvrdošín
B, 2,5:2,5; Nadstavba: MŠK
Tvrdošín B - ŠK Važec, 3:2.

s Dlhou nad Oravou. Najlepším
brankárom turnaja bol vyhlásený Peter Machunka z Tvrdošína.
Turnaj starých pánov, ktorý je
určený pre družstvá, ktoré hrávajú ligu internacionálov sa odohral
prvú februárovú sobotu. Zúčastnili sa ho iba štyri
družstvá, z toho
najlepšie si počínalo práve družstvo z Tvrdošína.
Ani v jednom zápase neprehralo
a zaslúžene turnaj vyhralo bez
jedinej prehry.
Vo f e b r u ári odštartovali
aj mládežnícke
kategórie. Prvý
svoj turnaj odoStarší žiaci Tvrdošína sa stali víťazmi tur- hrali starší žianaja v kategórii staršieho žiactva.
ci, ktorým sa vo
bolo z Tvrdošína a jedno z Ná- svojej skupine vôbec nedarilo
mestova. Počas celého turnaja keď skončili až na treťom miessi najlepšie počínalo mužstvo TJ te. Vo vyraďovacej fáze sa však
Sokol Šutovo, ktoré skončilo na nadýchli k veľkému obratu, keď
prvom mieste, keď vo finále zdo- porazili Dlhú nad Oravou 3:2,
lalo minuloročného víťaza Fofo v semifinále si poradili s Trstenou
team až v penaltovom rozstrele. 2:1 a vo finále sa stretli s Belou,
Na treťom mieste skončil Starek ktoré sa skončilo až pokutovými
Transport team.
kopmi. Lepšie si v nich počínali
V nedeľu sa uskutočnil tak- Tvrdošínčania aj najmä vďaka
tiež už 3. ročník nohejbalového výbornému brankárovi Romanoturnaja O pohár primátora mes- vi Belopotočanovi a zaslúžene sa
ta. Najlepšie sa vodilo mužstvu tešili z prvého miesta.
v zložení Richard Bajo, Jaroslav
Halový turnaj dorastencov,
Hradský a Milan Sirota ml., kto- ktorý sa konal v nedeľu 11. febrí zaslúžene celý turnaj vyhrali. ruára sa musel všetkým zúčastneV sobotu 20. januára odštarto- ným páčiť. Už základné skupiny
vali prípravu A-družstvo Tvrdo- ponúkli veľa zaujímavých duelov,
šína tradičným turnajom O pohár ktoré vyvrcholili vo vyraďovacej
primátora mesta. V konkurencii fáze. V nej sa najlepšie darilo
šiestich mužstiev si najlepšie po- domácemu Tvrdošínu, ktorý vo
čínal práve domáci Tvrdošín, kto- finále zdolal Zuberec 3:1, keď
rý vyhral štyri z piatich zápasov dvomi gólmi sa o víťazstvo postaa chuť remízy okúsil iba v zápase ral Matej Gonda a jeden presný

zásah pridal Roman Repka. Pohár
tak zaslúžene zostal doma v rukách dorastencov z Tvrdošína.
Na halovom futbalovom turnaji mladších žiakov sa v sobotu
17. februára predstavilo až deväť
mužstiev, ktorí odohrali štýlom
každý s každým. V maratóne
takmer 40 zápasov sa najlepšie
vodilo mladším žiakom z Námestova, ktorí stratili body po
remíze 1:1 práve s domácim Tvrdošínom, ktorý obsadil výborné
2. miesto. Chlapci pod vedením
Ľubomíra Gregorca napredujú
a v jarnej časti sa určite pobijú
o prvú priečku v 3. lige. Na treťom mieste sa umiestnili chlapci
z Dlhej nad Oravou.
Turnaj prípraviek mal vysokú
úroveň. V Tvrdošíne sa stretlo 8
družstiev z toho dve boli tvrdošínské. Lepšie sa darilo Tvrdošínu A, ktorý na turnaji ani raz
neprehral, ale aj tak to nestačilo
na finále, keď v semifinále doplatili na chabú koncovku, čo
sa im vrátilo v penaltách, ktoré
prehrali. V zápase o tretie miesto
zdolali Námestovo 1:0. Najlepším brankárom turnaja bol vyhlásený Filip Krivda z Tvrdošína. ,,Som hrdý na svojich hráčov.
Počas celého turnaja predvádzali peknú hru, škoda tých
nepremenených šancí, hlavne v
zápase s Rabčou. Chýbalo nám
trošku toho futbalového šťastíčka, ale nevadí. Do jarnej časti
badať na chalanoch pokrok,
čo ma teší,“ povedal po turnaji
tréner J. Betuštiak. Tvrdošín B,
ktorý sa skladal z hráčov predprípravky skončil na poslednom
mieste, ale svojou bojovnosťou
a peknými akciami si vyslúžili
od trénerov a fanúšikov veľký
potlesk.

ktoré hrá 4. ligu, je po deviatom kole na 3. mieste so ziskom 20 bodov s možnosťou
postupu do 3. ligy. Na vedúce
OŠK Bziny B naďalej stráca
len 2 body. Škoda, že nezvládli
závery zápasov 1. a 2. kola s D.
Kubínom a L. Ondrašovou,
v ktorých rovnako viedli 4:2
a stačila im jedna remíza na
výhru v zápase. Taktiež tesnej prehry v 5. kole na domácej pôde s L. Hrádkom 3,5:4,5,
ktorý mali rozbehnutý na výhru už dnes by boli postupujúcimi do 3. ligy.
Výsledky A družstva: hrá
4. ligu sk. C12:

Zimná prestávka v znení turnajov

V trojkráľový víkend sa uskutočnili dva turnaje v mestskej
športovej hale v Tvrdošíne. V sobotu sa nadšenci futsalu stretli už
na 3. ročníku turnaja pre neregistrovaných hráčov. Zúčastnilo sa
ho až 10 mužstiev z toho deväť

Tvrdošín – Noviny občanov okresného mesta Tvrdošín. Periodicita: občasník. Vydáva: Odd. školstva a kultúry Mesta Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín. IČO: 00314901.
Dátum vydania: 09. 03. 2018 Číslo: 1/2018. Ročník: XXXIV. Registračné číslo MK SR: EV 5169/15, ISSN: 13399268. Adresa redakcie: MsKS, Michalské námestie 193,
027 44 Tvrdošín. Tel. 043/5322167, fax: 043/5322163. Zodp. redaktor: Mgr. Anna Čelková, tel.: 043/5309016, e-mail: anna.celkova@tvrdosin.sk, tel.: 043/5322167, Sadzba
a graﬁcká úprava: Mgr. Jakub Betuštiak, jakub.betustiak@tvrdosin.sk. Tlač: Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo. Náklad: 2900 ks. Nepredajné.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov vrátane krátenia.

