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Mestské zastupiteľstvo zahájilo svoju činnosť
Ustanovujúce zasadnutie
mestského zastupiteľstva sa
konalo ešte v polovici decembra v mestskom kultúrnom stredisku, kde predseda
mestskej volebnej komisie
Štefan Sameš oboznámil
prítomných s výsledkom
komunálnych volieb a odovzdal osvedčenie o zvolení
primátorovi Ing. Ivanovi
Šaškovi. Ten zložil zákonom
predpísaný sľub a prevzal insígnie mesta.
Potom nasledovali poslanecké sľuby 13 novozvolených poslancov, ktorými
sa stali: MUDr. Stanislav
Fukas, Mgr. Erik Gandi,
(Pokračovanie na 3. str.)
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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

Rok 2015 sa bude niesť v znamení dvoch okrúhlych výročí

Prosperita mesta a jeho obyvateľov je cieľom primátora I. Šašku.

Stopa bez hraníc za účasti prezidentov
Nestáva sa často, že v našom regióne môžeme privítať
prezidenta. Podujatia Stopy
bez hraníc sa zúčastnili prezidenti Slovenska aj Poľska, Andrej Kiska a Bronisłav Komorowski.
Po dvoch rokoch sa
tak v Oraviciach opäť
stretli najvyšší predstavitelia štátov, ktoré sú aj
vďaka cezhraničnej spolupráci úzko prepojené.
Témou rozhovorov bola
nielen spolupráca dvoch
štátov, ale aj našich regiónov počas minulých
i súčasného programovacieho obdobia.
„Toto stretnutie len
potvrdzuje naše výborné
vzťahy medzi Slovenskom
a Poľskom, a práve takéto projekty bez hraníc, ako
sú nazvané aj tieto preteky,
sú práve tým symbolickým
vyjadrením toho, aké naše
vzťahy sú a ako by sme ich
aj do budúcnosti mali roz-
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víjať,“ povedal slovenský prezident Andrej Kiska. „Slováci
sú spolu s Čechmi pre Poliakov
nielen najbližšími, ale dlhodo-

úspešnej cezhraničnej spolupráce sú zrealizované projekty gminy Kościelisko a mesta
Tvrdošín, ktoré zmazávajú po-

bo aj najvyššie hodnotenými
susedmi. Základom je výborná
spolupráca nielen na štátnej,
ale predovšetkým na regionálnej a miestnej úrovni,“ dodal
poľský prezident. Príkladom

myselnú hranicu medzi dvoma
národmi. Dôkazom je aj toto
podujatie, ktoré spoločne organizujú lyžiarske strediská na
oboch stranách hraníc a mesto
Tvrdošín.

„Prítomnosť najvyšších
predstaviteľov sa pomaly stáva tradíciou, hoci to nemôžeme považovať za samozrejmosť. Je to pocta, že
práve Oravice sa stali
miestom pre ich spoločné
stretnutie. Pre občanov
nášho mesta a regiónu
je to tiež možnosť osobne sa stretnúť s čelnými
predstaviteľmi oboch
národov. Taktiež možnosť
predstaviť úspechy regiónu samotnému prezidentovi sa nenaskytne každý
deň. Máme príležitosť
poukázať na to, že myšlienka cezhraničnej spolupráce úspešne prináša
výsledky a že možnosť
zveľaďovať dva prihraničné regióny má význam
predovšetkým kvôli ľuďom,
ktorí si tak nie sú navzájom
cudzí,“ povedal primátor I.
Šaško. Najlepší účastníci si
priamo z rúk prezidentov prevzali ocenenia.

Tvrdošín pre svoju výhodnú
polohu mal predpoklady na zriadenie colnej stanice s Poľskom
už na začiatku druhého tisícročia
n. l. Podľa historikov bola zriadená za vlády Ondreja II (12051235), ktorý organizoval správu
v pohraničí Uhorska. Veľmi dôležitý a najmä historikmi potvrdený je rok 1265, kedy sa v listine
Belu IV. Tvrdošín jednoznačne
uvádza ako Thurdossin. Znalci
dejín Tvrdošína predpokladali
vznik colnej stanice už za vlády
kráľa Štefana (1000-1038). Významným medzníkom pre mesto
bol rok 1369, keď mu kráľ Ľudovít (1342-1382) udelil výsady
kráľovského mesta.
Počas 750-ročnej histórie Tvrdošín získal výsady kráľovského
mesta, čelil vojskám protihabsburského povstania, zvádzal boj
o osadu Bystrá (dnešné Oravice),
stal sa sídlom okresu, zapojil sa
do diania organizovaného Štúrovcami, na prelome 18. a 19.
storočia bol dôležitým centrom
v obchode s dobytkom, najvyvinutejším odvetvím hospodárskeho podnikania bola drevárska
výroba, v povojnových rokoch
sa kládol dôraz na obnovu celého mesta. Keď sa ku mestu
v roku 1968 pripojilo Medvedzie
a v roku 1974 Krásna Hôrka vytvorili jedno mesto, ktoré navzájom prepojilo novovybudované
sídlisko. Ďalšie obdobie bolo
poznačené veľkým úsilím vedenia mesta o rozvoj vo všetkých
oblastiach života: školstvo, zdravotníctvo, kultúra, osveta, šport,

sociálna starostlivosť, rozvoj
priemyslu, poľnohospodárstvo,
životné prostredie a ďalšie.
V tomto roku si naše mesto
bude pripomínať dvojnásobné
jubileum. Je to 750 rokov od
prvej písomnej a jednoznačne
potvrdenej zmienky a 50 rokov
od zasadnutia Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktoré
21. decembra 1965 uznesením
č. 20 podľa Úst. §13 ods. 4 zák.
č. 65/1960 Zb. určilo pre obec
Tvrdošín mestský charakter.
Celý rok 2015 sa bude niesť
v znamení týchto dvoch významných jubileí. Pri tejto príležitosti vedenie mesta pripravuje kultúrne akcie a slávnosti
na pripomenutie významných
udalostí, ktoré sa počas tohto
obdobia udiali. Tie vyvrcholia
oslavami počas Dní mesta na
začiatku septembra. „Minulosť
buduje budúcnosť a takéto významné jubileum nám pripomína, aby sme bolí hrdí na to, že
sme mesto. Aby sme nezabudli
na ľudí, ktorí sa o to pričinili,
že ich to stálo nemalé úsilie. Za
tých 750 a 50 rokov mesto prešlo mnohými zmenami, nielen
vizuálnymi, no predovšetkým
sa spojili tri samostatné obce
a vytvorili jedno prosperujúce
a fungujúce mesto, ktorého súčasťou sú aj Oravice. Želám si,
aby o ďalších 50 či 750 rokov
mohli ďalšie generácie s hrdosťou oslavovať a označiť všetky
súčasné rozhodnutia za správne,“ povedal primátor I. Šaško.

Limba po 25 rokoch dostala novú tvár, a najmä sa stala majetkom mesta
Necelý rok trvali práce na rekonštrukcii Centra tradícií a turizmu – hoteli Limba. Koncom februára otvoril svoje brány pre občanov mesta a návštevníkov.
V rok u
1973 s a
z a čalo so
stavbou hotela Limba. Už od jeho otvorenia v roku 1976 ponúkal
najlepšie služby v meste aj
blízkom okolí. Tešil sa obdivu a pochvalám každého,
kto do neho vkročil. V istom momente však hotel
začal byť nezaujímavým
a neatraktívnym ako pre
turistov, tak aj pre domácich. Zvláštnymi a nekalými praktikami sa podarilo
získať hotel pod svoje vedenie súkromnej osobe. Úroveň poskytovaných služieb
začala klesať tak rýchlo ako
začala klesať aj návštevnosť.
Písal sa rok 1993, keď sa vedenie mesta nemohlo viac
prizerať na to, ako kedysi

slávny hotel začína chátrať,
ako nespravodlivo a nelegálne prešiel do rúk osobe, ktorá
hotel ťahala ku dnu, a preto začalo v tejto veci konať.
Ešte v tomto roku Okresný
súd v Námestove rozhodol,
že kúpna zmluva, na základe ktorej údajne ﬁrma kúpila
hotel je neplatná. Týmto sa
začal takmer 25-ročný mara-

tón súdnych prieťahov, sporov
a snahy o získanie hotela do
vlastníctva mesta. Dôležitým

dátumom v tejto kauze sa
stal 27. marec 2008, kedy
Krajský súd v Žiline rozho-

dol, že hotel i pozemky k nemu
priľahlé sú vlastníctvom mesta Tvrdošín. Hoci súdy uznali

vlastníctvo mestu, do cesty
spravodlivosti sa stavali jednotlivé osoby i súkromná ﬁrma, ktoré tieto rozhodnutia
nerešpektovali a ignorovali.
Odmietali hotel vydať, preto
sa vedenie mesta opäť obrátilo na štátnu spravodlivosť
s požiadavkou o vypratanie
nehnuteľnosti. Neoprávnený
užívateľ však zatiaľ okupoval

hotel, ktorý chátral. Jeho 17
rokov slávy už predbehlo 20
rokov zlomyseľného a zámerného nezáujmu a zanedbávania. Zdalo sa, že deﬁnitívnu bodku za súdnymi
konaniami urobil Najvyšší
súd Slovenskej republiky
29. septembra 2009, ktorý potvrdil, že vlastníkom
hotela Limba je mesto Tvrdošín. Kvôli obštrukciám
v súdnom konaní ohľadom
vypratania tohto objektu sa
však naďalej preťahoval čas,
kedy mohlo vedenie mesta
vstúpiť do objektu a manipulovať s jeho vybavením.
21. apríla 2010 súd konečne
vyriekol rozsudok o vyprataní nehnuteľnosti do 15 dní
od právoplatnosti rozsudku.
Avšak kvôli obštrukciám
zo strany súkromnej firmy mesto malo ešte v roku
2012 problém reálne vstúpiť
do objektu a začať konať
(Pokračovanie na 2. str.)
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Boli sme úspešní v čerpaní eurofondov Limba po 25 rokoch dostala novú tvár, a najmä sa stala majetkom mesta
Po vstupe do Európskej
únie sa Slovensku otvorila
možnosť čerpania ﬁnančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Mesto Tvrdošín
sa každoročne zapája do prípravy a realizácie projektov,
cez ktoré má možnosť skvalitniť život svojim občanom
v každej oblasti sociálneho a spoločenského života.
V roku 2014 bolo podaných
niekoľko žiadostí o poskytnutie dotácií, ktoré sa podarilo úspešne zrealizovať. Mesto
vďaka nim získalo ﬁnančnú
pomoc vo výške 3 444 588,00
eur. Medzi najúspešnejšie
projekty minulého roka by
sme mohli zaradiť projekty
„Centrá tradícií a turizmu“
Tvrdošín, vďaka ktorému bol
zrekonštruovaný bývalý hotel
Limba a projekt „Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie
cestnej infraštruktúry mesta
Tvrdošín a gminy Kościelisko“, vďaka ktorému bolo
možné v krátkej dobe zrekonštruovať cesty, chodníky
a parkoviská na sídlisku Medvedzie. Ďalším úspešne zrealizovaným projektom v rámci
cezhraničnej spolupráce bolo
vybudovanie relaxačného
chodníka v Oraviciach „Za
zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku pozdĺž
rieky Oravica - šanca rozvoja
slovensko – poľského pohraničia“. K ďalším projektom

na skvalitnenie služieb, kultúrneho vyžitia i budovanie
infraštruktúry môžeme zaradiť projekt pre Základnú
školu M. Medveckej, ako aj
„Sanácia plesní a vyhubenie
drevokazného hmyzu v NKP
v Kostole Všetkých svätých
v Tvrdošíne zapísanej do Zoznamu dedičstva Unesco“.
Ďalej to boli menšie projekty, ako napríklad „Do prírody popri rieke“, „Kvalitné a
moderné služby v Mestskej
knižnici“ prostredníctvom
elektronizácie - obnova a modernizácia výpočtovej techniky, „Nové knihy pre Mestskú
knižnicu - nákup knižného
fondu“, „Organizovanie detského karnevalu“ - CVČ Tvrdošín, „Maliarka Oravy. Spomienka na národnú umelkyňu
Máriu Medveckú pri príležitosti 100. výročia jej narodenia“ a v neposlednom rade
to bola dotácia na „Folklórne
slávnosti pod Osobitou“. Na
úspešnú realizáciu projektov
je však potrebné pripomenúť,
že musíme mať ﬁ nancie na
dodatočné spoluﬁnancovanie,
či už v rozpočte mesta, resp.
z iných zdrojov. Ten vo väčšine prípadov predstavuje 5 %
spolufinancovania z celkových rozpočtových nákladov,
okrem rekonštrukcie hotela
Limba, kde spoluﬁnancovanie bolo vo výške 50 % z
celkových nákladov.

Projekt je ukončený fyzicky aj administratívne
Rozsiahlu opravu ciest, chodníkov a parkovísk sídliska
Medvedzie zabezpečilo mesto prostredníctvom eurofondov.
V j ú n i na spoločensko-hospodársky
m i n u l é h o rozvoj partnerských regiónov.
roka začaV Tvrdošíne sa v októbri
li prvé prá- za účasti poľského partnera
ce cezhraničného projektu konala konferencia týkajúca
Cesty s výhľadom na Tatry, ga- sa rozvoja spoločnej turistiky
rancia trvalého rozvoja mesta a vytvorenia spoločnej turisTvrdošín a gminy Kościelisko tickej ponuky a deň dopravnej
a v decembri minulého roka bezpečnosti pod názvom Dobolo vydané aj kolaudačné pravná bezpečnosť v rukách
rozhodnutie, čo sa dá vyjadriť detí a mládeže. Kościelisko
slovom mimoriadny úspech pripravilo stretnutia záchrannášho mesta. Obyvatelia síd- ných služieb a služieb verejliska mohli denne sledovať ako ného poriadku, ktorých cieľom
rekonštrukčné práce postupu- bolo stanovenie pravidiel pre
jú, ale len málokto vie, koľko spoluprácu medzi partnerskýúsilia stálo kompetentných mi mestami v oblasti spoločpracovníkov doviesť projekt ných činností zameraných na
do želaného konca.
zlepšenie verejnej bezpečnosti
Vidíme výsledok tohto sna- obyvateľov pohraničia a posilženia. Vyfrézovaných bolo nenie cezhraničnej spolupráce
takmer 25 700 m2 ciest, ktoré a konferenciu zameranú na
boli pokryté vyrovnávajúcim posilnenie spolupráce v oblasa podkladovým asfaltovým ti dopravy a komunikačných
krytom, položených cca 7 700 spojení a spoločnej turistickej
m obrubníkov a upravených ponuky pre región.
takmer 10 600 m 2 priľahlých
Obidve samosprávy vydapriestorov, upravených 87 cest- li bulletiny so spoločnou tuných kanalizačných príklopov, ristickou ponukou pre región
cca 1 600 m2 dlažby na chodní- a mapy lokálnych a regionálky. V tejto fáze projektu mali nych ciest so zaznačenými tubyť všetky práce ukončené. ristickými atrakciami, gastroVedeniu mesta sa však poda- nomickými, obchodnými a
rilo z úspor vo verejnom ob- ďalšími objektmi.
starávaní vo výške cca 460 tiAko nás informoval prisíc eur zrekonštruovať ďalších mátor I. Šaško, hoci investičná
2 236 m cestných obrubníkov, časť projektu bola už skolaupoložených bolo 2 620 m záho- dovaná v decembri, koncom
nových obrubníkov, 16 162 m2 februára odchádzala záverečná
asfaltovej plochy, 524 m2 zám- monitorovacia správa do Krakovej dlažby (plocha pri by- kowa, čím bol projekt ukontovom dome č. 46), dokončili čený aj administratívne. Sposa chodníky v rámci celého lu s wójtom B. Pitońom budú
sídliska.
pokračovať v ďalšom rozvoji
Vďaka pevne stanoveným poľsko-slovenskej spolupráce
pravidlám, dobrej organizácii a usilovať sa o trvalý rozvoj poa maximálnemu úsiliu dodržia- hraničných oblastí v zlepšovavať časový harmonogram prác ní cezhraničnej infraštruktúry
aj v priebehu víkendov a trans- zameranej na bezpečnosť, zvýparentne využitým úsporám šenie dopravnej dostupnosti a
po verejnom obstarávaní bolo atraktivity regiónu pre obymožné dokončiť projekt v tak vateľov, investorov a turistov.
krátkom čase a tak veľkom rozProjekt bol spoluﬁ nancosahu, čo sa určite na Slovensku vaný z prostriedkov Európnikomu nepodarilo.
skeho fondu regionálneho
Súčasťou investičnej časti rozvoja a prostriedkov štátneprojektov v našom meste a gmi- ho rozpočtu v rámci Prograne Kościelisko boli aktivity na- mu cezhraničnej spolupráce
pomáhajúce rozšíreniu cezhra- Poľsko-Slovenská republika
ničnej spolupráce s vplyvom 2007-2013.

(Dokončenie z 1. str.)
potrebné opravy. Odhodlanie nevzdať sa a maximálna snaha zo strany vedenia
mesta však mali túto situáciu
čoskoro zmeniť. Aj napriek
nekonečným súdnym prieťahom začalo vedenie mesta ešte
v roku 2010 verejne uvažovať
o rekonštrukcii a oživení zašlej slávy hotela vytvorením
cezhraničného projektu.
Už v prvej etape hodnotenia bol projekt schválený,
avšak musel byť počas troch
rokov prispôsobovaný požadovaným kritériám.
„Po podpísaní zmluvy
o poskytnutí ﬁnančných prostriedkov z Európskej únie
sme museli rýchlo konať, pretože sme mali stanovený veľmi
krátky termín. Stretli sme sa
s ústretovým vedením ﬁrmy
Stavpoč, ktorá vyšla úspešne
z procesu verejného obstarávania. Kompetentný a skúsený
partner pre realizáciu tak významného projektu a enormný záujem dokončiť dielo
v plánovanom termíne z oboch
strán priniesol výsledky. Hotel
stojí a radí sa medzi atraktívne
a dostupné miesta a oblasti
služieb a cestovného ruchu,“
hovorí primátor, ktorý absolvoval tento takmer
25-ročný maratón
súd nych kona n í
a snahy o získanie
hotela do vlastníctva
mesta tak, ako to zákon o majetku mesta
deklaroval.
Namieste je pripomenúť si „gazdovanie“ takzvaného,
no najmä neoprávneného predchádzajúceho užívateľa, keď sa hotel stal nezaujímavým a neatraktívnym ako
pre turistov, tak aj pre domá-

cich a postupne sa premenil na
miesto, kde len z času na čas
niekto prespal. Na miesto, kde
sa začala zanedbávať údržba
i hygiena.
Po tom, ako sa hotel dostal
do majetku mesta, najväčší
šok zažili pracovníci technických služieb. Keď vypratali odtiaľ všetok nefunkčný
a rokmi opotrebovaný nábytok. Naskytol sa im mrazivý
pohľad. Omietky boli opadané, drevené okná zvetrané,
vykurovací systém i vzduchotechnika nefungovali, zničené
boli elektroinštalácie, cez poškodenú strechu presakovala do budovy dažďová voda.
Rozvody ústredného kúrenia
boli zničené po tom, čo v nich
zamrzla voda. Bez pravidelnej
údržby sa rozšírili plesne, skorodovali všetky kovové časti
zariadenia.
V rámci cezhraničnej spolupráce mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko vedenie mesta
pripravilo projekt na rekonštrukciu objektu. Tento projekt bol vypracovaný v rámci programovacieho obdobia
2007-2013. Vo veľmi krátkom
čase sme stihli pripraviť potrebné dokumenty, zabezpečiť
stavebné povolenie či tech-

nickú dokumentáciu. Dnes,
necelý rok po tom, ako začali
rekonštrukčné práce v hoteli,
prespali v ňom prví návštev-

níci, a čo je najdôležitejšie,
vedenie mesta v týchto dňoch
obdržalo uznesenie z Krajského súdu v Žiline, voči ktorému
sa nie je možné odvolať. Na

nia sa práva a začne obdobie,
kedy hotel nadobudne všetky
aspekty úspešného centra cestovného ruchu v našom meste,“ povedal primátor I. Šaško.

Reštauráciu hotela zdobia obrazy umelca Mgr. art. Miroslava
Knapa, nášho rodáka, ktorý získal viacero významných medzinárodných ocenení.
základe odpovede z Ministerstva hospodárstva SR, ktoré
sa jednoznačne vyjadrilo, že
„takýto majetok nadobudne obec priamo zo zákona,
za podmienok stanovených
v ZoMO, jeho prevzatím,“
teda Krajský súd potvrdil
predchádzajúce rozhodnutie,
že hotel patrí mestu Tvrdošín. „Trvalo 25 rokov, kým sme sa cez
množstvo súdnych
konaní, prieťahov
a obštrukcií dovolali
zákona a hotel právoplatne patrí mestu, tak, ako to malo
byť už na začiatku
90-tych rokov. Človek si pomyslí, že to
ani nie je možné, aby
toľké roky nemohol využívať
to, čo mu zo zákona patrí. Verím však, že týmto rozhodnutím skončilo obdobie domáha-

Centrum tradícií a turizmu
Limba má základné vybavenie na úrovni 3 hviezdičkového hotela s kapacitou 60
lôžok s možnosťou prísteliek.
Reštaurácia zabezpečí obsluhu pre 60 až 100 osôb, pričom
kuchyňa je schopná pripraviť
až 450 jedál denne. Kaviareň
má kapacitu 40, Mliečny bar
s pochúťkami miestnej a poľskej gastronómie 40 osôb. Veľká konferenčná sála pre 100
osôb, malé pre 40 a 20 osôb
rozšírili ponuku poskytovaných služieb. Milovníci ﬁtnes
prídu na svoje v športovo relaxačnej miestnosti.
Projekt bol spoluﬁnancovaný z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja,
prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013
a rozpočtu mesta.

Zima z pohľadu technických služieb
Zima v posledných rokoch
akoby stagnuje. Oproti kedysi
metrovým závejom sú tie súčasné sotva 30 centimetrové
skôr zanedbateľné, no pre pracovníkov technických služieb
to nie je dôvod, aby zanedbávali svoju prácu.
So zimnou údržbou sa po
teplej jeseni začalo už 1. decembra, keď v poobedných
hodinách padal mrznúci dážď.
Hoci december bol relatívne
teplý, tri dni pred Štedrým
večerom zaznamenali technické služby výjazd traktorov

na úhrn čerstvej vrstvy snehu.
Okrem miestnych komunikácií sa pracovníci technických
služieb starali aj o posyp parkovísk v Oraviciach pri hlavnej
chate a termálnych kúpaliskách. Od 2. januára pracovníci
posýpali chodníky vo všetkých
častiach mesta a pravidelne
nasadzovali traktory na úhrn
snehu. Ku koncu mesiaca bolo
zaznamenané výrazné sneženie a pracovníci odhŕňali sneh
nepretržite od tretej hodiny
rannej do neskorých nočných
hodín. Počas jedného dňa za-

znamenali až 35 cm nového
snehu. Okrem ťažkej techniky
boli do terénu nasadení pracovníci vyzbrojení lopatami
a metlami, ktorí sa postarali
o ťažšie prístupné miesta, ako
napríklad lavičku pre peších,
autobusové zastávky, schody
pri ZŠ M. Medveckej či Michalské námestie a mestský
park. Po tom, čo ustala najväčšia snežná kalamita vo februári,
(napadlo ďalších takmer 50 cm
snehu), pracovníci technických
služieb odvážali sneh z centra
mesta, hlavných a vedľajších

cestných ťahov mesta. „Staráme sa o 65 km mestských komunikácií a tie musíme prejsť smerom tam aj späť, čiže dokopy je
to 130 km ciest, z toho posyp sa
realizuje na 45 km tohto úseku.
Do terénu tak boli počas najväčšej kalamity nasadení všetci
pracovníci technických služieb
a tí pracovali takmer nepretržite. Stalo sa, že sa vrátili pred
polnocou a o 3 už zase sedeli
v mašinách a odhŕňali. Všetka
technika bola v pohotovosti,“
povedal riaditeľ Technických
služieb Marián Ondrašák.

Pripomeňme si, že mesto
postavilo zberný dvor za tri
mesiace a od roku 2012 bolo
prostredníctvom neho vyseparovaných niekoľko stoviek
ton odpadu. Tieto čísla z roka
na rok stúpajú, čo vyplýva zo
štatistík dovezeného vytriedeného odpadu, ktoré nám
poskytol riaditeľ technických

služieb M. Ondrašák. Pre
porovnanie, v roku 2013 bol
celkový sumár dovezeného
vytriedeného odpadu takmer
1 160 ton, pričom v roku 2014
to už bolo 1 333 ton. Vytriedený odpad je na zbernom dvore
zlisovaný a určený na ďalšie
použitie, recykláciu. Zmyslom separovania je ochrániť
životné prostredie pre ďalšie
generácie a účelom zberného
dvora je túto možnosť poskytnúť našim obyvateľom.

„Veľkoobjemové kontajnery sme kvôli lepšiemu prístupu pre občanov presunuli zo
zadnej časti zberného dvora
ku vstupu do technických služieb. Z časti je to preto, aby
sme chránili majetok technických služieb a zároveň zabránili právnickým a fyzickým
osobám, ktoré nemajú trvalý
pobyt v meste Tvrdošín, aby
zneužívali bezplatnú možnosť
odovzdania odpadu, pretože zberný dvor je určený len

pre občanov mesta Tvrdošín.
Zaviedli sme nový prevádzkový poriadok, ktorý upravuje
podmienky a takisto aj prevádzkové hodiny zberného
dvora. Určili sa presné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sme zabezpečili
bezpečnosť, plynulý chod a poriadok zberného dvora. Na
dodržiavanie týchto podmienok dohliada strážna služba,“
povedal riaditeľ Technických
služieb. Info: www.tvrdosin.sk

Nový prevádzkový poriadok zberného dvora je v platnosti

Harmonogram odvozu separovaného zberu a vývozu komunálneho odpadu od rodinných domov na 1. polrok 2015
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Mestské zastupiteľstvo zahájilo svoju činnosť
(Dokončenie z 1. str.)
Ján Gonda, Mgr. Vlasta Jančeková, MUDr. Ján Jelenčík,
Milan Kováč, Milan Kuriak,
Bc. Lukáš Lepáček, Magdaléna Lucká, Mgr. Roman Mojš,
PhDr. Anna Mravcová, PhD.,
Ivan Plevík, Mgr. Dušan Šoltés.
Vo funkcii zástupkyne primátora mesta aj na ďalšie volebné obdobie v zmysle zákona a na návrh primátora mesta
poslanci potvrdili Mgr. Vlastu
Jančekovú.
Mestská rada: Magdaléna
Lucká, Mgr. Vlasta Jančeková, Ján Gonda, Milan Kováč.
Komisia výstavby, dopravy a ŽP: predseda - Ján
Gonda, členovia: Ivan Plevík,
Milan Kuriak, Ing. Kamil
Krasula, Ing. Martin Obtulovič, Jozef Kavuljak, Jozef
Belopotočan, Ing. Miroslav
Medvecký, tajomník - Mgr.
Michal Jaroš.
Komisia ﬁnančná a správy
mestského majetku: predseda - Mgr. Erik Gandi, členovia: Bc. Lukáš Lepáček, Eva
Zvarová, Bc. Helena Rošková, JUDr. Božena Loneková,
Pavol Sýkora, PhDr. Miroslav
Gabara, tajomník - Ing. Anna
Šefčíková.
Komisia CR, podnikateľských aktivít a verejného poriadku: predseda - Mgr. Dušan Šoltés, členovia: MUDr.
Ján Jelenčík, Milan Koleštík,
Bc. Štefan Kormaňák, Mgr.
Štefan Klimčík, JUDr. Veronika Leppová, Mgr. Alexandra
Planietová, tajomník - Mgr.
Tatiana Hreusová.
Komisia kultúry, školstva,
športu a mládeže: predseda Milan Kováč, členovia: PhDr.
Anna Mravcová, PhD., Ján
Zemeník, Ján Šturek, Mgr.
Vladimír Šlesár, Milan Sirota, Elena Balleková, tajomník
- Mgr. Anna Čelková.
Komisia sociálna, zdravotná a bytová: predseda Magdaléna Lucká, členovia:
MUDr. Stanislav Fukas, Mgr.
Roman Mojš, Valéria Klimčíková, MUDr. Anna Medvecká,
Bc. Oľga Čuchorová, tajomník
- Mgr. Klementína Šaradinová.

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v zmysle čl. 7 ods. 5
zákona č. 357/2004 Z.z.: predseda - Mgr. Vlasta Jančeková,
členovia: Ivan Plevík, Mgr.
Dušan Šoltés.
Výbor v mestskej časti Oravice: predseda - Mgr.
Vlasta Jančeková, členovia MUDr. Ján Jelenčík, Ján Gonda, Jozef Belopotočan, Ing.
Jozef Pafčo.
Rada starších: predseda Jozef Belopotočan, členovia
– MUDr. Anna Medvecká,
MUDr. Adriana Rašková, Mária Gallasová.
Na prvom zasadnutí MsZ
odzneli správy o kontrolnej
činnosti za uplynulé obdobie,
hospodárení spoločnosti Termalšport TS, činnosti Technických služieb s osobitným
vyhodnotením zimného obdobia, prevádzkovaní umelej ľadovej plochy a tenisovej haly,
výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školských a predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za I. polrok školského roka.
Uvedený bol plán komisií pri
mestskom zastupiteľstve a výboru pre mestskú časť Oravice
a činnosti mestskej polície.
Poslanci boli informovaní o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu
SR vykonanej v príspevkovej
organizácii Technické služby
mesta Tvrdošín, o podnete so
žiadosťou o zrušenie herní na
území mesta a o podanej žalobe ﬁrmou Tvrdex v zmysle
predložených právnych listín
a dokumentov.
Schválili rokovací poriadok, inventarizáciu majetku
mesta za rok 2014, etický kódex voleného predstaviteľa
samosprávy, harmonogram
a plán práce a zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2015 a určili členov rád
škôl a školských zariadení.
Za členov dozornej rady
spoločnosti Termalšport TS,
s.r.o. so 100% účasťou mesta
- mestské termálne kúpaliská
- boli zvolení MUDr. Stanislav

Fukas, Mgr. Erik Gandi, Ján
Gonda, Mgr. Vlasta Jančeková, MUDr. Ján Jelenčík, Milan Kováč, Bc. Lukáš Lepáček, Magdaléna Lucká, PhDr.
Anna Mravcová, PhD., Ivan
Plevík, Mgr. Dušan Šoltés.
Schválené bolo „Rozšírenie
inžinierskych sietí IBV Pod
Žiarcom II. etapa Tvrdošín“.
Pre obyvateľov tejto časti mesta bude vybudovaný
vodovod (vetva V1), prepojovacie potrubie a kanalizačná stoka (E-IV). Primátor I.
Šaško, ktorý je členom dozornej rady OVS informoval, že
realizáciu stavby bude zabezpečovať Oravská vodárenská
spoločnosť z vlastných zdrojov. Poslanci schválili zmenu zastavovacej štúdie IBV
Medvedzie z roku 2009, ktorá v súčasnosti rieši výstavbu
16 rodinných domov s tým,
že akceptuje právny stav pozemkov s účelným riešením
vlastníckych práv. Táto zmena
je spracovaná v súlade s územným plánom mesta.
Na základe podnetu na komisiu ROEP pre k.ú. Tvrdošín
vo veci prešetrenia pôvodných
vlastníckych vzťahov v lokalite IBV Pod Žiarcom Tvrdošín, kde pozemky pôvodných
majiteľov, medzi ktorými je aj

pozemok o výmere 16 688 m 2
vo vlastníctve cirkvi mesta
Tvrdošín sa po roku 1990 záhadným spôsobom dostal do
vlastníctva súkromnej osoby,
či súkromnej ﬁrmy. Ďalej bolo
uznesením uložené predsedovi komisie ROEP pre k ú.
Tvrdošín podať žiadosť na
Okresný úrad, odbor lesný
a pozemkový Námestovo na
prerušenie konania do času,
pokiaľ nebudú právoplatne
ukončené reštitučné konania
o pozemkoch pre zabezpečenie ochrany vlastníckych práv,
ktoré sú predmetom konania
diela ROEP.
Pri príležitosti prvého zasadnutia vyjadrila dôver u
vedeniu mesta poslankyňa
Magdaléna Lucká: „Vážení
kolegovia, dovoľte, aby som
povedala pár slov. Na to, aby
sme mohli spoločne fungovať
a správne rozhodovať v otázkach nášho mesta nestačí len,
že sa zúčastníme zasadnutí
a budeme hlasovať. Dôležitá
je predovšetkým dôvera voči
vedeniu mesta, že rozhodujú
správne a že ich úmysel bude
vždy na prospech mesta. Želám si, aby naše zasadnutia
prebiehali v pokoji, aby sme
boli schopní vždy správne rozhodovať.“

Vďaka za roky úspešnej spolupráce

Vedenie mesta poďakovalo bývalým poslancom Anne Medveckej, ktorá zastávala funkciu mestského poslanca od roku 1998 a Jozefovi Belopotočanovi, ktorý bol vo funkcii mestského poslanca od
roku 1994 za vykonanú prácu a ich osobný i profesionálny prístup
ku riešeniu otázok mesta. J. Belopotočan sa prítomným prihovoril
a ukončil tak jeho pôsobenie v mestskom zastupiteľstve:
Vážený pán primátor, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som Vám
oﬁciálne zablahoželal k znovuzvoleniu. Prajem Vám do tohto nového obdobia pevné zdravie, dobré a bezproblémové zasadnutia a
aby sa Vám darili plniť všetky plány a predsavzatia, ktoré budete
robiť pre všetkých občanov nášho mesta. I keď neviem, či si túto
Vašu snahu a prácu väčšiny z vás, ktorú pre nich robíte, podľa toho,
ako sa niektorí naši spoluobčania zachovali vo voľbách zaslúžia.
Nakoniec by som sa Vám chcel všetkým, primátorovi, poslankyniam, väčšine poslancov, pracovníkom mestského úradu, Technických služieb, kultúry, mestskej polície poďakovať za pekné chvíle,
ktoré sme spolu trávili pri práci, ale aj pri rôznych akciách. Teší ma,
že som spolu s vami svojou trochou práce mohol pomôcť k spokojnosti našich spoluobčanov. Prajem vám všetkým hlavne pevné
zdravie, veľa chuti do ďalšej práce pre našich spoluobčanov, tak
aby sme si žili v našom meste ako jedna spokojná a šťastná rodina.

Dane v našom meste aj tento rok patria k tým najnižším v rámci Slovenska

Naše mesto svojim občanom vychádza aj tento rok
v ústrety. Miestnu daň má
možnosť každý daňovník zaplatiť na mestskom úrade, čím
ušetrí na poštovnom. Mesto
už niekoľko rokov udržiava
výšku daní v rovine najnižších čísel nielen na Orave, ale
aj Slovensku, o čom svedčia
aj informácie z najnovšej analýzy Podnikateľskej aliancie
Slovenska, ktorá zisťovala
situáciu vo všetkých mestách
a mestských častiach na Slo-

vensku. Na základe ich získaných dát aj v tomto roku
pripravila rebríček okresných
miest zoradených podľa výšky všetkých daní z nehnuteľností. Rebríček informuje,
o koľko sa dane z nehnuteľností v sledovaných mestách
odlišujú od celoslovenského
priemeru. Z celkovej analýzy výsledkov, ktoré nájdete
v tabuľke vyplýva, že hoci
sa v Tvrdošíne sadzby upravili (niektoré boli dokonca
znížené, a to za priemyselné

Daň z nehnuteľno- Pomer k
sti 2015
priemeru
Gelnica
35,1%
Sobrance
35,4%
Medzev
35,5%
Medzilaborce
37,6%
Turčianske Teplice
49,8%
Tvrdošín
56,8%
Banská štiavnica
58,2%
Snina
64,1%
Kežmarok
64,7%
Trebišov
65,6%
Kysucké Nové Mesto
73,1%
Zlaté Moravce
76,1%
Humenné
76,6%
Námestovo
76,6%
Revúca
77,8%
Svidník
79,1%

Daň z nehnuteľno- Pomer k
sti 2015
priemeru
Brezno
83,7%
Partizánske
84,5%
Rímavská Sobota
86,5%
Stropkov
86,6%
Poprad
88,8%
Bardejov
89,2%
Prievidza
94,3%
Veľký Krtíš
94,4%
Čadca
94,7%
Ružomberok
95,2%
Hlohovec
96,8%
Dolný Kubín
96,8%
Šaľa
97,1%
Považská Bystrica
97,2%
Martin
99,1%
Krupina
100,2%

stavby, stavby na ostatné podnikanie a stavby na pôdohospodársku produkciu). Naďalej
ostáva mestom so 6. najnižším
zaťažením výšky daní z nehnuteľností na Slovensku.
Pre porovnanie: Námestovo
sa umiestnilo na 23. mieste
a Dolný Kubín na 46. mieste. V rebríčku daní z domov
na bývanie Tvrdošínu patrí
3. miesto so sadzbou 0,07 €/
m² . V praxi to znamená, že
za 100 m² zastavanej plochy
zaplatíte v Tvrdošíne 7 €, pri-

čom napríklad v Trstenej je
to 11,7 €, v Námestove 18 €
a v Dolnom Kubíne 26,40 €.
Sadzba dane pre podnikateľské subjekty mestu Tvrdošín
určila 9 miesto na Slovensku. Pre porovnanie, kým
u nás podnikateľ s pozemkom
o rozlohe 1500 m² s výrobnou halou o rozlohe 1000 m²
zaplatí 1164 €, v Púchove,
ktoré sa umiestnilo na poslednom mieste rebríčka je to
až 6449 €, v Námestove 1294
a v Dolnom Kubíne 1824 €.

Rebríček miest podľa výšky daní z nehnuteľností Zdroj: Podnikateľská aliancia Slovenska - slovenské mestá.
s najnižšou a s najvyššou
v roku 2015 k celoslovenskému priemeru Daň z domov na bývanie Mestádaňou
z nehnuteľností
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
16.
21.
22.
23.
24.
25.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Najnižšie dane v SR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
68.
69.
70.
71.
76.
77.

Medzev
Medzilaborce
Tvrdošín
Sobrance
Gelnica
Krupina
Žarnovica
Zlaté Moravce
Bánovce n. B.
Najvyššie dane v SR
Myjava
Nitra
Trnava
Zvolen
Košice
Bratislava I

Sadzba
v eur/m2
0,0600
0,0660
0,0700
0,0750
0,1000
0,1190
0,1230
0,1490
0,1500
0,3210
0,3300
0,3500
0,3700
0,4000
0,4800

v roku 2015 za stavby na podnikanie

Daň zo stavieb
eur/m2
na podnikanie
1. Medzev
0,8900
2. Gelnica
1,0000
3. Sobrance
1,0600
4. Medzilaborce
1,3940
5. Moldava n. B.
1,4900
6. Poltár
1,4940
7. Levoča
1,6600
10. Tvrdošín
1,7400
68. Lipt. Mikuláš
4,3910
69. Žiar n. Hronom
4,4000
70. Nitra
4,6500
71. Púchov
5,2000
72. Košice
5,5000
73. Bratislava II
6,0000

Keď si mesto potrebuje chrániť majetok
Podľa zmluvy bol cez areál technických služieb
dovolený prejazd len zásobovacím vozidlám.
Keď v roku 1997 požia- miest. Zber odpadu podlieha
dala súkromná firma mesto pravidlám, ktoré sú stanovené
o odpredaj rozostavanej ad- všeobecne záväzným nariadeministratívnej budovy v are- ním mesta. Prevádzkové dni
áli technických služieb, mesto a hodiny zberného dvora: Ponako vlastník tejto požiadavke delok – piatok od 8.00 do 17.00,
vyhovelo. V zmluve, ktorú sobota od 8.00 do 14.00, nedeľa,
uzavreli, bolo v článku VI. sviatky – zatvorené.
uvedené: „Predávajúci umožní
Nový prevádzkový poriadok
vchod cez pozemok technic- mal okamžitú odozvu. Firma,
kých služieb iba zásobovacím ktorá administratívnu budovu
vozidlám.“
vo väčšej miere v súčasnosti len
Majiteľ objektu túto požia- prenajíma na obchodnú činnosť
davku rešpektoval, postupne zmedializovala (letáky, novivšak začali areálom prechádzať nové články) a svoj nesúhlas
zamestnanci ﬁ rmy, neskôr aj vyjadrila v súdnom konaní,
osobnými vozidlami. Mesto ktorý bez posúdenia zmluvy
tento fakt určitú dobu tolero- a daného stavu predbežným
valo až do doby, keď vďaka rozhodnutím uložil povinnosť
úspešnému projektu z minis- strpieť prechod a prejazd k obterstva životného prostredia jektu a predajní cez areál techzískalo ﬁnančné prostriedky na nických služieb.
veľmi užitočný počin z hľadis„Z pohľadu mesta chápeka súčasnosti aj budúcnosti – na me rozhodnutie súdu ako rozvýstavbu zberného dvora. Ma- hodnutie vydané v rozpore s
jetok technických služieb, teda právnym stavom, a najmä, ako
mesta, nás všetkých, bol tak rozhodnutie vykonané na zákzhodnotený a vedenie mesta lade nepravdivých informácií,“
bolo prinútené ho primeraným vysvetlil primátor.
spôsobom zabezpečiť.
Mesto sa voči predbežnéZavedený bol nový prevádz- mu rozhodnutiu súdu odvolakový poriadok, ktorý upravil lo a očakáva ukončenie tohto
podmienky a prevádzkové prípadu v zmysle právoplatnej
hodiny zberného dvora. Z pre- zmluvy a príslušnej dokumenvádzkového poriadku vyplýva, tácie, ktorú si dal spracovať
že každý návštevník je povin- majiteľ objektu potrebnej k
ný: ohlásiť sa na vrátnici Tech- stavebnému a kolaudačnému
nických služieb mesta Tvrdošín povoleniu, t.j. zo zmluvy vya preukázať sa identiﬁkačným plýva, že zamestnanci budú
dokladom preukazujúcim trva- prichádzať do objektu po novolý alebo prechodný pobyt mes- vybudovanej ceste mimo areáta Tvrdošín, riadiť sa pokynmi lu, ktorú sa majiteľ zaviazal vyzamestnancov TS, pohybovať budovať a ktorú aj realizoval.
sa len po trase určenej zamestVzhľadom na to, že doteraz
nancami TS a v ich sprievode, ide o jednostranný a nepravukladať odpad do vyznačených divo medializovaný problém,
nádob s dôrazom na separáciu budeme vám aj prostrednícpodľa pokynov zamestnancov tvom mestských novín prieTS, pri použití motorového vo- bežne podávať informácie,
zidla dodržiavať v areáli max. ktoré sú jasne zadeﬁnované v
rýchlosť 5 km/h, zdržiavať sa kúpnopredajnej zmluve z roku
v priestore len na čas nevy- 1997 a príslušnej dokumentáhnutný na vyloženie odpadu cii stavebného a kolaudačného
a po uložení odpadu a potom rozhodnutia, ktoré akceptoval
bezodkladne priestor zberného a sám ich navrhol pôvodný madvora opustiť. Mesto aj týmto jiteľ. Zároveň tieto dokumenty
spôsobom zabránilo uklada- budú zverejnené aj na stránke
niu odpadu z podnikateľskej mesta s príslušnou výkresovou
činnosti subjektom z iných a textovou dokumentáciou.

OZNAM O VÝBERE DANÍ

Oznamujeme občanom nášho mesta, že tento rok si budú môcť splniť svoju daňovú povinnosť - zaplatiť daň z nehnuteľností, daň za psa
ako aj miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2015 v miestnosti
mestského úradu Tvrdošín na prízemí oproti kancelárii prvého kontaktu
16. marca - 20. marca 2015
mesto Tvrdošín a Krásna Hôrka,
23. marca - 27. marca 2015
sídlisko Medvedzie a mestská časť Medvedzie
pondelok, utorok, štvrtok, piatok
800 - 1200 a od 1230 - 1500
streda
800 - 1200 a od 1230 - 1600
Miestne dane okrem hotovostnej platby je možné platiť
aj platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu, bankovým prevodom alebo cez internet.
Veríme, že každý občan nášho mesta si splní svoju daňovú
a poplatkovú povinnosť v stanovenom termíne, čím predídete
vyrubeniu úroku z omeškania v zmysle zákona č. 563/2009
Z. z. o správe daní. Finančné oddelenie MsÚ Tvrdošín

Rebríček miest podľa výšky dane na rok 2015 Daň z priemyselných stavieb

pre podnikateľa s pozemkom o rozlohe 1500 m2
a výrobnou halou o rozlohe 1000 m2

1.
5.
6.
7.
9.
15.
37.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Daň pre podnikateľa
s pozemkom 1500m2
Medzev
Sobrance
Vranov n. Topľou
Humenné
Tvrdošín
Námestovo
Dolný Kubín
Prievidza
Hlohovec
Ružomberok
Veľký Krtíš
Ilava
Levice

Daň v
eurách
580
1068
1128
1135
1164
1294
1824
2242
2328
2349
2488
2542
2717

Najnižšie dane v SR
1. Medzev
2. Medzilaborce
3. Moldava n. B.
6. Humenné
7. Vranov nad Topľou
8. Trebišov
9. Tvrdošín
10. Svidník
Najvyššie dane v SR
68. Banská Bystrica
73. Žilina
74. Košice
75. Žiar n. Hronom
76. Bratislava I
77. Púchov

eur/m2
0,5700
0,8290
0,8940
1,1000
1,1000
1,1200
1,1400
1,1400
3,6000
4,0000
4,0000
4,4000
5,0000
6,4000
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Prierez kultúrnymi, spoločenskými
Rok 2014 bol pre mesto Tvrdošín i jeho obyvateľov výnimočný. Vďaka úspešným projektom prešli
niektoré časti mesta vizuálnymi aj funkčnými zmenami, na radnicu zavítalo množstvo významných návštev, športovci sa tešili množstvu úspechov, najznámejšia rodáčka Tvrdošína sa stala osobnosťou roka.
Budovalo sa, rekonštruovalo, oslavovalo. Bol to rok
úspešný z ekonomického aj spoločenského hľadiska.
V nasledujúcich riadkoch sa môžete sami presvedčiť
o množstve investičných akcií, ktoré boli úspešne
realizované, ako aj o bohatom kultúrnom aj športovom
živote v našom meste za uplynulý rok.

Január
Už tradične sme 1. januára spoločne oslávili príchod Nového roka na Trojičnom námestí, kde bohatý kultúrny program

Stopa bez hraníc podstúpila skúšku nepriaznivého počasia.
Organizátori sa však nezľakli a vymysleli zaujímavú alternatívu
– Nordic Walking. Víťazom tzv. severskej chôdze so špeciálnymi
palicami zablahoprial bývalý prezident I. Gašparovič.

V apríli sa začalo s rekonštrukciou chodníka na Hviezdoslavovej ulici, kde bolo urobené nové povrchové odvodnenie. Pôvodné vrstvy rozobraté a nahradené zámkovou dlažbou. Nový
chodník pribudol aj pri športovej hale.

Vo februári uplynulo 6 rokov od vzniku Centra právnej pomoci v Tvrdošíne. Zameriava sa na pomoc sociálne slabším
občanom vo vnútroštátnych aj cezhraničných sporoch v rámci
obchodného, pracovného, rodinného a občianskeho práva.
Primátor mesta podpísal v Krakowe zmluvu o poskytnutí ﬁnančných prostriedkov na zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta
Tvrdošín a gminy Kościeliska prostredníctvom cezhraničného
projektu s názvom Cesty s výhľadom na Tatry.
Bioplynová stanica Tvrdošín postavená vedľa skládky komunálneho odpadu na Jurčovom laze bola daná do prevádzky.
Areál zahŕňa systém spaľovania bioplynu z bioodpadu.
Fašiangové obdobie bolo v Tvrdošíne v plnom prúde. Uskutočnil sa tradičný Mestský bál, Maškarný ples pre dospelých a
ﬁlmoví hrdinovia či najznámejšie rozprávkové postavičky sa
v prevedení našich najmenších objavili aj na detskom karnevale,

Primátor pri príležitosti Dňa učiteľov poďakoval všetkým
pedagógom za zodpovednú, náročnú a tvorivú prácu, ktorou neustále skvalitňujú učebné procesy i prostredie, v ktorom vyučujú.
Tradíciu stavania mája sme si pripomenuli na Trojičnom
námestí, kde so zvyklostným programom vystúpili žiaci škôl
a dychová hudba Tvrdošanka.

Máj

sprevádzal veľkolepý ohňostroj. Plní nádejí a tajných prianí
sme vykročili v ústrety úspechu, šťastiu a mnohým radostiam,
ktoré na nás čakali.
Prvý víkend v novom roku patril tónom ľudovej hudby známej skupiny Kollárovci, ktorí koncertovali pred vypredanou
kinosálou.
Športovci ani tesne po novoročných oslavách nelenili
a zapojili sa do 14. ročníka volejbalového turnaja zmiešaných
družstiev O pohár primátora mesta Tvrdošín a do 1. ročníka

Relaxačný chodník rozšíril turistickú infraštruktúru v Oraviciach. Chodník tvorí začiatok lesoparku a s možnosťou skombinovať kúpanie v termálnej vode s prechádzkou či športovými
aktivitami na chodníku robí túto lokalitu zaujímavou pre všetky vekové kategórie. Výsadbou drevín nad rámec výdavkov zo
ktorý každoročne organizuje Centrum voľného času. Michalské námestie tiež ožilo fašiangom, keď dospelí i deti v maskách
v sprievode zvyklostného programu pochovali basu.

Marec
V rámci pracovnej návštevy navštívil naše mesto bývalý
prezident Ivan Gašparovič, ktorý ocenil rozvoj nášho mesta aj
vďaka úspešným projektom z eurofondov.
Kino Javor sa zaplnilo stovkou detí, ktoré predviedli svoj talent v 5. ročníku okresnej súťaže Tvrdošín má talent.
schváleného projektu a osadením mobiliáru mesto funkčne a esteticky zhodnotilo toto prostredie. Zasadené boli dva „Stromy
priateľstva“, ktoré symbolizujú udržateľnosť, nielen projektu,
ale aj cezhraničnej spolupráce.
Od apríla do mája boli v lokalite IBV Široké vykonané hrubé
terénne úpravy cesty a jej odvodnenie. Všetky práce na 120 m
úseku zabezpečilo mesto prostredníctvom technických služieb.

futbalového turnaja mladších žiakov O pohár Dušana Galisa za
účasti samotného poslanca NR SR a splnomocnenca vlády SR
pre mládež a šport. O týždeň neskôr sa vo futbalovom turnaji
mužov O pohár primátora mesta stal najlepším strelcom Milan
Sirota ml. so šiestimi gólmi.
Prvou výstavou v roku bola putovná výstava ocenených výtvarných prác 19. ročníka súťaže Prečo som na svete rád/rada.
Tú mohli vo výstavnej sále obdivovať nielen študenti stredných
a žiaci základných škôl nášho mesta, ale i široká verejnosť.
Na prvom minuloročnom rokovaní mestského zastupiteľstva bola najdôležitejšia správa o pripravovaných investičných
zámeroch – a to rekonštrukcia hotela Limba a rekonštrukcia
dopravnej infraštruktúry na sídlisku Medvedzie. Taktiež bola
schválená zmluva o postúpení investičných práv a povinností
oravskou vodárenskou spoločnosťou na rozšírení verejnej kanalizácie IBV Breziny a IBV Tvrdošín.
Pri príležitostí 100. výročia od narodenia významnej maliarky vyhlásil Žilinský samosprávny kraj rok 2014 Rokom Márie
Medveckej. Pri tejto príležitosti bolo pripravených mnoho kultúrno-spoločenských podujatí a súťaží na pripomenutie jej diela.

Február

7. februára sa oceňovali najlepší športovci, osobnosti a podnikatelia nášho mesta. Novoročnej čaše sa zúčastnili aj vzácni
hostia – Dušan Galis, poslanec NR SR a Ján Jaško, bývalý hokejový reprezentant Slovana Bratislava.

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru sa stretli na
výročnej schôdzi, aby zhodnotili svoju činnosť.
V sobotu 8. marca sa uskutočnilo vyhodnotenie 16. Ročníka
Mestskej halovej futbalovej ligy v Tvrdošíne. Počas súťaže padlo
609 gólov počas 56 zápasov.

Apríl
Uvedením publikácie sprievodca po stálej expozícii Galérie
Márie Medveckej bola slávnostne otvorená sezóna v galérii pri
príležitosti 100. výročia narodenia umelkyne za účasti Juraja
Blanára, predsedu ŽSK a Zuzany Kmeťovej, riaditeľky odboru
kultúry a cestovného ruchu ŽSK.
Historický úspech znamenal pre naše ﬂorbalistky, ktoré počas
6-tich rokov tvrdo bojovali o popredné priečky v extralige. Tento
rok získali vytúžený titul. Stali sa majsterkami Slovenska, čím postúpili na medzinárodný turnaj Euro Floorball Cup 2014 do Nórska.

Pre všetky maminky nášho mesta sa uskutočnilo kultúrne
podujatie pri príležitosti Dňa matiek. Primátor kvietkom symbolicky poďakoval za ich trpezlivosť a láskavosť vo výchove
detí, pričom srdečne zablahoprial aj ocenenej „Matke roka“ pani
Márii Betušťákovej z Tvrdošína.
Pedagógovia a študenti SOŠ Lesníckej v Tvrdošíne v spolupráci s námestovským Lesným závodom pripravili na Trojičnom
námestí pre deti náučné podujatie Deň lesov.
Ďalší titul majstra Slovenska vo ﬂorbale v kategórii starších
žiačok je doma! Po úspešnej kvaliﬁkácii ho dievčatá získali
na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Tvrdošíne.

Jún
Trojičné námestie sa zaplnilo deťmi s rodičmi, aby spoločne
oslávili sviatok všetkých detí.
Mesto Tvrdošín v spolupráci s OZ IN- forma a jasle Slniečko
zorganizovali na Trojičnom námestí rozprávkovo-tanečno-kreatívny deň pod názvom Pohodička 2014.

V rámci obnovovania tradícií pripravili manželia Babuliakovci zo SZUŠ Pierrot pre deti kultúrne podujatie vynášanie
Moreny, ktorú si deti vyrobili samé zo slamy. Tú nakoniec hodili do rieky.

Mesto Tvrdošín v spolupráci s agentúrou JUTO zorganizovali 8. ročník festivalu Country Orava Fest. Špeciálnym hosťom
tohto ročníka bol spevák Ivan Mládek.

Pracovníci technických služieb čiastočne zrekonštruovali
lavicu pre peších. Vymenili a spevnili jej priechodnú časť.

17. júna sme si pripomenuli 140. výročie narodenia Ignáca
Gessaya. Pamiatku národného dejateľa sme si uctili kladením
vencov a umeleckým pásmom pri jeho pomníku pred Spojenou
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a ekonomickými udalosťami roka 2014
školou. Po tomto akte sa účastníci presunuli do kina Javor,
kde sa konalo literárno-hudobné pásmo o živote a diele Ignáca Gessaya.

schránok na návštevné knihy, 18 altánkov, stoly, lavice či stojany na bicykle.

22. ročník stretnutia a burzy zberateľov bol výnimočný kvôli
výstave panelov s mincami k výročiu SNP privezenej z Banskej
Bystrice.
41. ročník ﬁlmového festivalu Ekotopﬁlm o trvalo udržateľnom
rozvoji zavítal aj do nášho mesta v kategórii enviromentálnej
výchovy pre deti a mládež.
Popri chodníku smerom z Medvedzia ku Galérii M. Medveckej
vyrástli informačné tabule a stĺpy o biomase, drevinách
a vzácnych obnoviteľných zdrojoch. Náučný chodník vybudovali
študenti a pedagógovia SOŠ Lesníckej.

Júl
Predseda ŽSK Juraj Blanár a primátor mesta Ivan Šaško
1. júla slávnostne uviedli do života zrekonštruované priestory
Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Tvrdošíne.

Počas letných mesiacov a jesene bol vybudovaný nový Dom
smútku v Medvedzí. Zlepšili sa podmienky, prístup a esteticky
sa dobudovalo aj jeho okolie. Rekonštrukciou tiež prešli viaceré sakrálne stavby ako domy smútku, kríže v Krásnej Hôrke, či
zvonica v Medvedzí.

September
Prvý septembrový víkend už tradične patril oslavám nášho
mesta. Počas troch dní ste mohli obdivovať mnohých známych
spevákov, ochutnať domáce halušky a pravý poľovnícky guláš,
vidieť v akcii členov dobrovoľného hasičského zboru, či zabaviť
sa pod holým nebom.

Výnimočný koncert a zážitok vo forme famózneho hlasu českej slávice Lucky Bílej so zborom Petra Maláska si mali možnosť vychutnať obyvatelia mesta v kostole Najsvätejšej Trojice
koncom novembra.

Rekonštrukcia hotela Limba – Centra tradícií a turizmu
denne postupovala. Exteriér aj interiér budovy v tomto období
prechádzal obsiahlymi a zásadnými rekonštrukčnými prácami.
V Oraviciach sa uskutočnil 24. ročník folklórnych slávností.
Hlavným tohtoročným lákadlom boli folklórne súbory Kutzi
z Mexika a Technik z Bratislavy.

15. novembra sa uskutočnili komunálne voľby. Zúčastnilo sa
ich 54,86% oprávnených voličov. Tí svojimi hlasmi opätovne
zvolili na post primátora mesta Ing. Ivana Šašku.
V Drevenom gotickom kostolíku prebehli reštauračné práce na odstránení plesní, ktoré sa zhromažďovali na oltári ale aj
iných častiach interiéru predovšetkým kvôli veľkej vlhkosti a
nepriaznivému počasiu.
Michalský jarmok sa už pre naše mesto stal viac než tradíciou. Počas tohto ročníka vás bavila ľudová skupina Kollárovci.

December
Obdobie očakávania Vianoc sme začali rozsvietením vianočného stromčeka na Trojičnom námestí. Tesne po tom zavítal do
mesta Mikuláš s jeho družinou, ktorí rozdali najmenším sladké balíčky. Nechýbali ani stánky s vianočným sortimentom či
sladkým punčom.

Na radnicu zavítal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Poľskej republiky na Slovensku, Tomasz Chłoń.

Október
9. októbra sa v Tvrdošín konalo spomienkové podujatie venované Márii Medveckej, ktoré sprevádzala výstava oravských
výtvarníkov a fotografov pod názvom „Inšpirovaní Oravou“.
Už koncom júna bolo možné začať realizovať projekt Cesty
s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta

Sviatok príbuznosti sa pre seniorov a zdravotne postihnutým
občanov nášho mesta stáva v tomto predvianočnom období príležitosťou na spoločné prežitie príjemného dňa pri bohatom kultúrnom
programe. Vedenie mesta si každoročne dáva záležať na podpore
pocitu spolupatričnosti a venuje im aspoň túto krásnu chvíľku, kde
okrem milého slova a pohostenia všetci dostávajú hodnotné darčeky.
Kostolík v Oraviciach i jeho okolie prešli čiastočnou rekonštrukciou. Vybudovaný bol prístrešok pred vstupom do chrámu,
položená kamenná dlažba, vybudovaný chodník a osadené exteriérové osvetlenie.
Na Trojičnom námestí sa odohrala súťaž dychoviek zo Žilinského kraja pod názvom Fordych a súbežne s ňou aj celoštátna
prehliadka dychových kapiel Dychfest ZDHS 2014.

August
Rozsiahlou rekonštrukciou prešla budova bývalej materskej
školy oproti kostolu. Opravená bola strecha i fasáda. Vizuálne
zapadá do konceptu centra mesta.

Tvrdošín a gminy Kościelisko. Počas letných prázdnin sa pracovalo aj napriek nepriaznivému počasiu. Výsledkom je niekoľko
kilometrov zrekonštruovaných ciest, chodníkov a parkovísk na
sídlisku Medvedzie. V Tvrdošíne sa pri príležitosti ukončenia
realizácie uskutočnila konferencia týkajúca sa rozvoja a vytvorenia spoločnej turistiky a deň dopravnej bezpečnosti pod názvom
Dopravná bezpečnosť v rukách detí a mládeže.

Vianočné sviatky sú o rodine a 28. decembra na Trojičnom
námestí ožila tá najsvätejšia rodina z Betlehema, ktorej sa prišli
pokloniť traja králi i pastieri. V živom betleheme nemohli chýbať
ovce, teliatko, či poník, z ktorých mali najväčšiu radosť najmenší.

November

V posledný deň minulého roka sa konal tradičný výstup na
Javorový vrch, ktorý sa vďaka priaznivému počasiu tešil veľkému
počtu turistov. Záverečnou bodkou za celým rokom bol polnočný
ohňostroj a vatra na Skalke.
Popri náučnom chodníku v Oraviciach boli dobudované
vstupné brány a štyri rozhľadne. Súčasťou je informačný terminál pri termálnych bazénoch, 43 informačných tabúľ, 10

Na sviatok Všetkých svätých bol vysvätený kríž, ktorý vybudovalo mesto, ako symbol úcty a pamiatky všetkým, čo nás
v živote predišli.

Počas celého roka sa na radnici uskutočnilo množstvo stretnutí
detí i študentov s vedením mesta. Od privítania do života našich
najmenších to boli odovzdávania diplomov predškolákom či vysvedčení maturantom.
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10. výročie založenia klubu Skalka Do školských lavíc zasadne 122 prvákov Oslávili 25. rokov od založenia záhradkárskej osady
Na výročnej schôdzi sme si
v januári pripomenuli 10. výročie založenia klubu dôchodcov
Skalka. Nápad so založením
klubu vznikol u D. Gandiovej,
A. Šablatúrovej a V. Kubalovej.
Svojimi organizačnými
schopnosťami a snahou urobiť
niečo pre druhých a za pomoci
vedenia mesta založili dňa 13.
januára.2005 klub dôchodcov

dôchodkyne upevňujú v telocvični v ZŠ Márie Medveckej
v Medvedzí.
S pr íležitost ných akcií
môžeme spomenúť: výročné
schôdze spojená s fašiangovou
zábavou, zimné vychádzky do
prírody, MDŽ, poznávacie
výlety, kúpanie v Tatralandii,
posedenie v prírode – guláš,
bowling v Trstenej, Katarín-

V klubovni ZŠ Márie Medveckej sa vo februári uskutočnil zápis 61 budúcich prváčikov. V nultom ročníku je v
súčasnosti 10 detí a do lavíc
od septembra teda zasadne
dokopy 71 nových žiačikov.
Do Základnej školy Štefana
Šmálika prišlo na zápis 51
predškolákov.
Počas zápisu museli predškoláci splniť zábavné úlohy,
vyfarbiť obrázky a pani uči-

teľky ich vyskúšali, či poznajú
písmenká a čísla. Spontánnosť
a radosť detí z nového prostredia sa odrazila na básničkách
a pesničkách, ktoré bez hanby
zarecitovali a zaspievali, kým
vedenie školy rodičov oboznamovalo s novými metódami a praktikami vyučovania.
Predškoláci za ich usilovnosť
dostali pamätný list, ktorý
im bude pripomínať zápis do
prvej triedy.

Predškoláci na mestskom úrade

Skalka. Mesto nám poskytlo
priestor a vybavenie klubu. Na
začiatku nás bolo 30 dôchodcov a teraz nás je 85.
Činnosť nášho klubu je
rôznorodá. Počas roka je klub
v prevádzke dva pracovné
dni, a to v pondelok a stredu
od 1500 do 1700. Každú stredu
od 1730 do 1830 si svoje zdravie

ske posedenie a na záver roka
posedenie pri kapustnici. Členovia klubu sa zúčastňujú aj
akcií poriadaných jednotou dôchodcov v Nižnej. Poďakovanie patrí vedeniu mesta Tvrdošín za poskytnutie priestorov
a pomoc pri niektorých podujatiach a všetkým dôchodcom,
ktorí sa starajú o chod klubu.

Korene starozemianskej rodiny Medveckých siahajú až
do 13. storočia, kedy dostala
rodina od panovníka starozemiansky diplom. V roku 1355
kráľ Ľudovít povýšil Ladislava
a Urbana na uhorských šľachticov a daroval im pôdu z lesa
zvaného Orava pri Medveckom potoku. Rod Medvecký
patrí medzi najstaršie rody na
Orave. Niektorí si v priebehu
19. storočia z rôznych príčin
priezvisko zmenili. Stalo sa
tak kvôli odsťahovaniu do rôznych kútov sveta. Vznikli tak
napríklad priezviská Medve,
Medvesy, Bäer, Kaftan, Tomovics, Laurovics a iné. Na
rozlíšenie rodín sa pri priezvisku Medvecký zachovali
rôzne prímenia ako Adača,
Baher, Beňo, Gasper, Paterek,
Matejek, Ollo, Janček, Kukla
a mnoho ďalších.
Zakladajúci členovia Ob-

čianskeho združenia Medvedzie zorganizovali v máji
2000 prvé oficiálne Svetové
stretnutie rodu Medveckých
v Tvrdošíne. Na 22. a 23. mája
tohto roku je pripravené v poradí už štvrté, ktorého súčasťou
bude zaujímavý spoločenský
program.
Nadviaže na stretnutie spred
10 rokov, kedy si z rúk Ladislava Vrteľa, A.I.H., hlavného
štátneho radcu pre heraldiku na
ministerstve vnútra a správcu
heraldického registra a Rudolfa Medveckého, P.A.H z Košíc
prevzalo prvých 11 rodín erbovú listinu. Na tomto stretnutí
budú okrem iného slávnostne
inaugurovaní noví majitelia
erbov. O armáles (erbovú listinu) môže podľa Stanov OZM
požiadať člen združenia, ktorý
preukáže príslušnosť k rodu
Medveckých. Informácie na
www.medvedzie.sk.

Materská škola má v súčasnej dobe nezastupiteľné miesto
v oživovaní a zachovávaní kultúrnych, duchovných a historických hodnôt regiónu. Jej cieľom
je, aby si deti všímali a zaznamenávali zaujímavé informácie
zo svojho okolia a naučili sa ich
používať. Cez poznanie krajiny,
histórie, kultúry mesta, pestujeme nielen lokálpatriotizmus,
ale aj pevné národné povedo-

MsÚ v Tvrdošíne. Našou sprievodkyňou bola pracovníčka
MsKS Erika Čajková, ktorá
nás privítala v sobášnej sále
Mestského úradu. Zaujímavým
spôsobom nás zoznámila nielen
s históriou, ale aj súčasnosťou
nášho mesta. Spoločne sme
navštívili zasadaciu miestnosť,
kde rokujú predstavitelia mesta
a zaujali nás obrazy, ktoré znázorňujú starý a nový Tvrdošín.

mie a vlastenectvo. V rámci
obsahového celku ,, Moja rodná
vlasť“, ktorý je súčasťou Školského vzdelávacieho programu
sme navštívili s predškolákmi

Prostredníctvom zážitkového
učenia sme podporili u detí rozvíjanie východiskových hodnôt
vlastenectva.
Ľubica Krasuľová

IV. Svetové stretnutie rodu Medveckých

Krajská súťaž v spracovaní informácií na počítači v Spojenej škole
Na začiatku februára sa
v Spojenej škole konalo krajské
kolo Súťaže žiakov stredných
škôl v spracovaní informácií na
počítači. Podľa Súťažného poriadku žiaci súťažili v troch súťažných disciplínach – písanie na
počítači, úprava textu na počítači
(UTX) a wordprocessing. Každý súťažiaci si mohol priniesť

vlastnú klávesnicu, počítač alebo
notebook, no zakázané bolo používať USB kľúče. V krajskom
kole sa stretli žiaci 15 škôl. Žiaci
spojenej školy sa umiestnili na 4.
a 12. mieste v kategórii písanie
na počítači. Výsledky poslednej
kategórie budú vyhodnotené do
30 dní a výsledky žiakom dodatočne oznámené.

Projekt Comenius umožňuje žiakom a učiteľom ZŠ Márie
Medveckej spoznávať históriu,
kultúru, tradície i prírodné prostredie krajín, ktoré sú zapojené
v tomto projekte.
My sme už spoznávali turecký Mersin, Budapešť, Soﬁu,
španielsku Malagu.
Teraz bol rad na nás, aby
sme našim priateľom ukázali
Slovensko, Oravu, Tvrdošín a
jeho okolie.
Krásna zimná scenéria našej Oravy a nášho mesta privítala našich vzácnych hostí,
žiakov a učiteľov, z Bulharska,
Maďarska, Španielska, Portugalska a Turecka.
Tí sa tešili na zimu a s ňou
spojené radovánky, nakoľko
pochádzajú z oblastí, kde sneh
často nemajú, no a Španieli
a Portugalci o snehu ani nechyrujú. A my sme im pripravili
bohatý program.

Dňa 1. marca sa konala
výročná schôdza záhradkárov, časť Úplzeň, pri
príležitosti 25. výročia od
založenia, za účasti primátora I. Šašku. K prítomným
sa pr ihovor il Vladimír
Betuštiak, ktorý zaspomínal na prvé stretnutie
v bývalom VD – Oravan,
kedy si zvolili prvý výbor
záhradkárskej osady pod
názvom Úplzeň. Pripomenul cestu po ktorej sa uberali pri realizovaní vlastného sna. Zrekapituloval
obdobie, v ktorom okrem
práce trávili voľný čas aj

spoločensky na zájazde,
či pri spoločnom guľáši. Poďakoval sa všetkým
priateľom záhradkárom,
celému výboru a primátorovi za jeho ústretovosť
a podporu počas 25-tich
rokov. V rámci programu
členovia výboru jednotlivo
podali správu o činnosti a
hospodárení za rok 2014,
podali informácie o pláne
brigád, prác a rozpočet na
rok 2015. Prebehla tiež voľba mandátovej a volebnej
komisie, prijali nových členov a samozrejme na záver
zablahoželali jubilantom.

Talentovaní žiaci potešili
Vo februári sa uskutočnil
už XI. ročník školskej súťaže v hudobnom a výtvarnom
odbore pre žiakov Základnej
umeleckej školy Tvrdošín.
Z celkového počtu 241 žiakov navštevujúcich hudobný
odbor sa do súťaže zapojilo 55
žiakov, ktorí spĺňali podmienky na prihlásenie sa do súťaže.
Interpretačné schopnosti hodnotila odborná porota zložená
z učiteľov ZUŠ. Z jednotlivých
oddelení v hre na akordeóne,
klavíri, gitare, husliach, zobcovej a priečnej ﬂaute udelila
porota 19 prvých, 17 druhých,
11 tretích miest a 5 čestných
uznaní v piatich kategóriách.
Vo výtvarnom odbore odborná porota z vyše 100 prác
zapojených do súťaže udelila 8 prvých, 10 druhých,10
tretích a 8 čestných uznaní

Comenius

V pondelok navštívili našu
školu, kde sme ich v goralských
krojoch vítali tradične chlebom a soľou. Po prechádzke
po škole, išli do kuchynky, kde

kostolík. Z tejto našej historickej pamiatky boli nadšení
a zároveň prekvapení, že i v
malom meste sa vieme o vzácnu historickú pamiatku postarať

zdobili perníky a tortu. To bolo
radosti, lebo okrem perníkov a
torty ozdobovali sladkou plnkou aj seba.
Poobede sme im ukázali
pýchu nášho mesta, drevený

a zachovať pre ďalšie generácie.
Večerný program bol v znamení hudby, folklóru a tanca.
Ďalší deň patril Oraviciam –
niektorí tu prvýkrát stáli na lyžiach. No komu sa nedarilo, tak

za krásne výtvarné práce.
XI. ročník školskej súťaže
bol zavŕšený „Koncertom víťazov“ a výstavou víťazných
prác 12. februára v spoločenskej sále MsKS v Medvedzí. Po nádhernom koncerte víťazných skladieb žiakov umiestnených na prvom
mieste si všetci ocenení žiaci
z tohtoročnej súťaže na prvých troch miestach odniesli
krásne ceny a diplomy za ich
výkony. Výstava víťazných
prác je inštalovaná v MsKS
do polovice marca. Riaditeľstvo ZUŠ ďakuje rodičom za
ich úžasnú podporu a spoluprácu pri formovaní talentov
našich žiakov a učiteľom sa
osobný prístup ku každému
žiakovi, ktorého talent je vždy
individuálny.
Mgr. Z. Vaseková

sa sánkoval, staval snehuliakov
a hlavne si užívali guľovačku.
V stredu spoznali kus našej
histórie prehliadkou Oravského hradu a večerného skanzenu. V Zuberci ochutnali aj
naše tradičné oravské jedlá.Relax, oddych a pohoda sa skĺbili
v Tatralandii.
Záver návštevy síce nebol na
Slovensku, ale v blízkom Krakowe, kde sme na požiadanie
našich hostí pre nich pripravili
prehliadku Wawela, prešli sa
po Kráľovskej ceste až po Barbakan a prehliadku zavŕšili na
námestí.
Pri rozlúčke padali slová
uznania na slovenskú pohostinnosť, dobrosrdečnosť. Poďakovanie patrí aj našim žiakom
a ich rodinám, ktorí sa postarali
nielen o príjemný pobyt žiakov
v ich rodinách ale aj o vyplnenie večerného voľného času.
ZŠ Márie Medveckej

Písali sm e v na šich n oviná ch
Pred 20-timi rokmi
Plaketa za zreštaurovanie kostolíka
Od anglického výrobcu Johna C. Tiptona z Birminghamu
bola 1. marca 1995 doručená do Mestského úradu v Tvrdošíne
ťažká bronzová plaketa aj s návodom na osadenie, vyrobená
na objednávku organizáciou Europa Nostra,
ktorá ocenila vynikajúce zreštaurovanie
stavby i vnútornej maliarskej a umeleckorezbárskej výzdoby historického dreveného
kostolíka z 15. storočia v Tvrdošíne. Plaketa
má tvar kruhového reliéfu s vonkajším priemerom 22,2 cm. Po obvode kruhu je nápis
Europa Nostra Auszeichnung. Strednú výplň
tvoria znaky rôznych historických stavieb vrátane sakrálnych,
náznak pohoria v pozadí a náznak rieky a listnatého stromu
v popredí. Pod tým všetkým je letopočet 1994, dokumentujúci
rok udelenia ocenenia.
Pred 15-timi rokmi
Skultúrňovať mesto a vytvárať podmienky pre rozvoj celého regiónu
V rámci materiálnych, a najmä ﬁnančných možností sa
zabezpečovali všetky tradičné, ale i nové aktivity v oblasti
kultúry, športu, sociálnych aktivít, ale i činnosti, ktoré prezentovali mesto navonok. „Z konkrétnych akcií sa nám v závere
uplynulého roka podarilo realizovať rekonštrukciu termálnych kúpalísk, vo výstavbe máme športový areál pri bývalej

panelárni, zabezpečili sme určité veci spojené s plynoﬁkáciou
mesta, splynoﬁkovaním základnej školy a priľahlej športovej
haly. Upravili sme mestské cestné komunikácie po plynoﬁkácii.“
Pred 10-timi rokmi
Termálne kúpaliská v Oraviciach sa zmodernizovali
Viac ako 7 miliónov korún mesto preinvestovalo pri rekonštrukcií termálneho kúpaliska v Oraviciach. Rekonštrukcia sa
začala ešte v máji 2004 výkopovými prácami, pokračovalo sa
postavením prístavby, a to za pochodu prevádzky. Pre hostí budú
pripravené moderné priestory s vešiakmi, kabínkami, toaletami a sprchami. V druhej etape sa budú rekonštruovať pôvodné
priestory, ktoré doteraz slúžili návštevníkom.
Pred 5-timi rokmi
Aktuálny stav objektov, na ktoré mesto získalo ﬁnancie
Nízkoenergetická bytovka, na ktorú vedenie mesta získalo
100% ﬁnančných prostriedkov ako modelový projekt pre celé
Slovensko je pred dokončením. V súčasnosti sa zatepľuje, urobená je vzduchotechnika, plynové rozvody, dlažby v kuchyniach,
chodbách a v suteréne. Dokončené sú omietky, potrebné je položiť plávajúce podlahy, v kúpeľniach ukončiť obklady, dlažby
a vymaľovať. Práce ukončujú už aj elektrikári.
Práce na rekonštrukcii mestského kultúrneho strediska, na
ktoré mesto získalo ﬁnančné prostriedky z eurofondov v rámci
cezhraničnej spolupráce s gminou Kościelisko pokračujú podľa
harmonogramu. Na budove sa kompletne vymenili okná, pre-

robili sociálne zariadenia a začala sa otepľovať celá budova.
Revitalizácia centra mesta
Na obnovu Trojičného námestia mesto získalo 1,3 miliónov
eur. Projekt pod názvom „Revitalizácia centra mesta“ patrí k
tým, ktoré zásadne zmenia jeho tvár a zároveň prinesú skultúrnenie života pre občanov. Ide o obnovu centrálnej pešej zóny,
pokrytej prírodným kameňom. Položené budú inžinierske siete, vysadená zeleň, dodávka a montáž mobiliáru. Prostriedky
mesto získalo z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR v rámci operačného programu Regenerácia sídiel. Premena
Trojičného námestia sa začne v jarných mesiacoch.
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Kam na strednú školu

Narodili sa

2014
22. 11.
25. 11.
28. 11.
29. 11.
5. 12.
6. 12.
9. 12.
13. 12.
16. 12.
20. 12.
26. 12.
2015
13. 1.
16. 1.
20. 1.
26. 1.
29. 1.
4. 2.
5. 2.
6. 2.
6. 2.
9. 2.
18. 2.
18. 2.

Gymnázium Tvrdošín v školskom roku 2015/2016 otvára
tieto študijné odbory:
Štvorročný študijný odbor so všeobecným zameraním
Osemročný študijný odbor s rozšíreným vyučovaním
jazykov
Podmienkou prijatia sú prijímacie skúšky zo SJL a MAT,
študijné výsledky a výsledky monitoru, účasť na súťažiach
doloženú prefoteným diplomom. Viac info na www.gymts.sk

Karolína Bobáková
Matej Borovka
Dušan Kováč
William Debnár
Lenka Rožeková
Filip Saksa
Sebastian Letáš
Rebeka Rázgová
Diana Margeťáková
Jakub Chyla
Karolína Kokošková

Spojená škola Tvrdošín ponúka štvorročné úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016 budú žiaci prijatí bez prijímacích skúšok, ak
v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahli
v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %. Ostatní žiaci budú konať prijímacie skúšky. Viac info na www.sstv.sk

Nikolas Jendrol
Adam Prieboj
Sophia Jana Gelčinská
Alex Mlynárik
Alica Litváková
Peter Kostka
Marcus Šprlák
Maximilián Gregorec
Alex Gregorec
Tomáš Nemček
Samuel Fidrik
Michal Tóth

Počítačové siete a komunikačná technika
Technika a logistika v doprave
Technicko ekonomická akadémia
Mechatronika
Technické lýceum – zameranie informatika
Obchodná akadémia
Stredná odborná škola lesnícka v Tvrdošíne ponúka štvorročné, trojročné a nadstavbové vzdelávacie programy ukončené maturitnou skúškou s výučným listom alebo vysvedčením
o záverečnej skúške. Termíny a kritéria prijatia na jednotlivé
študijné odbory nájdete na www.soultv.sk

Sobáše

2014
29. 11.
2015
17. 1.
7. 2.
14. 2.
14. 2.

Martina Pisoňová – Štefan Mišanek
Ing. Monika Horváthová – Juraj Bernaťák
Mgr. Denisa Bakošová – Ľubomír Liss
Patrícia Lucká – Rudolf Úradník
Eva Špulierová – Miroslav Šiška

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
85 rokov
Mária Jarošová
Anton Kovalčík
Ján Pápež

Tvrdošín
Tvrdošín
Krásna Hôrka

Marta Danková
Jozef Kopta
Antónia Baleková
Mária Burdeľová
Antónia Kordiaková

Medvedzie
Tvrdošín
Krásna Hôrka
Krásna Hôrka
Medvedzie

80 rokov

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

Odišli z našich radov

2014
8.12.
17. 12.
21. 12.
31. 12.
2015
1. 1.
2. 1.
14. 1.
15. 1.
15. 1.
15. 1.
19. 1.
21. 1.
23. 1.
23. 1.
27. 1.
31. 1.
6. 2.
7. 2.
12. 2.
13. 2.
14. 2.
21. 2.

Ján Droppa
60-ročný
Magdaléna Ferenčíková 88-ročná
Miroslava Vaslíková
2-mesačná
Žoﬁa Klepáčová
89-ročná
Ivona Molčanová
Antónia Geššayová
Antónia Škumátová
Valerián Bakoš
Alojz Tabačák
Agneša Žatkuliaková
Jaroslav Pajdušák
Augustín Vlčan
Vladimír Arvay
Dušan Franek
Margita Jarošová
Gabriela Greňová
Anton Franek
Cyril Lajmon
Milan Olah
Anna Orčová
Oľga Bednárová
Mária Kováčová

45-ročná
81-ročná
75-ročná
60-ročný
79-ročný
81-ročný
61-ročný
82-ročný
86-ročný
42-ročný
94-ročná
63-ročná
83-ročný
68-ročný
36-ročný
67-ročná
77-ročná
77-ročná

Poďakovanie

Chcem sa poďakovať pánu otcovi biskupovi Andrejovi Imrichovi, všetkým kňazom,
celej rodine, príbuzným a známym, ktorí sa
zúčastnili a odprevadili na poslednej ceste
môjho manžela Valeriána Bakoša, ktorý
náhle zomrel vo veku 60. rokov.
Ďakujú manželka a synovia

Spomienka
V tomto roku si pripomenieme
10. a 11. výročie úmrtia, čo nás navždy opustili naši rodičia Vladimír
a Antónia Rýdzikovci z Tvrdošína. Kto ich poznal, ten si na
nich spomenie, kto ich mal
rád, nikdy nezabudne.
S úctou a vďakou na nich spomínajú deti s rodinami.

Štvorročné školské vzdelávacie programy
Operátor lesnej techniky
Mechanizácia pôdohospodárstva
Vzdelávacie programy 3+2
Technik špecialista poľnohospodárskych a lesných strojov
Lesný hospodár
Trojročné školské vzdelávacie programy
Mechanizátor lesnej výroby
Mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia
Agromechanizátor, opravár
Tesársky technik

Tvrdošín v číslach

K 1. januáru 2015 je počet obyvateľov mesta Tvrdošín 9 122.
V Tvrdošíne je to 2 707, v Krásnej Hôrke 921, Medvedzie – sídlisko 4 793 a Medvedzie dedina 701. V roku 2014 sa narodilo
98 detí, z toho 43 dievčat a 55 chlapcov. Najčastejšie meno pre
chlapcov v roku 2014 bolo Jakub – šesťkrát. Z dievčenských
mien sa najviac páčilo meno Karolína - štyrikrát. Prihlásilo sa
77 obyvateľov a odhlásilo sa 155. Naše mesto navždy opustilo
úmrtím 78 občanov. Počet uzavretých manželstiev bolo 73. Prvé
dieťa narodené v roku 2015 je Nikolas Jendrol nar. 13. 01. 2015.

Spomienka

Zrazu stíchol dom, záhrada aj dvor
nepočuť tvoje kroky v ňom.
Už rok nie si medzi nami,
ale v našich srdciach si stále s nami.

Dňa 31. januára si pripomenieme prvé
smutné výročie, ako nás opustila naša drahá
mama, starká a prastarká Mária Kristofčáková z
Tvrdošína.
S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami a ostatná rodina.

Spomienka
Dňa 7. februára 2015 uplynul rok, čo nás
náhle a nečakane opustil náš drahý a milovaný
syn, manžel, otec, brat Michal Belopotočan.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. V našich mysliach a srdciach
si stále živý.
rod. Belopotočanová

Život v Gymnáziu

Úspechy žiakov, nový spôsob výuky či výmenné pobyty.
Aj o tom je život v tvrdošínskom
Gymnáziu. O tie najaktuálnejšie
informácie sa s nami podelila
riaditeľka Anna Namislovská:
„Tvrdošínske Gymnázium nikdy
nemalo núdzu o talentovaných
študentov. Možno sme to brali tak
veľmi samozrejme, že sme akosi
ani neuvažovali o tom, že tie úspechy nie sú len úspechmi ich školy,
ale aj ich rodín a mesta, v ktorom
študujú.“ Agáta Brozová je dlhé
roky mimoriadne úspešná v krajských a celoslovenských recitačných aj divadelných súťažiach.
Michaela Masnicová sa zapojila
do súťaže Tvoríme vlastnú knihu,

kde postúpila do medzinárodného
kola. Druhé a siedme miesto v celoslovenskej súťaži O najkrajší list
patrilo Karin Šprlákovej a Barbore Bôžekovej. „Tento školský rok
gymnázium nastavilo nový spôsob výuky v prime osemročného
štúdia a to výrazným posilnením
kompetencií potrebných pre neskoršie zaradenie sa do reálneho
sveta práce. Maturanti v spolupráci so spoločnosťou Panasonic
v tomto období absolvujú špeciﬁckú formu práce s počítačovým
excelom - na mieru ušitým pre
potrebu ﬁriem. Pribudli nám tiež
nové kontakty a výmenné pobyty.
Pevne veríme že sa časom zmenia
na študijné,“ dodáva Namislovská.

Galakoncert LA GIOIA

Pozývame vás na galakoncert známej skupiny LA GIOIA s
hudobným hosťom Natáliou Hatalovou, ktorý sa uskutoční v
utorok 14. apríla 2015 o 18.00 hod. v kine Javor . Vstupné: 12 €
- predpredaj, 15 € - na mieste. Predpredaj v MsKS Medvedzie.

Temné Kecy v Tvrdošíne
V kine Javor sa v sobotu 18. apríla o 1900 hod. uskutoční
veľmi pútavé, temné podujatie zábavného charakteru s názvom „Temné Kecy Trip“. Môžete sa tešiť na svojich obľúbených komikov, Ivo Ladižinský, veľmajster Jerry, Marek
Mariňák Fučo, Michael Szatmary. Vstup od 18 rokov. Vstupné
je 8 € v predpredaji a 10 € na mieste. Vstupenky môžete zakúpiť v MsKS Medvedzie a v Tattoo Námestovo.

MsKS vyhlasuje na rok 2015 tieto súťaže
Mesto očami fotografa
Paleta M. Medveckej
Gessayovo pero
Bližšie informácie nájdete na www.tvrdosin.sk

Poďakovanie

V mene celej ženskej časti
ﬂorbalového klubu FBK Tvrdošín chcem ako kapitánka
vyjadriť veľkú vďaku vedeniu mesta za podporu, ktorú
ste nám poskytli pri organizácii cesty na kvaliﬁ káciu
f lorbalovej Ligy majstrov,
ktorá sa konala v Nórskom
Fredrikstate. Financie, ktoré by sme bez vašich dotácií
nenazbierali, nám pomohli
pokryť takmer všetky náklady spojené s 5-dňovým turnajom (ubytovanie, letenky,

cestovné náklady). Vzájomná
konfrontácia so skúsenými
tímami nám ukázala, že stále
máme čo zlepšovať, napriek
tomu sme podali sympatický
výkon a domov sme si priniesli množstvo skúseností.
Bez Vašej podpory by sme
to však nemohli zrealizovať,
za čo Vám patrí naša vďaka.
Dúfame, že nás budete podporovať aj naďalej, aby sme
robili dobré meno nášmu
klubu, mestu a oravskému
regiónu. Barbora Spišiaková

Prezidenti ocenili víťazov

Mesto Tvrdošín v spolupráci s Gminou Kościelisko
a SKI Oravice zorganizovalo
už siedmy ročník tradičného
bežkárskeho preteku s názvom ,,Stopa bez hraníc“. Na
šestnásť kilometrovú trať sa

postavilo takmer dvesto pretekárov. Štartovalo sa od SKI
Oravice s cieľom vo Witowe.
Ceny pretekárom odovzdali
prezidenti Slovenskej republiky Andrej Kiska a Poľska
Bronislaw Komorowski.

Spomienka
„Osud nás ranil – otca vzal, bolesť nám
spôsobil – trpkosť a žiaľ. Zatvoril oči, utíchol hlas, tak náhle opustil všetkých nás.“
9.2 uplynulo už 5 rokov ako sme na poslednej ceste odprevadili nášho milovaného
manžela, otca a starého otca
Ing. Janka Jelenčíka z Tvrdošína.
Odišiel navždy, ostal však v našich
mysliach ako milujúci, láskavý, múdry, chápavý a dobrý človek.
S láskou a vďakou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Spomienka
„Na okraji cesty anjel stál, ten anjel
v očiach slzy mal.
Vedel, že berie toho, koho každý miloval.
Dobrého, drahého človeka si navždy vzal.“
Dňa 22. 2. uplynulo už 10 rokov, čo nás
nečakane opustil náš milovaný manžel,
otec, starý otec a kamarát
Jozef Tabačák z Tvrdošína.
I keď už nie je medzi nami, v našich srdciach žije
s nami. S láskou spomína celá rodina.

Tvrdošín A udržal tretiu ligu

Šachové A družstvo Tvrdošína hrá tretiu ligu sk. C1 v rámci Žilinského kraja. Po deviatom kole sa nachádza v strede tabuľky na siedmom mieste so ziskom desiatich bodov. V tabuľke mohli mať lepšie
postavenie, keby s Ondrašovou nezbabrali vyhratý zápas. Dôležitý
krok k udržaniu v tretej lige aj pre budúci ročník urobilo družstvo
z Tvrdošína výhrou v ôsmom kole a tak dve kolá pre koncom si už
zabezpečili účasť aj v budúcom ročníku. B družstvo Tvrdošína ﬁguruje
na priebežnom desiatom mieste.
Výsledky A družstva: MŠK Tvrdošín A - MŠK Trstená 4,5:3,5;
LŠŠ L. Mikuláš jun. A - MŠK Tvrdošín A 5:3; MŠK Tvrdošín A - L.
Ondrašová A 4:4; ŠK Mladosť Žilina D - MŠK Tvrdošín A 2,5:5,5;
ŠK Mladosť Žilina C - MŠK Tvrdošín A 6,5:1,5.
Výsledky B družstva: MŠK Tvrdošín B - ŠKM L. Hrádok B 5:3; ŠK
Ružomberok - MŠK Tvrdošín B 4,5:3,5; MŠK Tvrdošín B - Exalogik
Bešeňová 3:5; ŠKM L. Hrádok B - MŠK Tvrdošín B 2:6.
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O pohár primátora mesta Tvrdošín v kategóriách U15, U13, U11
Tvrdošín dve družstvá, ktoré
dosiahli najviac. Pod vedením trénera Milana Sirotu ml.
skončili na krásnom 1. mieste,
keď vo finále porazili družstvo z
MFK Dolný Kubín
na penalty. Najlepším strelcom sa stal
hráč z Tvrdošína
Altin Morina.
V kategórií do 11
rokov mal Tvrdošín
tiež dve družstvá.
V prvom hrali starší 10 roční hráči, v
druhom tí mladší a
menej skúsení, kde
sa vek pohyboval
od 8 do 9 rokov.
Chlapci pod vedením trénera Jaroslava Hradského skončili na peknom 3.
mieste keď o tretie miesto zviedli
víťazný súboj nad
Víťazné družstvo mladších žiakov Tvrdošína na turnaji kategórie U13. mužstvom ŠK Belá.
lové turnaje žiakov. Celkovo sa stal Timotej Kovalik zo ŠK Prvenstvo si odnieslo mužstvo
na týchto troch turnajoch pred- Tvrdošín. Cenu za najlepšie- s TJ Havran Ľubochňa. Za najstavilo 24 mužstiev z rôznych ho brankára získal tiež hráč z lepšieho brankára bol vyhlásemiest a obcí. Turnajov sa spolu Tvrdošína a to Ján Šimkovič, ný Adam Laššák z Tvrdošína.
ktorý však reprezentuje obec
Poďakovanie patrí mestu
zúčastnilo okolo 300 detí.
V kategórií do 15 rokov, Dlhú nad Oravou. Za najlep- Tvrdošín a všetkým hráčom,
pod vedením trénera Marce- šieho strelca bol vyhlásený trénerom, rodičom a dievčala Bednára, sa chlapci z Tvr- Alex Holub z klubu MFK Ru- tám z Centra voľného času za
perfektný priebeh a atmosféru
došína umiestnili na peknom žomberok.
V kategórií do 13 rokov mal na turnajoch.
4. mieste, pričom celkovým
Mesto Tvrdošín v spolupráci s Centrom voľného času
v posledný januárový týždeň
organizovalo tri halové futba-

víťazom sa stal favorit MFK
Ružomberok, ktorý nenašiel
premožiteľa ani v jednom zápase. Najlepším hráčom sa

FBK Tvrdošín ženy na krok od finále playoff
V polovici februára skončila
základná časť ženskej ﬂorbalovej extraligy. Hráčky z Tvrdošína základnú časť zvládli suverénne, keď počas celej základnej
časti prehrali len dvakrát a so
skóre 149:54 ovládli aj štatistiky
s najlepším útokom a najlepšou
obranou. Najlepšou strelkyňou
mužstva po základnej časti bola
Barbora Spišiaková s 32 gólmi,
najlepšou asistujúcou hráčkou
Milota Hutirová. Pred playoff
hralo FBK Tvrdošín v oklieštenej zostave, keďže v mužstve
bola rozsiahla maródka. Svoju
ofenzívnu silu predviedli hráčky FBK Tvrdošín v posledných
dvoch zápasoch základnej časti,
keď na palubovke súpera z Bratislavy zastavili svoj gólostroj až
na čísle 0:15. Pohodu v mužstve
potvrdil posledný domáci zápas
v základnej časti so Spišskou
Novou Vsou, v ktorom nešetrili svojho súpera a suverénne
vyhrali 16:3. Pred semiﬁnálovými playoff súbojmi panovala
v mužstve dobrá nálada, čo potvrdil aj úspešný kvaliﬁ kačný
turnaj o postup na majstrovstvá
sveta vo ﬂorbale, kde FBK Tvr-

došín zastupovali v nominácii
Slovenska štyri hráčky: Michaela Ješšová, Alžbeta Ďuríková,
Viktória Bobotová, Monika
Stredanská. Práve posledný súper FBK Tvrdošín v základnej
časti bol aj ich semiﬁnálovým
súperom v playoff. Ženy z Tvrdošína potvrdili úlohu favorita a
po dvoch domácich víťazstvách
nad Spišskou Novou Vsou ich
delí len jedno víťazstvo od postupu do ﬁnále.

Výsledky: FBK Tvrdošín FBK Kometa SNV 16:3, góly:
Spišiaková 5, Bobotová 2. V.
Ďuriková 2, A. Ďuriková 2, Turčáková 2, Krivulčíková.
Výsledky playoff: FBK Tvrdošín - FBK Kometa SNV 9:4,
góly: Buková 3, Spišiaková 2,
M. Stredanská 2, Bobotová, A.
Ďuríková; FBK Tvrdošín - FBK
Kometa SNV 7:3, góly: Spišiaková 2, Bobotová, Buková, A.
Ďuríková, Hutirová, Stredanská.

Koncom januára sa v Košiciach uskutočnil stolnotenisový turnaj v kategórii starších
žiakov. Zúčastnili sa ho aj traja
hráči z Tvrdošína: Martin Kysel, Katarína Belopotočanová, Natália Divinská a Sabina
Chylová. Najlepšie sa darilo
prvému menovanému, ktorý
postúpil zo skupiny z druhého miesta, keď v skupine zaznamenal dve výhry a jednu
prehru. V pavúku vyhral nad
Marekom Johnom ale v semiﬁnále prehral s Pekom a v zá-

súťažili v dvoch skupinách.
V skupine A sa najviac darilo

Volejbalový turnaj ponukol množstvo pekných výmien.
balového turnaju o Pohár Primátora mesta Tvrdošín zmiešaných družstiev. Družstvá

Pred zahájením jarnej
časti futbalovej IV. ligy
skupiny Sever sme si ,,na
slovíčko“ pozvali hráča a
zároveň aj kapitána ŠK
Tvrdošín Jaroslava Hradského.
Koncom marca začína
jarná časť. Na čo sa v nej
najviac tešíš?
Tak samozrejme sa teším na
oravské derby s Trstenou, ktorú máme doma a dúfam že to
bude zápas hlavne pred početnou diváckou kulisou. Ale podľa mňa bude určite kvalitný zápas s Liptovskou Štiavnicou a
na tento zápas sa zvlášť teším,
pretože budem hrať proti svojím 4 spolužiakom zo strednej

športovej školy z Ružomberka.
Ako hodnotíš zimnú prípravu a na čo ste sa v nej
najviac zamerali?
Zimná pr íprava ešte nesk on čila , ale
určite je to náročná príprava
ako na čas, tak
aj na priestory
vymedzené na
naše tréningové
jednotky. Určite by bola zimná
príprava lepšia,
keby sme mali nejaké ihrisko
a mohli by sme celú prípravu
absolvovať na veľkej ploche a
s loptami.

pase o tretie miesto prehral so
Zelinkom a tak Martin Kysel
obsadil konečné štvrté miesto.
Z dievčat sa najlepšie darilo
Kataríne Belopotočanovej,
ktorá svoju skupinu suverénne vyhrala. V štvrťﬁnále však
narazila na Grigeľovú, keď v
zápase, ktorý bol napínavý až
do samého záveru prehrala
3:2. Obsadila konečné piate miesto. Natália Divinská
skončila na ôsmom mieste a
Sabina Chylová na šestnástom
mieste.

Starej Krčme, ktorá sa v skupine stretla s Gymnáziom a
Big Fút. Ani v jednom zápase

nezaváhala a zaslúžene sa stala víťazom svojej skupiny. Na
druhom mieste skončilo družstvo Gymnázium a na treťom
Big fút. V B skupine sa stalo
víťazom družstvo DVPZ. To
taktiež bez jediného zaváhania
vyhralo svoju skupinu, keď s
oboma súpermi v skupine vyhrali dvakrát zhodne 2:1. Na
druhom mieste skončil Mestský úrad, na treťom Juniori.
V zápasoch o umiestnenie
sa však najviac darilo Gymnáziu, ktoré vyhralo oba svoje
zostávajúce zápasy a zaslúžene sa stali víťazom turnaja. Na
druhom mieste skončila Stará
Krčma a na treťom Mestský
úrad Tvrdošín.
Poradie:
1. Gymnázium, 2. Stará Krčma,
3. Mestský úrad, 4. DVPZ,
5. Juniori, 6. Big fút.

Aké sú ciele do jarnej
časti?
Ciele mame jasné - skončiť
na prvom mieste a postúpiť o
súťaž vyššie, aj keď to
nebude ľahké.
Kto bude podľa
teba najnepríjemnejší súper v odvetnej
časti?
Najnepríjemnejším
súperom bude určite
Liptovská Štiavnica na
ktorú strácame 3 body,
s ktorou hráme však
doma, keď u nich sme
vyhrali 1:0, ale určite budú
ťažké zápasy aj vonku, kde
cestujeme do Stráže a aj do
Závažnej Poruby.

ŠK Tvrdošín na štvrtom mieste
V športovej hale sa v polovici januára uskutočnil futbalový turnaj mužov „O pohár
primátora“, ktorého sa zúčastnilo šesť futbalových kolektívov Tvrdošín, Trstená, Nižná,
Or. Podzámok, Chlebnice a
Zuberec. Prítomní diváci si
pozreli zaujímavé a dramatické duely, v ktorých nebola núdza o pekné góly ako aj
krásne brankárske zákroky.
Zaváhaniam sa nevyhlo ani
jedno družstvo. O víťazovi sa
rozhodlo v záverečných zápasoch, ktoré najlepšie zvládlo
mužstvo z Nižnej. To skončilo na prvom mieste. Ani
družstvo Tvrdošína sa nevy-

hlo zaváhaniam, keď s bilanciou 2-1-2 skončili na štvrtom
mieste. Najlepším strelcom
turnaja bol Kristián Lukáčik z
Oravského Podzámku s 11-stimi gólmi a brankárom Dávid
Brčák z Nižnej. Maratón zápasov výborne zvládla trojica
rozhodcov Cyril Kohár, Kamil
Horváth a Matúš Gregorec.
Ceny zúčastneným družstvám
odovzdávali Peter Štubendek
a prezident futbalového klubu
Milan Sirota st., ktorý poďakoval hráčom za predvedené výkony, rozhodcom, organizátorom za dobre pripravený turnaj
a divákom za účasť. Zároveň
poprial všetkým družstvám

úspešný vstup do nového roka
a jarnej časti sezóny.
Celkové poradie:
1. Nižná
2. Oravský Podzámok
3. Trstená
4. Tvrdošín
5. Chlebnice
6. Zuberec

Prípravné zápasy
A družstva:

Tvrdošín - Ružomberok
U19 1:2
Palúdzka - Tvrdošín 0:4
Tvrdošín - Vavrečka 9:2
Tvrdošín - Čadca 5:3
Tvrdošín - Čadca 2:0
Tvrdošín - Zubrohlava 2:1

Ďalší úspech na ligovom turnaji

Martin Kysel v Košiciach na štvrtom mieste

15. Ročník o Pohár Primátora mesta Tvrdošín vo volejbale
V mestskej športovej hale
uskutočnil už 15. ročník volej-

Na slovíčko s kapitánom futbalového ,,Áčka“

Andrej Burdel (z prava) po úspešnom turnaji.

V Košiciach
sa u sk ut o č n i l
7. – 8. februára
ďalší z turnajov
slovenskej ligy v
snookri. Zástupcov sme mali aj z
nášho oravského
klubu Tvrdošín
„vo veži“ menovite A nd rej
Bu rdel, Branislav Stajník
a Matúš Petrášek. Hralo sa v
sk upi n á ch p o
3 hráčoch, kde
víťazi postúpili
do vyraďovacej
fázy play off. Z
našich sa to po-

darilo Andrejovi Burdelovi, keď napodobnil výkon z
1.kola tohto ligového turnaja
a opäť sa prebojoval až do ﬁnále, kde narazil na aktuálnu
snookrovu slovenskú jednotku Patrika Sedláka z Trenčína. Po vyrovnanom úvode
zápasu sa Patrikovi podarilo
poraziť Andreja až potopením poslednej čiernej gule a
to až v troch hrách po sebe.
Andrej ešte dokázal kontrovať znížením stavu na 3:1 a v
ďalšej hre sa zrodila remíza.
V rozstrele o čiernu guľu sa
po neúspešnom Andrejovom
údere ako víťaz zapísal Patri
Sedlák. V celkovom poradí si
Andrej upevnil druhé miesto
v ligovom rebríčku.

MHFL pozná svojho víťaza
Mestská halová futbalová
liga sa dostala ku svojmu záveru. V 13. kole sa opäť B2
Club nedostavil na svoj zápas,
ktorý bol skontumovaný v prospech súpera a to Olympiacosu Old Boys. V zápase medzi
Dravcami a Cold Valley sa
zrodilo jednoznačné víťazstvo
v pomere 10:4. V derby medzi
prvým a druhým videli diváci
atraktívny futbal, keď do polčasu bolo medzi 1. FC Krásna
Hôrka a Červenou hviezdou
nerozhodne 2:2. Potom však
líder pridal na obrátkach a zaslúžene vyhral 6:2, čím sa výrazne priblížil k zisku svojho
premiérového titulu. V 14. kole
1. FC Krásna Hôrka/Pivnica
potvrdili zisk premierového
titulu kolo dokonca vďaka B2
Clubu, ktorý sa opäť nedostavil. Červená Hviezda sa vytrápila s Cold Valley, ale zaslúžené
vyhrala. Dravci si poskočili na
tretiu priečku, vďaka víťazstvu nad Olympiacosom Old
Boys. Zaújimavá prestrelka sa

udiala v poslednom 15. kole
medzi dvoma najlepšími strelcami. V zápase medzi Červenou hviezdou a Olympiacos
Old Boys sa utrhol šesť gólový
Lukáš Repka, ktorý svojimi 6
gólmi dopomohol k víťazstvu
nad Olympiacos 10:5. Korunu
kráľa strelcov mal takmer istú.
Však mal náskok deväť gólov.
V zápase medzi 1. FC Krásna
Hôrka/Pivnica - Cold Valley po
výsledku 13:9 sa však Andrej
Brčák svojimi desiatimi gólmi
dostal na čelo tabuľky strelcov.

Víťazom MHFL sa stal 1. FC
Krásna Hôrka, druhý skončili
Červená Hviezda Medvedzie,
tretí Dravci, štvrtý B2 Club,
piatý Olympiacos Old Boys. Na
poslednom mieste skončil nováčik s Cold Valley. Najlepším
strelcom súťaže sa stal Andrej
Brčák s 31 gólmi. Do All Stars
tímu sa dostali brankár: Dávid
Brčák, obrancovia: Peter Pňaček, Ladislav Repka, útočníci:
Lukáš Repka a Andrej Brčák.
Cenu Fair Play získalo mužstvo
Červená Hviedza Medvedzie.

V extralige zatiaľ úspešne
Skvele sa zatiaľ darí naším
stolným tenistkám v extralige
dorasteniek, ktoré tu pôsobia
ako nováčik súťaže. Do konca základnej časti už chýba
iba jedno kolo, v ktorom budú
ich súpermi v Ružomberku
Topoľčany, P. Bystrica a Kubran Trenčín. Nadstavbová
časť súťaže prebehne tak, že

prvé štyri družstvá budú hrať
o majstra SR a posledné štyri
o záchranu. Postavenie nášho
družstva je o to cennejšie, že
v ňom hrajú ešte len žiačky
a najstaršia Katka Belopotočanová môže hrať túto súťaž ešte
ďalšie tri roky. Doplňujú ju
ešte Sabína Chylová a Natália
Divinská.
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