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Projekt pre nové možnosti turizmu
Mesto Tvrdošín a gmina Kościelisko pripravili projekt s názvom Turistika bez hraníc – Chodníkom pašerákov, ktorý v maximálnej miere napĺňa stratégiu
nového Programu cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A Poľsko Slovensko.
„V programovacom období rokov 2014 - 2020 nie je
veľa možností pre samosprávy, aby mohli svojim mestám
získať prostriedky z eurofondov. Jednou z reálnych
možností získať ich, bola
tvorba projektu z programu
na ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia. A tú
sme využili. Aj keď na prípravu sme mali len krátky

čas, o to bola naša spolupráca
s priateľmi z Kościeliska intenzívnejšia. Dá sa povedať, že do
projektu sme dali to najlepšie,
čo je v súčasnosti možné, či
sa to týka investičnej časti,
elektronických technológií
alebo propagácie spoločného
cezhraničného regiónu,“ hovorí primátor I. Šaško, ktorý
s wójtom B. Pitońom akčne
riešili a odstraňovali všetky
problémy, ktoré sa v priebe-

hu prípravy projektu vyskytli.
Ideou spoločného projektu
je prepojenie dvoch centier
cestovného ruchu cykloturistickým chodníkom, a to
mesta Tvrdošín na Slovensku
a gminy Kościelisko v Poľsku
s nadviazaním na už vybudované cyklistické chodníky
a cyklomagistrály regiónu
a kraja a na zabezpečenie rozvoja prírodného a kultúrneho
dedičstva pohraničia. Bude
cestným úsekom, ktorý prepojí regióny. Obidvaja partneri budú realizovať investičnú
časť - výstavbu chodníkov
na svojom území až po spoločnú štátnu hranicu, kde sa

obidve cyklotrasy stretnú.
Na vytvorené cyklotrasy na slovenskej a poľskej
strane postupne nadviaže
vytvorenie kultúrnych trás
a doplnkové služby cestovného ruchu.
Na našej strane začína
projekt od štátnej hranice
s Poľskom. Trasa vedie po
lesnej ceste popod Maguru
s možnosťou napojenia na
Náučný chodník A. Kocyana
a pokračuje do centra Oravíc, kde bude vybudovaný
cyklochodník s alternatívnymi trasami. Ďalej bude
pokračovať pozdĺž termál(Pokračovanie na 3. str.)
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablov ým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste pot ulujú.

Posila v slove

Uvedomujem si, Ježišu, čo všetko sýti môj život. Moje
zdravie, viem, že mi bude odňaté. Moja mladosť, pekný výzor, viem, že mi bude odňatý. Sýtený som dobrotou, láskou
svojich rodičov, viem, že mi budú odňatí. Ako vie mi dávať istotu pokoja moja žena, môj muž a viem, že mi budú
odňatí. Ako ma napĺňa pokojom pohľad priateľov a viem,
že mi budú odňatí. Ako mi, Ježišu, poradíš? Nevyhľadávaj
pokrm, ktorý podlieha skaze, ale hľadaj pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ten ti ja dám, keď ma prijímaš. Ty
ma uisťuješ, Ježišu, že mi nebudeš odňatý, ale ja tak málo
priestoru pre Teba vyhraďujem! Odpusť mi moju povrchnosť. Chcem konať ináč!
Július Chalupa

Patrónku Slovenska si uctíme na Skalke

Folklórne slávnosti pod Osobitou
Folklórne slávnosti pod Osobitou si zapísali svoj
26. ročník, pričom priamo v dôstojnom prírodnom
amfiteátri pri mestských termálnych kúpaliskách
sme sa stretli už po piatykrát.
Najväčšiemu letnému
kultúrnemu podujatiu v Oraviciach opäť raz robili predpovede počasia nemalé starosti. To našťastie podujatiu
prialo a naše optimistické

festivalovú atmosféru. Programovú skladbu tohtoročných
folklórnych slávností tvorilo
celkom 10 scénických vystúpení nielen z regiónov Slovenska. Nechýbala ani ochutnávka

si našiel svoje miesto, či už
na pripravených lavičkách, na
deke alebo len tak „na prírodno“ sadol do trávy a vychutnával si pohľady a vône okolitej
prírody v súznení s folklórom.
Pútavý sobotný program
odštartovala spevácka skupina
Radosť z nášho mesta. Hoci
Imi Oravec, podľa jeho slov
„najväčší Oravec zo všetkých“

strany na druhú. Nešli sme
viac ako 40-kou. Tak krásne tu máte! Preto meškáme.
Všetko sme chceli vidieť. Z
Liptova sme tu išli skoro 3
hodiny,“ smial sa s nami.
Horehron a Podpoľanie mali
zase svojich zástupcov vo
folklórnom súbore Mostár z Brezna. Záverečnou
bodkou, ktorej trvanie pre-

Na začiatku minulého storočia dal medvecký richtár, Juraj Mevecký Ollo, vytesať do skaly nad dedinou otvor pre
sochu Panny Márie. Tradícia uctenia si patrónky pretrváva
do dnešných dní a aj tento rok sa tu stretnú veriaci nielen
z našej farnosti. Esteticky upravené a dotvorené okolie,
ktoré architektonicky a realizačne zabezpečilo mesto, a
ktorému venujú starostlivosť aj niektorí obyvatelia z Medvedzia, tak zo Skalky robí už známe oravské pútnické miesto.
Slávnostná svätá omša k sviatku Sedembolestnej Panny
Márie na Skalke sa uskutoční vo štvrtok 15. septembra o 1400.

DNI MESTA

PIATOK, 9. septembra - trojičné námestie
1930 HS Shock Band
- overené hity svetovej pop - rockovej scény
2100 HS Heľenine oči
- „multižánrová kapela lokálneho významu
s globálnym dosahom“

SOBOTA, 10. septembra
vyhliadky potvrdil aj Dávid
Sivor, náš rodák a krajan
žijúci v Izraeli: „Nebojte
sa, doniesli sme vám slnko
z Jeruzalema, lebo u nás je
cez leto stále teplo a slnečno.“ A tak aj bolo. Počas obidvoch dní sme prežili pravú

zahraničného temperamentu v
zastúpení krajanov z Maďarska, Rumunska a ďalekého
Izraela. Vo víre pestrofarebných krojov, rezkého tanca
a chytľavých melódií sa niesli
všetky príjemné chvíle v areáli
prírodného amfiteátra. Každý

pochádza Košíc, bavil publikum hrou na fujare a píšťalách a v zákulisí zase premenil
bežné situácie na najvtipnejšie
príbehy. Aj jeho cesta do Oravíc nebola ani zďaleka všedná.
„Keď sme išli do Oravíc, pozerali sme sa z auta z jednej

siahlo dve hodiny, boli naši
krajania žijúci v Maďarsku,
Rumunsku a v Izraeli. Ich
tancom, spevom a úsmevmi, ktorými nešetrili, zotreli
pomyselné hranice kultúr
a krajín, čo bolo skvelým
(Pokračovanie na 2. str.)

Pohľady na okolie z novej rozhľadne
Ešte v minulom roku OZ
Projekt Plus v spolupráci
s mestom Tvrdošín žiada-

lo o finančný grant Nadácie
Orange na výstavbu rozhľadne
na Javorovom vrchu a usporia-

danie bežeckých a cyklistických pretekov, ktorých druhý
ročník sa bude konať aj tento
rok v septembri.
Pôvodný plán postaviť rozhľadňu na Javorovom vrchu
narazil na problém s pozemkami a teda jej výstavbu bolo potrebné presunúť do inej lokality. Po konzultácii s vedením
mesta sa ako vhodná alternatíva javil priestor nad záhradkárskou osadou Úplzeň. Po
počiatočných problémoch tak
bolo možné začať s prípravou
materiálu a prvotnými úpravami terénu pod konštrukciou
a následným vybetónovaním
základov, na ktorom sa podieľali dobrovoľníci z občianske-

ho združenia. Nakoľko si
nasledujúca fáza výstavby
mohutnej rozhľadne vyžadovala prácu odborníkov
a ďalšie finančné prostriedky, vedenie mesta prevzalo
iniciatívu nad projektom
a v krátkom časovom horizonte vyrástla 10 metrov
vysoká dvojposchodová
rozhľadňa. Ako odmenu za
výstup do nadmorskej výšky 800 metrov nad morom
sa naskytne pohľad na panorámu Oravskej prírody
od Babej hory cez Oravskú
priehradu, Pilsko, vysielač
Magura, Javorový vrch,
Chočské vrchy až po Západné Tatry.

930 Zábavný program pre najmladších
- detský park v Medvedzí pri lodi Alica

futbalový štadión
1400 Zábavno-súťažné odpoludnie
- exhibičný futbalový turnaj volebných obvodov
- súťaž vo varení tvrdošínskych halušiek, podávanie
poľovníckeho guľášu, chutná klobása, pivo alebo
kofola, losovanie bohatej tomboly
Ohňová show s brušnými tancami - Black Evils
1800 Tancujeme pod hviezdami
- ľudová veselica - hrá Duo Orava

NEDEĽA, 11. septembra - trojičné námestie
1330 Šípková Ruženka
- divadelné predstavenie pre deti
1500 Terchovská muzika - archaická ľudová hudba
1630 Fragile - rock-pop-jazzové hity v štýle a cappella
1700 The Beatles – The Backwards
- dokonalá ilúzia živého vystúpenia skupiny The Beatles
1930 Senzus - hudobná skupina opradená humorom

Michalský jarmok
30. septembra

Príďte si vychutnať pravú jarmočnú náladu okorenenú špecialitami a od 1400 pestrým kultúrnym
programom, v ktorom vystúpi aj skupina Polemic.
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Okresný úrad má nového prednostu

Od roku 1991 pôsobil Jozef Turčák v colných službách. Počas rokov sa prepracoval od radového colníka až
po generálneho
riaditeľa Sekcie
colných úradov.
V júni tohto roka
ho prezident Andrej Kiska inauguroval na generála. Okresnému
úradu v Tvrdošíne teda velí prvý
Oravec s takýmto titulom.
Jozef Turčák sa ešte ako
plukovník vo funkcii generálneho riaditeľa zúčastňoval celoeurópskych stretnutí
colných úradov. Aj vďaka
jeho usilovnej práci je Slovenská colná správa dobre
hodnotená aj v zahraničí.
Bol pri dokončení prestavby východnej hranice, ob-

nove počítačovej základne,
rekonštrukciách mnohých
budov. Svoju funkciu berie zodpovedne:
„ Na Slovensk u
je v zálohe viac
ako 80 generálov, krajina si ich
váži. Byť v takejto
spoločnosti je pre
mňa česť a ohodnotenie doterajšej
práce. Vyplývajú
z toho aj určité
doživotné povinnosti.“ Hoci plní funkciu
prednostu Okresného úradu,
jeho práca nie je len o riadení zamestnancov. Zaujíma
sa aj o život v našom meste,
čoho dôkazom sú stretnutia
s primátorom I. Šaškom a aj
jeho účasť na nedávnej Vatre zvrchovanosti pri Skalke
nad Medvedzím.

Na summite hľadali riešenia

Výbor regiónov Európskej únie spolu s hlavným
mestom Slovenskej republiky a Bratislavským samosprávnym krajom zorganizovali v dňoch 7. – 9. júla
Summit regiónov miest ako
jedno z prvých veľkých podujatí počas predsedníctva
v Rade EÚ, ktoré začalo 1.
júla. Medzi hlavné témy patrilo zjednodušenie čerpania
eurofondov a dopravná infraštruktúra, pričom obe sa
dotýkajú konkrétne aj nášho mesta. „Vďaka možnosti
čerpania eurofondov sme
mohli zrealizovať množstvo
investičných akcií a tým povýšiť kvalitu života i služieb
na inú úroveň. Takéto zjednodušenie by znamenalo
oveľa viac príležitostí, možností i samotného zamerania na jednotlivé odvetvia,
ktoré by mohli naše mesto
posunúť novým smerom. Čo
sa týka dopravnej situácie,
vieme, že v súčasnosti je to
jeden z najdôležitejších bodov riešení a vybudovania
rýchlostnej cesty v našom
regióne a je potrebné pod-

niknúť všetky kroky k jeho
realizácii,“ hovorí primátor
I. Šaško, ktorý na Summite
zastupoval naše mesto. Výbor
regiónov spísal svoje odporúčania ako zjednodušiť Európske štrukturálne a investičné
fondy z pohľadu miestnych
a regionálnych samospráv.
Kľúčovou požiadavkou je
predovšetkým zjednodušenie čerpania fondov a väčšia
flexibilita, ktoré je možné
aplikovať ešte v súčasnom
programovom období, no aj
na tie, ktoré musia počkať
na novú podobu kohéznej
politiky po roku 2020. Cieľom však nie je jednoduchšie míňanie, ale efektívnejšie
a tvorivejšie projekty a menej
rizikovosti pre samosprávy.
Medzi ďalšie témy patril aj
ukazovateľ Hrubý domáci
produkt (HDP) ako ukazovateľ bohatstva a úspechu krajín. Miesto toho však americká mimovládna organizácia
Social Progress Imperative
tvrdí, že nastal čas ukončiť
jeho dominanciu a začať
miesto toho merať sociálny
pokrok krajín a spoločností.

Na prestavbu obchodného domu Lidl už od začiatku
roka, kedy bola táto skutočnosť avizovaná, každý čakal
s napätím. Jednak pre obmedzený počet parkovacích

práce na novom obchodnom
dome však pokračujú veľkou
rýchlosťou. Už v prvý júlový týždeň, kedy na asanácii
starej budovy a parkoviska
začali pracovať desiatky ro-

Vzácne návštevy na radnici
Naše mesto navštívila delegácia z Kobylnice na čele
s wójtom gminy Leszekom
Kulińskim, zástupcami mesta
a členmi Rady Gminy. „Išlo
o pracovnú návštevu. Okrem

mieszkańców oraz zmian, które dokonaly sie na tym terenie
w ostatnich latach. Wspólpraca z Miastem Tvrdošín jest
najlepszym dowodem na to,
ze budowanie dobrych relacji

toho, že sme im predstavili
a ukázali naše mesto, dohodli
sme ďalšie postupy na úrovni
cezhraničnej spolupráce zameranej na mládež, šport a kultúru. Ide o výmenu významných
skúseností a spoločnej vízie
do budúcich projektov v rámci
spolupráce,“ povedal primátor
I. Šaško, ktorý 5. augusta delegáciu prijal na mestskom úrade.
Pri tejto príležitosti zanechali
takéto poďakovanie: „ Szanowny Panie Burmistrzu, Serdecznie dziekuje za tak cieple
i zycliwe przyjecie nas podczas
wizyty w Miescie Tvrdošín. Jestem pod ogromnym wrazeniem
uroków tego regionu, postawy,
gościnności i zyczliwości jeho

pomiedzy samorzadami, które
dzieli kilkaset kilometrów, jest
mozliwe. Wizyty, które towarzysza tej wspólpracy stanowia
dla mozliwość wymiany pogladów, sprostzezeń i pomyslów.
Wyrazam wdziecność za trud
i zaangazowanie wsystkich
osób, które wlaczyly sie w przygotowanie naszego pobytu,
a w czasie jeho trwania, wykazaly sie ogromna zyczliwościa i serdecznościa. Gleboko
wierze w to, iz uda sie kontynuować je w przyszlości. Zyce
pomyślności w zyciu rodzinnym
oraz nieustajacej satysfakcji
zawodowej.“
Wójt Gminy Kobylnica
Leszek Kuliński

zavŕšením prvého folklórneho dňa.
Odpustová svätá omša bola
už tradične úvodom druhého
dňa folklórnych slávností. Tesne pred jej začiatkom speváci

júci Vdp. František Trstenský
prihovoril ku veriacim: „Ešte
veľa pekných vecí nás dnes
čaká na tomto mieste, ale svätá
omša, to je tá najkrajšia časť
tohto dňa. Pretože, hoci sme tu

z tvrdošínskeho cirkevného
zboru zaspievali krásnu pieseň Voľ si sám, ktorou sme si
všetci pripomenuli jej autora,
Júliusa Chalupu. V úvode slávnostnej svätej omše sa celebru-

veriaci z rôznych kútov sveta,
spolu sme bratia a sestry a to
z nás robí jednu rodinu. Som
potešený z toho, že toto krásne
prostredie nie je len miestom
oddychu, ale že si ľudia našli

Návšteva predstaviteľov samosprávy a gymnázia z mesta Rájec – Jestřebí sa týkala
konkrétnych krokov, týkajúcich sa projektu s Gymnáziom
Tvrdošín, v rámci ktorého
významnú úlohu hrá aj zapojenie obidvoch samospráv.
„Do tohto projektu je okrem
českých partnerov zapojené
i mesto Biržai z Litvy. Ak sa
nám všetkým podarí naplniť
ciele, to znamená prepojiť,
športové a podnikateľské aktivity, spoluprácu samospráv,
zvyšovanie úrovne jazykových
vedomostí, regionálnej geografie a ďalších, vytvoríme
výborné podmienky, najmä
pre mládež. Verím, že ju oslovia zaujímavé aktivity, ako

Vážený pane primátore,
ještě jednou bych Vám ráda
poděkovala za velmi krásné
a inspirativní chvíle strávené
ve Vašem městě. Na první pohled je zřejmé, že město má to
správné vedení. Plně se mu věnujete. Má fantastickou vybavenost, je upravené, čisté, se
spoustou květin a především
milých lidí. Velmi děkuji za
péči, kterou jste nám věnovali. Byla nadstandartní. Věřím,
že Vám ji alespoň v malé míře
budeme moci oplatit u nás, při
návštěvě našeho malého města, na kterou Vás ještě jednou
ze srdce zveme. A myslím tím
návštěvu mimoprojektovou.
Projektové nás ale čekají také,
neboť jsme s žádostí o dotaci

absolvovanie cyklistických
trás, organizovanie kempov
a rôznych súťaží, či absolvovanie netradičných športov,“
informoval nás primátor. Hostia strávili v Tvrdošíne a jeho
okolí niekoľko dní. Svoje pocity zhrnula vo svojom liste
starostka mesta:

v programu Erasmus+ uspěli. Pozdravte od nás prosím
také paní zástupkyni a všechny ostatní kolegyně a kolegy,
myslíme na Vás a těšíme se
na setkání v Rájci – Jestřebí.
S přáním krásných dní
Mgr. Romana Synakieviczová,
starostka

čas aj pre Pána Boha, pre svätú omšu. Prepojením prostredia a svätej omše tak vznikol
Boží chrám v prírode.“
Po odpustovej svätej omši
sa v amfiteátri rozozvučali goralské piesne v podaní
našich poľských susedov z
Kościeliska. Z Východnej
dievčatá, ženy i mládenci
predviedli tance regiónu spod
Tatier. Krajania Slováci z folklórnych súborov Cerovina z
Rumunska, Hora Rishonim,
Jeruzalem z Izraela a Szivarvany Dúha z Maďarska
nám vo svojich vystúpeniach
predstavili prvky ich kultúr a
zvykov. Sólistu na fujare Imiho Oravca vystriedala Ľudová
hudba Spod Vintišky a skupina Nižná Ves z Nižnej. K nedeľnému programu neodmysliteľne patrí aj občerstvenie vo
forme chutných klobások pre
občanov nášho mesta, ale tiež
jarmok s tradičnými dobrota-

mi. Jarmočná nálada sa odrazila predovšetkým v stánkoch
s hand-made tvorbou s rôznymi suvenírmi. Na svoje si prišli aj najmenší na kolotočoch.
Nechýbalo tiež plieskanie bičom, ktoré ihneď zaujalo všetky vekové kategórie. Dvojdňový festival nabitý folklórom,
zvykmi a tradíciami vygradoval vystúpením známeho
folklórneho súboru Rozsutec
zo Žiliny, ktorý žne úspechy
na medzinárodných scénach.
Predstavili sa galaprogramom
Ľúbezná krása. So súborom je
od jeho založenia neodmysliteľne spojená originálna terchovská muzika, spev a tanec.
Takmer 60-členný kolektív
mladých ľudí pracuje v súčasnosti pod taktovkou
vedúceho súboru a
choreografa Štefana Muchu a umeleckého šéfa Tibora
Mahúta.

Folklórne slávnosti pod Osobitou

Stavebné práce v rýchlom tempe

Predškoláci na radnici

Pohľad na stavenisko z hotela Limba.
miest, na ktoré sme si počas botníkov, sme mohli sledovať
10 rokov prevádzky zvykli, ako postupne mizne obľúbená
ale predovšetkým kvôli to- predajňa. Majstrov a robotvaru, ktorý reťazec ponúkal níkov od prác neodradilo ani
a ten sa stal odrazu nedostat- nepriaznivé počasie a prakový. Pracovníci boli povere- covalo sa aj počas víkendov.
ní na vypomáhanie do okoli- Postupne boli vykopané nové
tých prevádzok v Námestove, základy, previazaná roxorová
Dolnom Kubíne a Ružomber- väzba, zaliata betónová platku. Často sa stalo, že hoci sme ňa, položené podlahové kúrenakupovali v inom okresnom nie. Ak práce aj naďalej pôjdu
meste, cítili sme sa ako doma, takýmto tempom mohli by
pretože tam boli známe tvá- sme nakupovať v novej prere, ktorých prítomnosť chýba dajni skôr, ako je plánované
všetkým „doma“. Stavebné otvorenie.

Ukončenie štúdia, alebo
jeho časti, je pre každého školáka dôležitá a významná udalosť. Hoci každý deň v školskom zariadení je iný a výnimočný, práve tým, ako človek
rastie, vyvíja sa
a dospieva, predsa je v tom dni,
či týždni ten istý
pr vok – motivácia. Motivácia ukončiť toto
obdobie s nádejou a vidinou do
nového začiatku
s očakávaním, že
práve ten je v niečom lepší a krajší ako to, čo je
práve tu a teraz.
Prvým z takýchto koncov je práve „promócia“

predškolákov na mestskom
úrade. Pyšní, že práve oni sú
tí výnimoční, vchádzali postupne do obradnej siene, kde
na budúcich školáčikov čakala
zástupkyňa primátora Vlasta

Jančeková. Tá pred šiestimi
rokmi držala v náručí presne
tie isté deti, keď ich vítala ako
nových občanov Tvrdošína
a dnes ich už vyprevádzala
na dlhú cestu prepletenú škol-

skými povinnosťami. Pamiatkou na to najkrajšie obdobie,
na rané detstvo, sa stala kniha
s milým venovaním: „Viete,
čo to znamená, keď sa píšu
písmena? To prichádzajú na
svet slová...“ Slová
ktoré deťom otvárajú krajinu fantázie, krajinu nových
zážitkov a formovania ich osobnosti. Želáme im, aby
ni kdy nest ratili
chuť učiť sa nové
veci, aby prehlbovali priateľstvá zo
škôlky a nachádzali nové, nielen u
svojich spolužiakov, ale tiež učiteľov a všetkých,
ktorých vo svojom
živote stretnú.
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110 rokov Urbáru v Tvrdošíne

Vývin urbárov sa začal už
v 13. storočí. Vtedy to ešte
boli knihy so zapísanými povinnosťami poddaných, ktoré
dali spisovať ich zemepáni.
Počas nasledujúcich 6 storočí prešiel mnohými zmenami
z hľadiska vývoja právnych
pomerov k pôde, ktorý smeroval k vydaniu tzv. Tereziánskeho urbáru. O takmer sto
rokov neskôr bol vydaný tzv.
Urbársky patent, ktorým sa
úplne zrušil dovtedajší urbársky pomer voči zemepánovi
a urbárnici sa stali i právnymi vlastníkmi poddanskej pôdy. V roku 1898 došlo
k vydaniu osobitného zákona
pre podmienky urbárnikov
v Uhorsku. Bol to zákonný
článok XIX. z roku 1898, podľa ktorého bolo o osem rokov
neskôr založené aj urbárske
spoločenstvo v našom meste.
Po úvodných slovách predsedu urbáru Ing. Ivana Šašku,
ktorý privítal prítomných
a v krátkosti sa tiež vrátil ku
histórií urbáru, pokračovalo
rokovanie pracovnou časťou,
v ktorej odzneli správy o hospodárení a činnosti pozemkových spoločenstiev Združenia
urbárskych spolumajiteľov
a Súkromných vlastníkov
lesov za uplynulý rok. „Na
zasadnutí výboru bola prero-

kovaná správa o hospodárení
za rok 2015, kde boli konštatované priaznivé hospodárske
výsledky, ktoré budú v roku

2016 pretavené do dividend,
ktoré by mohli byť minimálne
také, ako v roku 2015. V tejto súvislosti vás chceme tiež
ubezpečiť, že tieto výsledky
sú zároveň možnosťou na zabezpečenie budúcnosti nášho
urbáru, ktorého základom je
správne hospodárenie nielen v lese, ale aj na ostatnom
našom spoločnom majetku,
ktoré bude prinášať úžitok aj
budúcim generáciám,“ prihovoril sa k prítomným predseda urbáru I. Šaško. Prítomní
členovia boli oboznámení aj

so správou o činnosti dozornej rady a urbárnici následne
schválili plány na ďalší rok.
Jedným z cieľov do budúcna

je rekonštrukcia a modernizácia urbárskej píly. Na tento
účel by mohli byť využité aj
eurofondy, ktoré už v minulosti pomohli na vylepšenie
ekonomických ukazovateľov
lesa i zveľadenie urbárskeho
majetku získaním potrebnej
techniky. Toto všetko je podmienené myšlienkou podporiť
zhodnocovanie dreva v domácom prostredí, čo by zároveň
mohlo zabrániť jeho vývozu
za hranice.
Vo filme, ktorý odznel 2.
júla na výročnej urbárskej

schôdzi bolo uvedených niekoľko informácií pri príležitosti 110. výročia založenia Urbáru, zameraných na jeho historickú hodnotu. Z pôvodných
319 členov sa toto spoločenstvo rozrástlo na viac ako 900
členov, obhospodaruje 2150
hektárov lesa, pričom je prvoradá úloha kladená na ochranu
životného prostredia, prípravu nových plôch a výsadbu
stromov. „Sme veľké spoločenstvo, kde prostredníctvom
našich zástupcov pod dozorom
kvalifikovaných odborníkov
vieme s plnou zodpovednosťou, aj keď to vôbec nie jednoduché, zabezpečiť jeho chod
so všetkými funkciami. Už v
prvých jarných mesiacoch
sme začali s prípravou lesa
na zalesňovanie. Na takmer 33
hektároch holín sme vysadili
134 tisíc sadeníc smreka, jedle
a duba,“ povedala V. Jančeková prostredníctvom filmového
dokumentu. Okrem iného tiež
spomína rekonštrukčné práce
na kostolíku sv. Anny v Oraviciach, športové aktivity, ako
cezhraničné bežkárske preteky
za účasti prezidentov oboch
štátov a v neposlednom rade
aj výstavbu urbárskeho domu
– koliby Hubertky, ktorá už
rok poskytuje svoje služby
turistom.

Podmienky pre nové obytné súbory

Počas letnej sezóny vládol
v lokalitách IBV čulý pracovný ruch. V časti Breziny
Oravská vodárenská spoločnosť realizovala rozvody

kde prebehli prípravné práce
na položenie vodovodu. Táto
časť cesty bude následne
posypaná makadamom. Po
finalizácii týchto prác bude

vody a kanalizácie. Technické služby vykonávali práce
na úprave časti miestnej komunikácie, a to konkrétne
v spojovacej časti Breziny
a Železničnej ulici a ďalšej
vetvy miestnej komunikácie,

možné realizovať asfaltovanie časti miestnej komunikácie Cestnými stavbami.
Na IBV Varta boli ku koncu
augusta zrealizované všetky
siete, vodovod, kanalizácia aj
elektrika.

Vstup do mesta od Námestova dostane novú tvár

Projekt pre nové možnosti turizmu
nadväzujú ďalšie prepojenia
na Oravskú cyklomagistrálu, Hornooravskú magistrálu
s napojením na Hornokysuckú magistrálu (pokračujúcu
cez Makov do Čiech), z Oravíc
smerom na Liptov (pri Liptovskej Sielnici) na Vážsku cyklomagistrálu a ďalšie.
K investičnej časti neodmysliteľne patrí
spoločná ochrana pohraničia,
rozvoj cezhraničných aktivít
v oblasti športu, rek reácie,
turistiky a kultúry a prezentácia regiónov
na najväčších
veľtrhoch cestovného ruchu
na Slovensk u
a Poľsku.
Projekt obsahuje aj vybudovanie turistického informačného centra v Oravicich
Detail úseku v Tvrdošíne - Medvedzí.
a použitie elekvodnej nádrži Tvrdošín popod tronických technológií v pozáhradkárske osady Bučník do dobe mobilných sprievodcov,
Tvrdošína.
ktoré umožnia turistom objaNa jednoduchý opis trasy vovanie zaujímavých miest a
(Dokončenie z 1. str.)
nych bazénov popri rieke Oravica cez Relaxačný chodník
a Vitanovú, kde sa napojí na
cyklotrasu Nowy Targ - Trstená. Odtiaľ bude trasa viesť
cez Nové Ústie na priehradný
múr Oravskej priehrady smerom do Štefanova. Pokračovať bude popri vyrovnávacej

modernú ekologickú výchovu
prostredníctvom moderného
rádiového vysielača (Bluetooth).
Použitie tohto systému vy-

níctvom aktívnej účasti v hre súťaži s rôznymi stupňami obtiažnosti. Virtuálny sprievodca
bude sprevádzať nielen zrakovo
postihnutých ľudí, ale tiež kaž-

Knižnice skvalitňujú služby

Detail plánovaného chodníka v Oraviciach.
tvorí nové príležitosti pre re- dého prostredníctvom telefónu.
kreáciu v krásnom prírodnom Z neho bude možné počúvať
prostredí, a zároveň predstaví správy a ďaľšie informácie. Doprvky zábavy a získanie vedo- konca aj bez prístupu na Internet
mostí o prírodnom a kultúr- budú neorganizované skupiny
nom dedičstve.
schopné poznávať a dozvedieť
Navigácia prostredníctvom sa množstvo informácií, ktoré
mobilu bude slúžiť na získa- im spríjemnia pobyt v tomto
vanie vedomostí, sprevádzanie území.
turistu po trase chodníka s doPredstavili sme vám časť
daním potrebných informácií o pripraveného projektu, ktorý by
atrakciách a kultúre regiónu, in- mal byť vyhodnotený do konformácií dotýkajúcich sa fauny i ca roka. O tom, či bol úspešný,
flóry regiónu a ochrany prírody, bude vedenie mesta informovaale taktiež na zábavu prostred- né začiatkom budúceho roka.

Deti štyroch národov prežili krásne chvíle
V termíne od 19. do 23. júla
sa v partnerskom meste Kobylnica konal už piaty ročník
medzinárodného divadelného
festivalu Multi-Culty. Jeho
cieľom je prelomiť jazykové
bariéry, vytvoriť priateľstvá
a dokázať tak, že cezhraničná
spolupráca nekončí podpismi
dokumentov.
Zúčastnilo sa ho viac ako
80 mladých ľudí zo štyroch
krajín, a to Česka, Maďarska, Slovenska a Poľska. Zástupcom nášho mesta bolo 15
detí z Centra voľného času.
Okrem mnohých divadelných
workshopov, počas ktorých
si mohli všetci vyskúšať javiskovú činnosť, chôdzu na
chodúľoch pod dohľadom inštruktora Dariusa Narlocha,
ktorý svojím kreatívnym prí-

stupom opäť prekvapil a zaujal účastníkov. Všetky prvky,
ktoré sa malí herci naučili
počas seminára, predstavili

pri príležitosti pikniku Štyroch kultúr. „Počas bohatého
programu sme navštívili aj

Mesto začalo s rekonštrukciou chodníka, ktorý sa tiahne od Základnej školy Štefana Šmálika po Školskej ulici až
na koniec Vladiny, kde bude po pravej strane vybudovaný
nový chodník. Po ukončení týchto prác bude realizovaná aj
úprava hlavnej cesty, kde bude natiahnutý nový asfaltový
mikrokoberec.

Kaszubski park miniatúr, kde
sme videli repliky poľských a
svetových budov. Ďalší deň
sme mali možnosť vidieť krá-

sy Slowinského národného
parku, absolvovali sme prechádzku do najvyšších zales-

nených dún a navštívili maják
Czolpino. Čo deti naviac potešilo bolo azda krásne slnečné počasie a výlet na pláž pri
Baltickom mori, ktoré svojou teplotou deti neodradilo
a smelo sa v ňom vykúpali.
Posledný večer sa konali vystúpenia pre verejnosť, kde sa
prezentovali deti zo všetkých
krajín a zatancovali aj deti
z nášho CVČ. Tento pobyt dal
deťom šancu zažiť niečo nové
a spoznať nových priateľov zo
susedných štátov,“ povedala
Ivetka Gostíková, ktorá spolu
s Jarkou Krížikovou sprevádzali pätnásťčlennú skupinu
šikovných detí. Počas pikniku nechýbal rytiersky turnaj,
možnosť streľby z luku, ale
predovšetkým šanca spoznať
sa navzájom.

Mestská
knižnica požiadala o dotáciu
z Fondu na podporu umenia na realizáciu
projektov „Nákup kníh pre
všetkých čitateľov Mestskej knižnice v Tvrdošíne“ a
„Doplnenie a implementácia
softvérového a hardvérového
vybavenia Mestskej knižnice
v Tvrdošíne“. V oboch prípadoch bola úspešná a v blízkom období bude možné
v rámci prvého spomenutého dokúpiť aktuálnu náučnú
i krásnu literatúru pre všetky
vekové kategórie. Hlavným
prínosom prvého projektu je
práve rozšírenie, zaktualizovanie a doplnenie knižničného fondu, čo má podporiť
a sprístupniť nové poznatky
a knihy, o ktoré je záujem.
Druhý projekt pomôže rozšíriť moduly knižnično-informačného systému. V praxi
to bude znamenať, že si či-

tateľ v pohodlí domova bude
môcť pozrieť knižný fond
a rozhodnúť sa pre literatúru, o ktorú má záujem. Ďalší
modul spolupracuje s výpožičným protokolom. Jedinou
podmienkou je zaradenie
e-mailovej adresy čitateľa
do adresára, vďaka čomu už
nebude potrebné posielať papierové upomienky, ale čitateľ bude takýmto spôsobom
informovaný o prekročených
výpožičkách, či rezervácii
žiadaných titulov. Tretí modul nazvaný revízia pomôže
rýchlo a presne určiť elektronicky spracovaný stav knižničného fondu, čo je veľká
pomoc práve pre pracovníkov
knižníc. Celkovým prínosom
realizácie úspešných projektov je predovšetkým poskytnutie rýchlejších, efektívnejších, modernejších knižničných služieb a skvalitnenie
a modernizácia softvérového
vybavenia knižnice.

Potravinové balíky, na
ktoré dostalo Slovensko finančnú pomoc z Operačného programu potravinovej
a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020 pracovníci
Spišskej katolíckej charity
21. júla rozdali v našom meste až 26 rodinám. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
ktorý zároveň prevzal záštitu nad celým programom,
pripravil zoznam prijíma-

teľov potravinovej pomoci,
ktorí žijú na hranici chudoby. Okrem cestovín a múky
takmer 13,5 kg vážiaci balík s potravinami obsahoval
aj strukoviny, ryžu, cukor,
olej, konzervy, paštéty, sardinky, instantné polievky či
paradajkový pretlak a sušené
mlieko. Druhé kolo potravinovej pomoci vrátanie hygienických balíčkov je v pláne
na jeseň.

Pomoc pre sociálne slabších

Výťah v zdravotnom stredisku

V zdravotnom stredisku v Tvrdošíne bol 26. júla dodaný
a zmontovaný stoličkový výťah, ktorý má napomôcť predovšetkým imobilným a nevládnym pacientom dostať sa
ku svojmu lekárovi.
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Nové služby v hoteli Limba
Ku fungujúcej posilňovni a snooker bar u
v hoteli Limba sa v júli pripojil relaxačno-skrášľovací salón
Ladies & Gentleman pod vedením Viery Ondríkovej, ktorá
má v tomto odbore dlhoročné
skúsenosti. Jej salón v Bratislave vyhľadávajú známe
osobnosti, čo je tiež odrazom
kvality ponúkaných služieb.

na rodiny. Tomu sme prispôsobili napríklad aj masáže – od
klasickej, reflexnej, lymfatickej až po tehotenskú, či detskú
masáž. Nechýba tiež masáž
medová, ktorá má detoxikačné
účinky a je výborná práve pri
chudnutí,“ hovorí V. Ondríková. V súčasnosti stále hľadá do
svojho tímu ľudí, ochotných
pracovať dušou, ktorí absolvujú potrebné odborné školenia,
výsledkom čoho bude profesi-

Hoci si každý pod kozmetikou predstaví len slávnostné
líčenie, či čistenie pleti, ktoré
majú automaticky využívať
najmä ženy, v hoteli Limba
bude ponuka oveľa obšírnejšia.
Okrem zaužívaných kozmetických úkonov a líčenia v salóne
môžete tiež podstúpiť klasickú
a laserovú depiláciu, tetovanie
obočia či pier, manikúru a pedikúru. „Našim cieľom je, aby
zákazníci, ktorí k nám prídu
našli pod jednou strechou kompletnú ponuku od kaderníka,
cez kozmetiku až po masáže.
Aby od nás zákazníci odišli
zrelaxovaní, spokojní a nemuseli hľadať odborníkov na samostatných miestach. Chceme
vytvoriť miesto, kde sa budú
zákazníci cítiť príjemne a kde
bude postarané o každého čle-

onálny prístup, pričom potreby
zákazníka ostanú na prvom
mieste. Do ponuky salóna je
zaradené aj laserové odstránenie chĺpkov, pigmentácie, tetovania či cievok, ktoré v blízkom okolí chýba. V prípade
záujmu o ktorúkoľvek službu,
najlepšie ich kombináciu, kontaktujte pracovníkov salónu na
tel. č. 0948 150 186.
Zlepšujúca sa úroveň služieb sa odrazila na spokojnosti
jej návštevníkov. Z mnohých
kladných hodnotení uvádzame
list zaslaný primátorovi mesta:
Vážený pán primátor,
nedávno som na odporučenie
mojich priateľov navštívila na
pár dní Oravu, pretože som sa
potrebovala trochu zrehabilitovať po úraze, ktorý sa mi
stal pri športe. Keďže som toho

chcela vidieť a zažiť čo najviac,
priatelia mi odporučili Tvrdošín ako mesto s výbornou centrálnou polohou a hotel Limba,
ako novozrekonštruovaný hotel
s výbornými službami a musím
povedať, že sa nemýlili. Nedá
mi nenapísať veľkú pochvalu
za vybavenie hotela, čistotu,
prístup personálu, ako aj za
udržiavané okolie. Keďže ako
športovkyňa sa potrebujem
stravovať špecificky a navyše
som aj alergička, oslovila som
so svojimi požiadavkami na
stravu riaditeľku hotela, ktorá
mi vyšla maximálne v ústrety,
za čo jej patrí moja veľká vďaka. Aj jej zásluho, bol môj pobyt
v hoteli veľmi príjemný a cítila
som sa tam doslova ako doma.
Veľa cestujem na rôzne tenisové turnaje a bývam v rôznych
hoteloch, takže viem porovnávať a môžem povedať, že tento
hotel by si pokojne mohol pripísať ešte jednu hviezdičku.
Už som hotel Limba odporučila niekoľkým mojim priateľom
a pri budúcej návšteve Oravy
sa v ňom určite zase rada ubytujem.Pozdravy mestu odoslala slovenská tenistka Natália
Vajdová, dcéra mariána Vajdu,
trénera N. Djokoviča
Do ponuky hotela Limba popri prenájme a organizovaní svadieb a rodinných osláv pribudla
aj možnosť usporiadania
karu, pričom vedenie hotela vychádza maximálne
v ústrety pozostalým. Odráža sa to na cene večere,
ktorá je 5,80 eur za osobu,
1 euro za prípitok a do tejto
ceny sa nezarátava prenájom priestorov, ten je v prípade smútočnej rozlúčky
zdarma. Viac info u prevádzkového manažéra hotela na tel. č. 0903 529 734.

Pri Skalke horela Vatra zvrchovanosti

Už po 24-krát bola 22. júla
zapálená tradičná vatra zvrchovanosti pod záštitou Slovenskej národnej strany, Matice slovenskej a Mestského
úradu v Tvrdošíne za účasti
čelných, krajských a okresných predstaviteľov strany
a primátora mesta. Týmto
aktom si pripomíname uznesenie zo 17. júla 1992, keď

bola podpísaná Deklarácia
Slovenskej národnej rady
o zvrchovanosti Slovenska,
v ktorom poslanci požadovali
samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol
rozpad ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky
1. januára 1993. „Ďakujem organizátorom, ktorí pripravili
toto podujatie a všetkým, ktorí
udržali tradíciu a spomienky
na vyhlásenie zvrchovanosti
Slovenskej republiky, pretože

naši dedovia a predkovia sa
po stáročia usilovali o to, aby
si Slováci mohli uplatňovať
a samostatne spravovať svoje záležitosti ako samostatný
suverénny národ. Podarilo sa
to až ďalším generáciám a napriek tomu, že je naša republika mladá, má právo a možnosť
sa brániť rozhodnutiam, ktoré
robia veľké štáty a chcú nám

vnucovať ich politiku. Môžeme
si tak spoločne budovať krajinu tak, ako chceme a potrebujeme,“ prihovoril sa k prítomným prvý predseda SNS
Jaroslav Paška. Hoci dnes už
slovenský národ tvorí súčasť
spoločenstva moderných národov Európy, nebolo to tak
dávno, keď vzdelanci vedení
Ľudovítom Štúrom bojovali
za naše práva, kedy vznikol
prvý reprezentatívny revolučný orgán – Slovenská národná
rada. Na ich snahu nadviazali

slovenskí národovci v prvej
aj druhej svetovej vojne. Význam vatry vyzdvihol aj primátor I. Šaško: „Som rád, že
sme sa dnes už tradične stretli
na tomto mieste, aby sme aspoň symbolick y podporili
a obhájili boj a smerovanie
Slovenska v minulosti a jeho
napredovanie do budúcnosti
predovšetkým dnes, keď je vo

svete situácia plná strachu
predovšetkým z budúcnosti
a z vlastnej existencie.“ Ešte
predtým ako Milan Kováč
spolu s predstaviteľmi SNS
zapálili symbol zvrchovanosti, poďakoval prítomným
poslancom a zástupcom strany, ale tiež sa prihovoril ku
všetkým, ktorí prišli na Skalku, aby dokázali svoju hrdosť
na krajinu, v ktorej žijú a na
predkov, ktorí bojovali nielen
za svoje deti a vnúčatá, ale že
videli ďaleko do budúcnosti.

Vysvätili kríž uprostred lesa
Už na prelome tisícročí
členom Poľovníckeho združenia Háj – Tvrdošín skrsla
myšlienka vytvoriť v ich reví-

Vojtášková vybudovať studničku, vztýčiť pri nej kríž,
aby toto miesto získalo aj duchovný rozmer. Už vtedy ho

to sme zároveň urobili lavice,
ohnisko, nanovo vymurovali
a skalami obložili studničku,
ktorú sme nazvali patrónom
poľovníkov, teda aj prameň,
ktorý tu vyviera už oficiálne uvádzame ako Hubertov
prameň,“ hovorí Ján Smoleň,
hospodár poľovníckeho združenia. Po množstve hodín tvrdej práce tak vzniklo miesto,
kde môže načerpať energiu
a osviežiť sa horskou vodou
nejeden turista, či cyklista.
Duchovnú hodnotu, symbol kresťanstva, kríž nad
studničkou 9. júla vysvätil vdp. František Reguly.
Podľa Jána Smoleňa sa na
tomto mieste aj v minulosti zastavilo veľa ľudí, a tak
chceli zabrániť zakladaniu
nelegálnych ohnísk, preto pri
laviciach vybudovali aj to.
„Čistá voda horská v chotári „Vojtášková“ pramení tu v duši, „Drevo na realizáciu nám
pery si ňou ovlaž vždy, keď ťa smäd súži. Ak Ťa smútok trápi poskytli z Urbáru Tvrdošín,
napi sa z nej dúškom, srdcu boľavému viac nebude úzko.“ Volá ostatné bolo v réžii poľovníckeho združenia. Verím,
napiť sa pramenitej vody nápis nad studničkou.
že ľudia pozitívne ohodnotia
ri priestor nielen na fyzický, bol vysvätiť vtedajší farár na- našu snahu,“ dodal J. Smoale aj duchovný oddych. Veď šej farnosti, vdp. Ľudovít Frič. leň. S vysokou návštevnoskde inde ako práve uprostred V roku 2007 bolo nutné toto ťou však hrozí aj vyčíňanie
lesa, obklopenom mohutný- miesto obnoviť kvôli popa- vandalov, avšak voči tomu je
mi horami, jemnými zvukmi daným stromom. Po takmer medzi poľovníkmi rozšírený
a božským pokojom človek 16 rokoch bola však potreb- názor, že prostredie vychovánačerpá novú energiu? A prá- ná úplná rekonštrukcia, čoho va a možno práve to zabráni
ve vtedy si príroda našla svoju výsledkom je súčasná podo- v poškodení studničky.
cestu a dala príležitosť milov- ba. „Ako povedal pán farár,
Samotná voda z Hubertovníkom prírody, aby z prame- kríže môžu schátrať, ale je na ho prameňa prešla rozbormi
ňa ktorý vyvieral spod kore- nás ľuďoch, kresťanoch, aby a v blízkej budúcnosti plánujú
ňov smreku vytvorili ideálne sme tento kríž opäť postavili poslať na rozbor ďalšiu vzormiesto pre tieto potreby.
a tak sme si tieto slová zobrali ku. Keďže prameň vyviera
V roku 2000 sa členom za svoje. Chceli sme tomuto z veľkej hĺbky tečie celoročne
združenia podarilo v lokalite miestu dať väčší rozmer, pre- a ani v zime nezamŕza.

Súťaž o najkrajšiu záhradku v našom meste
Tak ako je pravda, že umelecké dielo je potravou duše,
je pravda aj citát nemeckého
spisovateľa Heinricha Seidela: „Nemáme domov hľadať,
ale domov vytvárať“. Pritom
domov je také malé umelecké
dielo každého jedného človeka. Buduje
a tvorí ho srdcom aj
dušou. Vkladá doň
k úsok seba presne
tak, ako maliar vkladá vlastné myšlienky do svojho obrazu.
Domov je odrazom
každej osoby, či skôr
osobnosti, ktorá je
jeho súčasťou. Detská izba hrá veselými
farbami, spálňa je oázou pokoja. A presne
takú oázu, potravu
pre dušu, človek hľadá aj vo svojej záhrade. Vysádza kvety či
stromy tých farieb,
ktoré lahodia všetkým jeho
zmyslom. Vytvára priestor pre
relax. Pracovný aj voľnočasový. Záhrada je vraj kópiou
ľudskej duše a podeliť sa o zážitok z nej, znamená podeliť sa
o kúsok seba, o kúsok svojho
šťastia a pozitívnej energie.
Každoročne tento zmysel pre
krásu hodnotí komisia cestovného ruchu, podnikateľských
aktivít a verejného poriadku
pri MZ. Vyhodnocuje estetický vkus i lásku ku kvetom
majiteľov balkónov, vchodov
do bytoviek, predzáhradok
a záhrad pri rodinných domoch vo všetkých častiach
nášho mesta. Priamo v teréne
si členovia komisie pozreli
jednotlivé mestské časti a zároveň vyhodnotili tých najlepších, ktorým odovzdala ceny.
V dobe, kedy viac ako kedykoľvek predtým človek venuje svoj čas práve starostlivosti
o záhradu, veru komisia mala
neľahkú úlohu. Nakoniec bola
vyhodnotená záhrada rodiny
Medveckej z Hríbikov č. d.
121, rodiny Rusnákovej z časti

Pod Žiarcom č.d. 884, rodiny
Jančekovej z Vladiny č. d. 861,
rodiny Medveckej z Krásnej
Hôrky č.d. 258 a bytovka č.
13 v Medvedzí. Tí, ktorí venujú svojej záľube množstvo
času, aby nakoniec ukázali

väčšou odmenou pre každého
pestovateľa, ktorý výsledkom
svojej práce poteší nielen seba,
ale aj svoje okolie a pomôže
tak skultúrniť a skrášliť svoje
mesto. Je teda namieste poďakovať všetkým za tvrdú prácu,

v plnej kráse svoju záhradku,
dobre vedia, že starostlivosť
o ňu znamená často namáhať
sa od rána do večera. Výsledok
však vždy stojí za to. Pestré
farby a omamné vône sú naj-

za ich fantáziu i energiu venovanú svojmu okoliu , za to,
že dokážu svojimi nápadmi
spríjemniť život nielen sebe,
ale všetkým, čo žijeme v našom meste.

Naše mesto očami návštevníka

Vážený pane primátore!
Dovoluji si Vás tímto pozdravit, vyjádřit obdiv a poděkování.
V týdnu od 18 do 24.7. jsem byl s rodinou na dovolené v Trstené a
na krásné Oravě. Mimo jiné jsem ve čtvrtek 28. 7. navštívil i město
Tvrdošín, kterým vždy pouze jen projíždím. Tentokrát jsme zavítali
do centra s náměstím města a byl jsem potěšen a překvapen jeho
čistotou, úpravou a vkusným architektonicky – urbanistickým řešením. Vím, jak vždy jsou složitá jednání a realizace podobných
záměrů a proto Vám i poslancům a jistě i všem, kteří se podílejí
na provedení a údržbě, patří velký dík za odvedenou práci.
Naším cílem byl samozřejmě také dřevěný gotický kostel, ke
kterému jsme dorazili asi v 1610 hodin, což bylo 10 minut po uzavírací době. Při chůzi z parkoviště jsme potkali mladou slečnu
(průvodkyni), která se nabídla, že nám kostel odemkne a nádhernou památku i představí, čehož jsme s díky využili.
Vážený pane primátore, jsem nemírně rád, že o tak významnou památku, se tak dobře staráte a zaměstnáváte pracovníky,
pracující nad rámec své pracovní doby, laskavě, s úsměvem a
ochotně. Děkujeme!!!
Přeji Vám všem krásné léto a mnoho zdaru ve Vaší nelehké
práci.
Jiří Cába
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Prázdniny plné dobrodružstiev
Leto sa pomaly blíži ku
koncu a deti opäť zasadnú do
školských lavíc. Počas prázdnin však nezaháľali. Namiesto
toho zbierali zážitky, dobrodružstvá a upevňovali priateľstvá. Boli ich plné ihriská,
chodníky aj námestia. Behali
za loptou, krútili kolesami bicykla a skákali do vody. Jedni
dovolenkovali s rodičmi, iní
s kamarátmi v letných táboroch. A že ich bolo neúrekom.
Prvé tri prázdninové týždne
si 80 detí z nášho mesta užilo
v prímestských detských letných táboroch z dielne Centra voľného času. V rámci
prímestských výletov absolvovali tábor Túlavé topánky,
Športový a Krížom-krážom.
Počas troch turnusov nebola
núdza o smiech, zábavu aj relax. Počasie našim táborníkom
prialo, a preto si užívali každý
deň naplno. Centrum voľného
času prázdniny uzatváralo týždňovým táborom v Rajeckých
Tepliciach.
Ďalší letný tábor organizovali druhý augustový týždeň
dobrovoľníci z eRka v pastoračnom centre v Ústí nad
priehradou, ktorého hlavnou
témou bola Univerzita milosrdenstva. Aj napriek názvu
témy sa deti necítili ako v škole, ale naopak, každý deň plnili
rôzne aktivity, počas ktorých
spoznávali skutky milosrden-

stva. Učili sa odpúšťať, pomáhať, radovať sa, byť trpezliví,
štedrí a modliť sa za druhých.
Vďaka spolupráci s mestom
a pekárňou Švarc tak mohli
dobrovoľníci z eRka zažiť plno
dobrodružstiev s 33 deťmi.
Gymnázdniny 2016
Aj toto leto sa na našej škole
- v Gymnáziu Tvrdošín, v prvý
júlový týždeň otvorili dvere
pre všetky deti od 5 do 15 ro-

kov. Po úspešnom minuloročnom týždni sme sa rozhodli
v tejto milej tradícii bezplatného letného tábora pokračovať.
A že aj 2. ročník tohto podujatia sa stretol s pozitívnym ohlasom, ukázal rekordný počet
detí. Počas troch dní, od 6. do

Na otázku „Prečo to robíte?“ odpovedala pani učiteľka Harmatová, vyučujúca
francúzsky jazyk: „Robím to
preto, aby sa meno našej školy
v dobrom zapísalo do povedomia tunajších obyvateľov,
aby deti videli, že tu dokážeme

Po úspešnej kvalifikácii
tanečnej skupiny Minihop na
celoslovenskej súťaži Showtime v Leviciach sa mohli
dievčatá aj tento rok predviesť a reprezentovať naše
mesto na majstrovstvách Európy VII. Stage Dance European
Champioship, ktoré sa konali
v dňoch 29.6. - 3.7. v Leviciach. Skupina so svojou energickou choreografiou získala
2. miesto, čo je ďalší veľký
triumf pripísaný na ich konto.
„Výkriky dojatia, slzy šťastia,
potlesk a úsmev na tvárach
malých veľkých tanečníc nás
sprevádzal cestou domov. Za
všetkými úspechmi sa skrývajú
hodiny tréningov, veľká snaha členiek skupiny a finančná

podpora mesta Tvrdošín, vďaka ktorej sa Minihop-ky môžu
súťaží zúčastňovať,“ povedala

Ivetka Gostíková, pod ktorej
taktovkou vyrastajú malé tanečné hviezdy.

Lucia Šmiheľová, Megan Fábryová, trenérka Iveta Gostíková, Andrea Renerová, Karolína Renerová, Linda Hrubošová,
Nina Jarinová, Alica Divinská, Sabrina Belicová

Svoje sny pretavili do reality
Nápady, chuť a motivácia študentov Spojenej školy
podporované jej vedením prináša svoje ovocie.
8. júla sme na našej škole privítali viac ako 150 detí! Boli pre
ne pripravené rôzne zaujímavé
aktivity, športové a vedomostné súťaže, hľadanie pokladu,
streľba zo vzduchovky, ako aj
tvorivé matematické, chemické
či fyzikálne dielne, kde sa deti
zaujímavým spôsobom naučili
veľa nového. Pod úspech tohto podujatia sa veľkou mierou

podpísali šikovní a ochotní
pedagógovia nášho gymnázia, ako aj animátori, študenti
gymnázia, ktorí nezištne, vo
svojom voľnom čase, prišli
pomôcť a venovali sa deťom.
Veľká vďaka patrí aj pani riaditeľke a pani zástupkyni, ktoré počas celých troch dní pomáhali s organizáciou a zabezpečovali všetko potrebné pre
bezproblémový priebeh akcie.

stredoškolské učivo podať aj
úplne malým deťom rôznych
pováh a temperamentov v jednej skupine.“ Pre deti učiteľka
prichystala skladačku origami - Galský kohút a francúzske Pele-Mele, kde sa formou
hier a súťaží deti dozvedeli
veľa o Francúzsku.
Svoj postoj pridala aj pani
učiteľka Hladká, ktorá s deťmi počas Gymnázdnin riešila
rôzne logické úlohy, hrala sa
hry zamerané na spoluprácu
detí v skupine, rozvíjajúce sociálne cítenie a empatiu.
„Snažíme sa najmä pomôcť
rodičom, ktorí sú v práci. Aj
my sme mamy a viem to pochopiť, je to z našej strany
solidarita. A máme radi deti,
ináč by sme to nerobili. Taktiež učíme našich študentov
pomáhať. Veríme, že je to
zmysluplné a deti strávia čas
zábavou a učením sa nového.
Zároveň chceme aj zviditeľniť
našu školu.“
Študenti - animátori sa
zhodli na jednom. „Doma by
som sa aj tak nudil, tak radšej
pomôžem, ako sedieť doma
na PC! A mám z toho dobrý
pocit,“ povedal Martin zo sekundy. Jeho spolužiak Daniel
pridal: „Mám tu malú sestričku, veľmi sa jej tu páči. Zdá sa
mi to dobrý nápad.“
Veru, dobrý pocit a rozžiarené detské oči boli pre
všetkých tá najväčšia odmena. Tešíme sa o rok, priatelia!
Marianna Hrubcová

Festival zdravia na námestí
Slnečná nedeľa 7. augusta
potešila návštevníkov aj organizátorov Zeleninového festivalu, prvej akcie svojho druhu
na Orave vôbec. Na Trojičnom
námestí mohli návštevníci
okrem kúpy zeleniny bezplatne ochutnať aj rôzne netradičné dobroty ako cviklové, cuketové alebo mrkvové koláče.
Dozvedeli sa viac o výborných
zdravotných účinkoch pôvodnej oravskej plodiny - ľanu siateho, a mohli si vyskúšať staré postupy jeho spracovania,
ktoré prišli predviesť ochotné dobrovoľníčky z Vikartoviec. Hneď po nájdení miesta
prameňa na mape Slovenska
mohli záujemcovia o zdravý
životný štýl ochutnať pravé
slovenské minerálne vody. Pre
deti boli pripravené rôzne tvorivé dielne, súťaže, hry a aktivity. Občianske združenie
Misia mladých dlhodobo pomáha oravským rodinám v náročných životných situáciách.
Jedným takýmto spôsobom je
aj možnosť začať s vlastným

Minihop-ky opäť úspešné

pestovaním a predajom zeleniny v rámci Predaja z dvora,
ako aj získanie hospodárskych

Predaja ekologicky dopestovanej zeleniny, ktorá nemusí byť
iba z obchodných reťazcov, ale

Žiaci tretieho ročníka sa začiatkom školského roka prihlásili
na medzinárodnú súťaž Shell Eco Marathon, ktorá je veľkou

výzvou pre študentov z celého
sveta - navrhnúť, skonštruovať a
riadiť energeticky najúčinnejšie
vozidlo, šetrné k životnému pros-

Žiaci reprezentujúci naše mesto: L. Adamcová, M. Dubovec,
J. Balcerčík, M. Kubík, M. Kvasničák, A. Pukáč, P. SpišskýO.
Dúha, A. Žakovič, K. Bakoš, L. Bobáň, M. Ondruš, S. Turošák

trediu. Vyhráva vozidlo s najnižšou spotrebou na jeden liter paliva. V súťaži sú okrem tekutých
palív (benzín, nafta a zemný plyn)
povolené aj alternatívne zdroje
energie (vodík, slnečná energia).
Od septembra žiaci pracovali na
ekologickom vozidle s benzínovým pohonom.
Po úspešnom absolvovaní
troch častí registrácie boli prijatí
na záverečné preteky do Londýna, ktoré sa uskutočnili v dňoch
od 28. júna do 03. júla.
V uliciach mesta bojovalo vyše
200 futuristických automobilov.
Súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov
školy pod dozorom PaedDr. Petra
Spišského. Pri stavbe automobilu
odbornú pomoc poskytol učiteľ
Ing. František Mrkva, registráciu
Ing. Jana Hucková.
Táto súťaž prináša jedinečnú
možnosť reprezentovať nielen
školu a prácu šikovných žiakov,
ale aj celé Slovensko.

Oravec v Európskom mládežníckom parlamente
Začalo sa to v marci, keď
som sa prostredníctvom školy
dostal na Štvrtú výberovú konferenciu EYP Slovensko. Bola
to trojdňová konferencia, ktorá
mala s EYP zoznámiť nových
mladých ľudí. Táto konferencia
tiež určila, či títo mladí budú
nominovaní na niektorú z väčších konferencií, ktorých sa po
celej Európe dejú počas celého
roka desiatky. Ja som patril medzi tých šťastlivejších. Bol som
vybraný na jednu z najväčších a
najstarších konferencií v Európe
- 82. Medzinárodnú konferenciu
v Rennes. Na tejto konferencii
bolo tristo ľudí z každého kúta
Európy od Írska až po Azerbajdžan. Okrem toho, že to bola
jedna z najväčších konferencií
v Európe to bola prvá trojjazyčná konferencia v histórii.
Pomocou prekladu v reálnom
čase tímom prekladateľov sme
spolu komunikovali v angličtine,
nemčine a francúzštine. Bol to

nesmierne obohacujúci zážitok a
neviem, či mu vôbec môžem čo
vytknúť. Našiel som množstvo
priateľov, získal veľa vzácnych

na mnoho vysokých škôl a na
rôzne pracovné miesta. Ak sa
komukoľvek mladému naskytne
podobná príležitosť nech neváha

Samuel Randiak s ďalšími účastníkmi Medzinárodnej konferencie v Rennes.
vedomostí a najmä nekonečné a chopí sa príležitosti. Slovenská
množstvo spomienok. Po Ná- komisia každoročne organizuje
rodnej výberovej konferencii sa výberové konferencie, ktoré sú
môžem prihlásiť na akúkoľvek otvorené všetkým študentom a
z konferencií v celej Európe, mladým.
čím sa mi otvárajú dvere nielen
Samuel Randiak,
ku iným konferenciám, no aj
študent Gymnázia Tvrdošín

Komunitné centrum ŽIRAFA je otvorené

zvierat, prípadne ovocných
stromov a kríkov. Zeleninový festival tak mal napomôcť
k propagácii dobrej veci, ktorou je projekt Oravská zelenina, a predovšetkým podporiť
myšlienku Predaja z dvora.

od rodín, ktoré možno žijú práve v našej blízkosti a potrebujú
takúto pomoc.
Záujemcovia o čerstvú zeleninu môžu o jej kúpe získať
info na www.oravska-zelenina.sk.

Pre komunitné centrum Žirafa
sa počnúc 1. júlom začala nová
etapa. Vďaka podpore v rámci národného projektu Podpora
vybraných sociálnych služieb
krízovej intervencie na komunitnej úrovni budú môcť ponuku jej
aktivít využiť obyvatelia nielen
Tvrdošína, ale aj miest a obcí v
okresoch Námestovo a Tvrdošín.
Komunitné centrum ako sociálna služba poskytuje záujemcom
sociálne poradenstvo v rôznych
oblastiach života kvalifikovanými sociálnymi pracovníkmi.
Pokiaľ sa potrebujete zorientovať v sociálnom systéme alebo
prechádzate výzvami v práci,
škole či rodine, poradenstvo je
jedna z možností, ktorá vám

môže pomôcť posunúť sa ďalej.
Centrum bude taktiež slúžiť
ako priestor na stretávanie sa
obyvateľov rôznych vekových
skupín pri záujmových aktivitách
alebo pripravovaných komunitných podujatiach. Školopovinné
deti a mládež isto ocenia možnosť pripravovať sa v priestoroch
centra na školské vyučovanie.
Už prvé dva mesiace prevádzky
ukázali, že veľký záujem bude aj
o aktivity postavené na nízkoprahových princípoch. Ide o model,
v rámci ktorého návštevníci,
najmä mladí ľudia, môžu navštevovať centrum počas otváracích
hodín bez toho, aby sa vopred
registrovali, pravidelná dochádzka nie je podmienkou a posky-

tovanie služieb je bezplatné.
Jedným z jeho cieľov je taktiež podpora komunitného rozvoja prostredníctvom vytvárania
príležitostí pre realizáciu rôzneho typu podujatí. Dôležité je, že
pracovníci centra nevytvárajú
ponuku pre užívateľov služieb,
ale spolu s nimi. Úlohou pracovníkov a pracovníčok centra je vytváranie mostov, prepájanie ľudí
a organizácií, posilňovanie vnútorných zdrojov v komunite. Viac
informácií: na Facebooku (www.
facebook.com/KCZIRAFA/)
alebo nás môžete prísť navštíviť
priamo do centra, ktoré sa nachádza na Medvedzí 138, v objekte
susediacom s materskou školou.
Mgr. Peter Kulifaj
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Raj fantázie a labyrint snov
Pod rovnomenným názvom bola vydaná hodnotná
publikácia o živote a tvorbe Miroslava Knapa.
Rozprávkový názov predznamenal jej uvedenie do života. Udialo sa tak 14. augusta na
Oravskom hrade. Knihu krstili
Prof. Dušan Kállay, akad. mal.,
profesor M. Knapa spolu s autorom publikácie a PhDr. Ľubomírom Podušelom, CSc.
Prehliadka hradu spojená

Ľ. Podušel, ktorý bol aj kurátorom výstavy:
„Miroslav Knap využíva
svet fantastických bytostí, ktoré vo výsledku hovoria pravdu o skutočnom svete, ktorú
nám maliar kladie pred oči.
Filozofickou motiváciou tvorby sú pre neho morálne kri-

Krst knihy Miroslava Knapa na Oravskom hrade.
s programom v kaplnke sv. tériá a z hľadiska výrazových
Michala a vernisáž v Hradenej prostriedkov a formálnej výdvorane boli pre pozvaných stavby jeho diel je to jasná
hostí hodnotným zážitkom. kompozícia, záväzná kresba,
Výstava s názvom Oravský kultivovaná farebnosť, vysoká
hrad očami Knapa je od 15. náročnosť na výtvarné kvality
augusta sprístupnená všetkým v zmysle nefalšovaného, kvanávštevníkom Oravského hra- litného umeleckého prejavu.
du.Výstižne ju charakterizuje Možno povedať, že Mgr. art Mi-

roslav Knap sa zaslúžil o dôstojnú prezentáciu slovenského
umenia doma a v zahraničí.
Jeho výtvarné dielo prináša
dôkaz o vysokej profesionalite,
neopakovateľnej miere poetickej imaginácie a básnického
nazerania na svet. Má svoj
autentický pôvod a duchovné
formy zhmotnené vo farbe a
tvare. Jeho diela sú plné snového mysticizmu a pokoja. Maliar nás nimi oslovuje, vyzýva
k dialógu a zároveň vzbudzuje
pocity úžasu. Za všetkým sa
skrýva tvár umelca, ktorého
jedinou túžbou je započuť v
ľudskom nepokoji jasnozrivý
hlas úprimnosti, čistoty, harmónie a poriadku.“
Umelec, žijúci a tvoriaci v
Tvrdošíne získal viacero významných medzinárodných
ocenení – Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska, Svetová
cena Salvadora Dalího, Cena
Európskej medaily Franza
Kafku za umenie, Cena Európskej únie umenia za výtvarnú
činnosť, Cena Leo Winkelera, Cena Prix Taylor, Cena
V.O.A.S. Asociácie, Prvá cena
medzinárodnej poroty Perly
Adrie a ďalších iných. Venuje
sa voľnej a úžitkovej grafike,
kresbe, ilustrácii a maľbe. Žije
a tvorí v Tvrdošíne. Je členom
Umeleckej besedy Slovenska
a členom Združenia grafikov.

Mimoriadny zážitok priaznivcov výtvarného umenia
Art Galéria Shürger a OZ
Umenie pre radosť organizovali od 2. júla výtvarné sympózium s názvom „ Stop(y) na
Jantárovej ceste.“ Do Tvrdošína zavítali profesionálni výtvarníci zo Slovenska a Čiech,
aby v inšpiratívnom prostredí
Oravy z atraktívnych prírodných, historických a kultúrnych lokalít pretlmočili svoje
pocity výtvarnými technikami. Diela umelcov boli sprístupnené na vernisáži 8. júla za
prítomnosti všetkých autorov.
Verejnosť mohla tieto diela obdivovať až do 3. augusta. Art
galéria týmto podujatím nadviazala na tradíciu 8 ročníkov
Výtvarného Tvrdošína, ktorého sa v rokoch 1990 - 1997
zúčastňovali predovšetkým
neprofesionálni umelci. „Hľadali sme spôsob, ako prezentovať jednak našu galériu, ale
tiež mesto Tvrdošín. Nemali
sme skúsenosti s tým, ako to
bude vyzerať a fungovať, no
vďaka tomu, že máme slušné
priestory a spolupracujeme
s umelcami, sa mi zdalo, že by
to bolo hodné zorganizovania.
Celé sympózium sa nieslo pod
názvom Stop(y) na Jantárovej
ceste a chceli sme, aby na nej
ostali nejaké stopy aj po výtvarníkoch. Všetci pracovali
v našich ramárskych dielňach
a využili každú voľnú chvíľu,

Letný festival dychovky
Mesto Tvrdošín, Spolok
dychovej hudby Tvrdošanka a
Združenie dychových hudieb
Slovenska – Žilina zorganizovali 30. júla pod záštitou
predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára XI. ročník Festivalu malých
dychových hudieb.
Festival už tradične zahájila úvodná fanfára v podaní
členov dychovej hudby Tvrdošanka. Po nej sa k prítomným
prihovoril predseda Združenia
dychových hudieb v Žilinskom kraji, Daniel Koleják,
ktorý tak slávnostne zahájil
festival. Moderátorka E. Balleková predstavila emeritného
predsedu združenia dychovej
hudby Slovenska, Jána Jamrišku, ktorý zároveň predsedal odbornej porote festivalu.

V súťažnej časti festivalu sa
predstavili Dychové hudby
Lužanka z Liptovskej Lužnej,
Predmierčanka z Predmiera,
Kolárovičanka z Kolárova,

Fatranka zo Žiliny, Oravanka z Trstenej a Tvrdošanka z
nášho mesta. O dobrú náladu
sa počas hodnotenia poroty postarala Parafiálna deta

orkiestra Laskowa z Poľska
a záverečnú bodku za festivalom malej dychovej hudby
urobila Sebedražská kapela
zo Sebedražia. Strieborné
pásmo udelila porota dvom
dychovým kapelám Oravanke a Predmierčanke. O zlaté
pásmo sa podelili štyria ostatní, pričom absolútnym víťazom sa stala Dychová hudba
Kolárovičanka, ktorá má týmto otvorenú cestu k postupu
na celoštátne kolo v budúcom
roku. Porota tiež udelila cenu
za najlepšie prevedenie povinnej skladby. Tá ostala členom
dychovej hudby nášho mesta.
Ďalej porota udelila zvláštne
ceny za pozoruhodný inštrumentálny a spevácky výkon
a za obetavú a úspešnú prácu
s mládežou.

aby realizovali svoje diela.
Hoci v tom, že sa delili o dielne bolo isté čaro, že sa mohli
spolu rozprávať, väčšinou
bolo v dielňach ticho,“ hovorí Anna Lenková. Kurátorské
krídla nad výstavou rozpre-

hlbokú myšlienku, aby sme sa
zastavili na ceste a všímali si
veci, ktoré sa okolo nás dejú,
aby sa človek staral nielen
o telo, ale aj o dušu, vďaka
čomu sa človek stáva lepším,“
dodáva Anna Lenková. Jej ví-

Výtvarníci J. Váp, I. Piačka, A. Augustín,
M. Knap, M. Pošvic, J. Tichý, K. Felix, H.
Balko, R. Balogh, P. Našic, organizátori a ostatní účastníci vernisáže výtvarného sympózia.
strel Ľudovít Petránsky ml.
a o spríjemnenie atmosféry na
vernisáži sa postarala ľudová
hudba Janoštínovci zo Zuberca. „Názov Stop(y) je symbolický, pričom jeho význam má

ziou do budúcnosti je urobiť zo
sympózia tradíciu a možno aj
s mladými umelcami zo ZUŠ
Tvrdošín, ktorých vystavené
absolventské diela nadchli
profesionálnych výtvarníkov.

Svätá omša v drevenom kostolíku
V kostole Všetkých svätých
sa 17. augusta zišli veriaci z cirkevnej organizácie v Budapešti,
kde sa ako dobrovoľníci v onkologickom ústave starajú o pacientov. Kňaz, ktorý vedie skupinu dobrovoľníkov v nemocni-

vala aký krásny kostol tu je, no
vždy z toho posmutnela, pretože
si myslela že ona, ale ani my ho
už nikdy neuvidíme, pretože je
to ďaleko a nemáme pasy. Keď
som však na mape videla, že je
to po ceste do Krakowa a pôj-

ci, pre nich každý rok organizuje výlet. Tento rok na ceste
do Krakowa navštívili Oravský
hrad, Kremnicu, Demänovskú
jaskyňu. Za svätou omšou v gotickom kostolíku sa však skrýva
pútavejší príbeh jednej zo 150
člennej skupiny dobrovoľníkov.
Jej stará mama ešte pred druhou
svetovou vojnou kostol navštívila. „Ako deťom nám hovorie-

deme tadiaľto, neodolala som
a navrhla jeho návštevu. Pán
farár súhlasil a rozhodli sme
sa, že tu budeme sláviť svätú
omšu.“ Skupina maďarských
turistov bola z kostola Všetkých svätých nadšená a mnohí
sa rozhodli, že sa tu vrátia. Po
svätej omši si spolu zaspievali
piesne, ktoré podčiarkli historickú atmosféru kostola.

Písali sm e v na šich n oviná ch
Pred 25 – timi rokmi
Ekonomická situácia si prešla zaťažkávacou skúškou, avšak
mestský úrad vytvoril podmienky a dokázal dokončiť skládku
domového odpadu, pokračoval so splaškovou a povrchovou
kanalizáciou v Krásnej Hôrke so začatím úpravy ciest, stavebne bola dokončená rekonštrukcia dreveného kostolíka a začatá
obnova mobiliáru, pokračuje prístavba učební školy na Medvedzí, bola realizovaná rekonštrukcia cesty z Medvedzia do
Štefanova. Dokončila sa kanalizácia, vodovod a cesty na IBV
Hríbiky, na IBV Hlísno.
Pred 20 - timi rokmi
Pre rozvoj športu, ktoré je dôležité jednak pre budovanie
mesta a jednak pre zdravie obyvateľov sa začalo s výstavbou
futbalového štadióna pri panelárni, ktorý by mohol tvoriť základ
budúceho športového komplexu nášho mesta.

Vitajte v okresnom meste. Tak vítali transparenty návštevníkov nášho mesta po tom, ako bol Tvrdošínu oficiálne a definitívne udelený štatút okresného mesta, už aj na papieri, pričom
sa opäť stal centrom podroháčskej časti hornej Oravy.
Pred 15 – timi rokmi
Vzhľadom na to, že naše mesto už v súvislosti s kauzou
Oravice vyčerpalo všetky možnosti, ktoré na Slovensku máme
bol pripravený podnet na Európsky súd pre ľudské práva do
Strasburgu.

Pred 5 – timi rokmi
Mechanizmy už slúžia svojmu účelu a výstavba areálu zberného dvora čaká na realizáciu. Na skvalitnenie prác v meste, ale aj
pre zvýšenie jeho čistoty už slúžia nové mechanizmy. Separácii
odpadu však napomôže najmä výstavba triediacej linky s lisom
na zmenšenie množstva odpadov.

Dokončený bol objekt vojenskej správy, kde bolo odovzdaných aj 13 nových bytov s príslušnou úpravou okolia.
V uplynulých mesiacoch sa nám podarilo vybudovať desiatky metrov novej kanalizácie na Brezinách, Vladine i Hríbikoch.
V týchto nových obytných zástavbách sa vyriešila nová vodovodná sieť spolu s časťou Vladina, kde je toho času vo výstavbe
niekoľko rodinných domov.
Pred 10 – timi rokmi
Vytvárame podmienky pre kultúru života
Účelom rekonštrukcie mestského parku je vytvoriť spoločenský, verejný, oddychový priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta s cieľom skvalitniť životné prostredie.
Veľké investície v meste sú pred štartom
Je potešiteľné, že aj v našom meste bude stáť obchodný market s rovnakou architektúrou ako stojí všade inde v Európe. Lidl
je situovaný v strede mesta v blízkosti kostola a hotela Limba.
Dôležité je, že vďaka tomuto reťazcu pribudnú v našom meste
ďalšie pracovné príležitosti.
Pod Žiarcom sa buduje
Podľa zastavovacieho plánu v tejto časti mesta je v štádiu rozostavanosti 12 rodinných domov. V súčasnom období v rámci infraštruktúry je už vybudovaná kanalizácia a v príprave je
výstavba vodovodného rozvodu. Elektrické rozvody, verejné
osvetlenie budú realizované po výstavbe trafostanice.

Čistička odpadových vôd v Oraviciach uvedená do prevádzky, kde sa ako prvé napojili mestské termálne kúpaliská a Meander Park.
Náučný chodník zatraktívni Oravice
Náučný chodník v Oraviciach je jednou z kapitol rozsiahleho projektu, ktorý bude mať dva okruhy. V rámci nich budú
vybudované komplexy chodníkov, altánkov, prístreškov na
odkladanie bicyklov a rozhľadne vybavené ďalekohľadmi .
Jednotlivé zastávky poskytnú návštevníkom údaje o faune
a flóre Oravíc.
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Oravafest, sviatok country nadšencov Motorkárska vášeň je na celý život

Narodili sa
8. 6. Anna Turčáková
18. 6. Jakub Staňák
21. 6. Michal Medvecký
4. 7. Laura Šprláková
5. 7. Oliver Salviak
8. 7. Zoe Zimáňová

12. 7. Oliver Galbavý
21. 7. Michaela Riljaková
28. 7. Michal Kaleta
29. 7. Kristína Habovštiaková
1. 8. Emanuel Hudák
3. 8. Juraj Iskra

Najväčší country festival na
Orave si 25. júna zaknihoval
už svoj 10. ročník.
Medzi najväčšie lákadlá
tento rok patrili country kapela Františka a Vojtecha

medzi divákmi zožala aj regionálna skupina Spod Budína
a kapely Samo, Idea, či Mloci.
Hoci po skúsenostiach z minulých ročníkov sa organizátori
aj samotní diváci obávali po-

Sobáše

17. 6.
25. 6.
2. 7.
9. 7.
9. 7.
9. 7.
30. 7.
30. 7.
30. 7.
6. 8.
6. 8.
13. 8.
13. 8.

Jana Brčáková – Mgr. Tomáš Kunik
Mgr. Iveta Habovská – Ján Čuchor
Veronika Hutirová – Martin Glonek
Andrea Turčáková – Jaroslav Hradský
Petra Šangalová – Mgr. Martin Jaroš
Jana Laciová – Miloš Dedinský
Eva Medvecká – Marek Železňák
Monika Pajučáková – Andrej Letošťák
Marianna Slivová – Simon Nicholas Cullen
Monika Chromeková – Mário Chorvát
Veronika Gondová – Mgr. Matúš Liss
Monika Hladká – Michal Kubala
Petra Juríková – Rastislav Hutyra

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
85 rokov
Paula Hrušková
80 rokov
Irena Badárová
Helena Javorková
Ivan Vicen
Štefan Drndáš
Marta Kožienková
Marta Švedová

Tvrdošín
Krásna Hôrka
Tvrdošín
Medvedzie
Medvedzie
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
12. 5.
26. 6.
27. 6.
3. 7.
6. 7.
13. 7.
28. 7.
6. 8.
7. 8.
8. 8.

Jolana Tomadlíková
Jaroslav Pariš
Klementína Kováčová
Dean Markovič
Anna Benkovičová
Magdaléna Václavová
Ján Djubašák
Ing. Dušan Gabarík
Jozef Iskra
Apolónia Brnová

77-ročná
65-ročný
71-ročná
40-ročný
66-ročná
62-ročná
43-ročný
62-ročný
61-ročný
84-ročná

Spomienka

Čas letí a zastaviť sa nedá, rany na srdci aj tak
stále bolia a spomienky na Teba aj tak čerstvé sú...
Dňa 10. augusta sme si pripomenuli 5. výročie
úmrtia MONIKY ADAMUSOVEJ. S láskou
a úctou spomína manžel, deti, vnúčatá a ostatná
rodina. Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku spolu s nami.

Spomienka

Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všetkých,
čo si rada mala. Za všetky tvoje trápenia a bolesti, nech Ti
dá Pán Boh večnej milosti. V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý kto Ťa mal rád. Odišla si od nás, zostali sme
v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí ťa mali radi.
Dňa 25. augusta uplynuli tri roky ako nás opustila naša drahá
manželka, mama, sestra, švagriná a stará mama MÁRIA
TEKELOVÁ, rod. Bučeková. S láskou a úctou spomínajú
manžel Albín, synovia Martin, Vladimír, Andrej, dcéra Daniela, brat Jozef s rodinami.

Spomienka
Vždy nás všetkých rada mala, učila a pomáhala. Teraz tíško v hrobe spí, späť sa viac už nevráti.
Dňa 12. mája nás opustila naša drahá mama,
stará mama JOLANA TOMADLÍKOVÁ. Kto
ste ju poznali venujte jej tichú modlitbu. S láskou
a úctou spomínajú manžel, deti a vnúčatá.

Pozvanie na výstavu
A r t galér ia
Schűrger Vás
pozýva na Letnú výstavu Kataríny Alexyovej – Fígerovej,
ktorej vernisáž
sa uskutočnila
9. augusta. Výstava potrvá do
2. októbra

Nedvědovcov a známa slovenská multižánrová kapela
lokálneho významu s globálnym dosahom - Heľenine oči.
Veľký úspech opäť raz

časia, to sa tento rok rozhodlo
priať jednej aj druhej strane.
Nechýbala bohatá tombola
a country bál do neskorých
nočných hodín.

Mesto Tvrdošín zorganizovalo 12. augusta veľkolepú
párty nielen pre mladých.
Reklamy v súkromnom rádiu avizovali nadupanú párty
s hviezdami slovenskej hudobnej scény s moderátorkou a DJ

taveného autíčka spoločnosti
Manner každého vítali malou
pozornosťou a ešte aj počas
programu ju rozdávali, a občas
aj hádzali z pódia, všetkým
divákom. Známa moderátorka medzi divákov „pištoľným

Expres street party

„Keď vylastiem budem
motolkál,“ vravel asi 4 ročný
chlapček v dave, keď s úžasom obdivoval vyleštené stroje a jazdu „motokaskadérov“.
Školské ihrisko sa na malú
chvíľu zmenilo na miesto
stretnutia milovníkov jazdy na

dvoch kolesách naprieč krajinou. Hlavnou témou nielen
detských rozhovorov sa na pár
dní stal zážitok vidieť jazdu
na zadnom kolese, či roztrhanie pneumatiky, ktorej kúsky
si dokonca odnášali so sebou
domov ako pamiatku.

Prebicykloval sa až do nášho mesta

Ladislav Holub, dôchodca rozhovore pán Holub prezradil
z dedinky Poša v okrese Vra- čo-to zo svojich zážitkov pri
nov nad Topľou si plní svoj det- cestovaní. Na splnenie svojho
ský sen a už siedmy rok na svo- sna si dal termín osem rokov,
jom bicykli cestuje po celom no pravdepodobne to stihne už
Slovensku. Chce totiž navštíviť skôr. Pri svojich cestách nevy2924 miest a obcí. Jeho cieľom necháva okresné úrady, vyššie
nie sú našľapané kilometre, ale územné celky, informačné
suvenír, či pohľadnica s pečiat- strediská, kaštiele, hrady, ale
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Tvrdošín vstúpil do sezóny gólostrojom
Nová futbalová sezóna IV.
ligy skupiny Sever zaklopala začiatkom augusta na dvere. Svoje
futbalové zápasy odštartovali
muži Tvrdošína na domácom
ihrisku proti bývalému treťoligistovi z Bytče. Od úvodného
hvizdu domáci mali jasnú prevahu. Už v 2. minúte sa predviedol gólom Grman, ktorému
však radosť z gólu prekazil čiarový rozhodca. Prvého gólu sa
domáci fanúšikovia dočkali až
v 27. min, keď sa presadil Bartoš. Po tomto momente spustil
Tvrdošín nevídaný gólostroj,
ktorý sa zastavil až na čísle 8.
Hosťom z Bytče sa podarilo už
len skorigovať na konečných 8:1.
Diváci po zápase futbalistom
Tvrdošína za predvedený výkon
zatlieskali.
Veľmi smolný zápas odohral
Tvrdošín o týždeň neskôr na
pôde Rosiny. V prvom polčase
zahodili hostia tri výborné príležitosti, z ktorých dve zahodil
Lejko po rohových kopoch, keď
sám pred bránou nedokázal
loptu dopraviť do siete. Tesne
pred prestávkou začali úradovať
rozhodcovia. Po jasnom faule
v šestnástke na Filipa Hajduka
ostala píšťalka rozhodcu ticho.
O minútu neskôr sa ,,blysol“
čiarový rozhodca, keď Tvrdošínu neuznal regulárny gól. Po
prestávke svoju streleckú smolu
korunoval Lejko, ktorému sa v
tomto zápase nepodarilo skórovať. Čo sa nepodarilo hosťom,
podarilo sa domácim. V 80. minúte chybovala obrana s bran-

károm Tvrdošína a Skaličan
pohodlne dostal loptu do siete.
Zápas sa skončil 1:0, ale Tvrdošín spálil šance na dva zápasy.
V ďalšom domácom zápase
privítal Tvrdošín hostí z Turčianskej Štiavničky. Zápas sa
hral na ťažkom teréne. Góly padali až v druhom polčase, keď
hosťujúceho brankára prepálil
Lejko a na konečných 2:0 po
chybe hosťujúcej obrany upravil Bartoš.
Výsledky:
Tvrdošín - Bytča 8:1, góly:
Lejko 3, Bartoš, Sirota, Grman,
Hradský (z 11m), Mravec; Rosina - Tvrdošín 1:0; Tvrdošín
- Tur. Štiavnička 2:0, góly: Lejko, Bartoš.
Všetky štyri mládežnícke

kolektívy vstúpili do úvodného
ročníka prehrou.
Výsledky starší dorast:
Teplička n/Váhom - Tvrdošín
6:3, góly: Gerát 2, Vicen;
Výsledký mladší dorast:
Teplička n/Váhom - Tvrdošín
9:1, gól: Martin Bednár;
Výsledky starší žiaci:
Tvrdošín - Martin 10:0;
Výsledky mladší žiaci:
Tvrdošín - Martin 2:14, góly:
Medvecký, Kováč.
Odchody: Radomír Trnovec
(Or. Poruba), Anton Palider
(Liesek);
Príchody: Filip Hajduk (MFK
Ružomberok; Michal Bartoš
(Bánová); Marek Lejko (Istebné); Adam Balún, Matej Janol,
Lukáš Repka (dorast)

Tvrdošín je už v 3. kole Slovenského pohára
Hneď v prvom kole Slovenského pohára sa odohralo
oravské derby medzi Chlebnicami a Tvrdošínom. Tvrdošín
sa ujal vedenia už v 5. min,
keď si strelecký účet otvoril v
drese Tvrdošína Marek Lejko.
Mužstvo hostí kontrolovalo
priebeh zápasu a domácich
do vážnejšej šance nepustili.
V 28. min bol zápas pre silný
lejak prerušený, a tak sa dohrávalo až o týždeň neskôr. V 35.
min mal výbornú šancu Lejko, ale svoju tutovku zahodil.
Po zmene strán diktovali tempo Tvrdošínčania. V 57. min
utiekol po ľavej strane Sirota,

ktorý presným centrom našiel
Lejka a ten nemal problém
s dopravením lopty do siete.
Zápas sa skončil zaslúženým
víťazstvom Tvrdošína.
V 2. kole Slovenského pohára cestoval Tvrdošín do Spišského Podhradia. Zápas sa pre
hostí nezačal dobre, keď už v
18. min otváril skóre domáci
Straka. Tento výsledok vydržal
do 85. min, kedy prišli chvíle
Tvrdošína. Najprv vyrovnal
Marek Lejko a potom dvomi
gólmi rozhodol Róbert Jendrišek o postupe Tvrdošína do 3.
kola, v ktorom ich čaká piatoligový FK CSM Tisovec.

28. Medzinárodná Parafiáda aj s reprezentantmi z Tvrdošína
V dňoch od 9. do 16. júla sa v
hlavnom meste Poľska, Waršawe
uskutočnila už 28. Medzinárodná

šína a z Trstenej.
Pa r af iá d a je or ig i nál ny
program po vzore starovekej

Tvrdošín na Paraﬁáde reprezentovali chlapci vo futbale. Zľava:
tréner Marcel Bednár, Branislav Kormančík, Maroš Bednár,
Martin Bednár, Roman Repka, Pavol Horvát, Mário Kadlec,
Erik Orčo, Lukáš Polák.

Paraﬁáda detí a mládeže. Slovenského orla tento krát reprezentovali chlapci a dievčatá z Tvrdo-

gréckej triády Štadión–Divadlo–
Chrám. To zahŕňa športové súťaže, kultúrny program a aj vzdelá-

vacie aktivity. Súťažilo sa v štyridsiatich štyroch disciplínach
v piatich kategóriách. Výprava
Slovenského orla súťažila až v 22
disciplínach v štyroch kategóriách. Pretekali v plávaní, stolnom
tenise, šachu, streľbe, bedmintone, vo futbale, ale najviac v ľahkej atletike. Celkovo získali 3
zlaté, 2 strieborné, 2 bronzové
a 6 zemiakových medailí.
V posledný deň Parafiády
výpravu Slovenského Orla, ktorá
sa na Paraﬁáde nestratila, prijal
na slovenskom Veľvyslanectve
vo Waršawe Karol Smetana,
zástupca veľvyslanca, a Radovan
Kollár, pracovník úradu. Poďakovanie až zo samotnej Waršawy
prišlo aj pre vedenie mesta Tvrdošín, ktoré sa veľkou mierou pričinilo o účasť Slovenského Orla
na 28. Medzinárodnej Paraﬁáde
detí a mládeže.

Nové futbalové ihrisko sa už zelenie
Nové futbalové ihrisko v
areáli futbalového štadióna
dostáva postupne svoju tvár.
Práce na vytvorení futbalovej plochy prebiehajú v niekoľkých fázach. Najprv sa v
prvej fáze pripravila ťažkými
mechanizmami plocha, ktorá bola vyčistená od skál a
ďalších nečistôt. Vytvorila sa
hrubá vrstva, na ktorú prišla
zemina, pričom sa následne
na ňu požil piesok s ornicou.
Tieto dve vrstvy sa následne
premiešali a celá plocha ihriska sa vyrovnala. Ďalšou fázou
bolo vysiatie trávy a odvodnenie plochy, ktoré sa uskutočnilo po okrajoch ihriska. Na
hlavnej hracej ploche taktiež
prebehli dôležité práce na regeneráciu trávnika, ktorý počas sezóny zastrešuje až sedem
futbalových družstiev, čiže
takáto údržba je prirodzene
namieste. Ešte nejaký čas

Na ihrisku prebiehajú v súčasnosti odvodňovacie práce, ktoré
majú prispieť k tomu, aby ihrisko spĺňalo najvyššie kritériá.
pot r vá , k ý m bude d r u hé
ihrisko v areáli futbalového
štadióna pripravené na súťažné
zápasy, ale i touto investíciou
chce vedenie mesta prispieť

ku skvalitneniu podmienok,
a zároveň aj podporiť mladé
t ale nt y, k t oré n a n a šich
f utbalov ých i h r iskách
vyrastajú a budú vyrastať.

Karolínka so slovenským znakom na hrudi
O budúcnosť slovenského ári na Halových majstrovstvách tréner Karolíne dôveroval a nasatenisu sa báť nemusíme. Talen- Európy družstiev v Rakúsku. V dzoval ju ako slovenskú jednotku
tov je na Slovensku dosť, no len zóne A vyhrali nad Kosovom aj resp. dvojku na najťažšie zápasy
niektoré sa presadia doma i v Chorvátskom, keď o body sa pri- v dvojhre aj štvorhre, keď bola
zahraničí. Svetlým príkladom je činila v dvojhre a štvorhre práve najplatnejšou hráčkou slovenaj žiačka budúcej
ského výberu. Slosek undy nášho
vensko postupne vygymnázia Karohralo nad Rakúskom
lína Šašková, ktoaj Izraelom, keď ich
rá vo svojej kaboj o prvenstvo v skutegórii mladších
pine zastavilo Poľsko.
žiačok úspešneV boji o postup s dodominuje. Pre jej
mácim Českom neusďalší rozvoj bolo
peli a celkove v zóne
potrebné podľa
A obsadilo Slovensko
reprezentačného
tretie miesto.
trénera, aby svoKarolína sa dokáje zápasy hrávazala najmä výsledkala už so staršími
mi na majstrovstvách
hráčkami, pričom
Sl ove n s k a (z l a t á
skúsenosti, ktoré
a strieborná medaila)
nazbiera v týchto
presadiť v Slovenzápasoch zúročí V hornom rade reprezentačné družstvo dievčat, v stre- skej reprezentácii v
v neskoršej fáze de Karolína Šašková.
konkurencii hráčok z
svojej tenisovej kariéry. Kým Karolína. V semiﬁnále narazili veľkých slovenských tenisových
iné deti si užívajú leto a prázd- na favorizované Angličanky, klubov ako TK Slovan Bratislava
niny, Karolína tvrdo trénuje na ktoré boli nad ich sily. V boji alebo Empire Trnava, pričom TK
tenisových dvorcoch i mimo o tretie miesto porazili domáce Tvrdošín je malý klub, no už tenich, hráva turnaje so staršími Rakúsko a zaslúžene obsadili 3. raz môžeme povedať, že sa dostal
súperkami. Svojou odhodlanos- miesto. V mesiaci júl sa v čes- do povedomia slovenskej tenisoťou, tvrdou prácou sa prebojo- kom meste Rakovník uskutoč- vej verejnosti tým, že vychováva
vala do Slovenskej reprezentácie nili letné Majstrovstvá Európy talenty a propaguje tenis aj na
mladších žiačok v tenise, kde sa tenisových družstiev v kategórii Orave. Karolíne prajeme veľa
premiérovo predstavila v janu- mladších žiačok – zóna A, kde ďalších tenisových úspechov.

Na slovíčko s volejbalovým trénerom

O volejbale v Tvrdošíne a jeho ďalšom smerovaní sme sa
porozprávali s trénerom volejbalistiek Michalom Masnicom.
Kam až siahajú volejbalové
začiatky vášho vzťahu k Tvrdošínu? Kedy ste prišli do kontaktu s volejbalom prvýkrát?
Prvýkrát som sa k volejbalu
dostal, keď ma môj otec zobral
raz večer do telocvične práve
vtedy, keď sa tam hral volejbal.
Mal som vtedy len 12 rokov.
Po príchode na Oravu som
začal učiť na Gymnáziu v Tvrdošíne. Tam som stretol vynikajúceho volejbalistu a kolegu Mariána Miku. Začali sme hrávať
na turnajoch, neskôr sa pridala
oravská volejbalová liga, 2. liga
mužov a nakoniec vedenie volejbalových tréningov.
Ktoré mužstvá štartovali za VK Tvrdošín v sezóne
2015/2016 a ako hodnotíte sezónu z vášho pohľadu?
Družstvo žiačok tvoria hlavne študentky gymnázia, ktoré
sa zúčastnili školských súťaží
a turnajov. Tieto hráčky spolu so
staršími a skúsenejšími ženami
hrali oravskú ligu žien. Do klubu patrí aj zmiešané družstvo
mužov a žien, ktoré už šiesty rok
reprezentuje Tvrdošín na medzinárodných turnajoch štyroch
miest. Spomenúť treba aj prípravku, kde sa mladé dievčatá

učia základom volejbalu.
Z môjho pohľadu bola minuloročná sezóna náročná na
koordináciu tréningov, zápasov
a turnajov. Výsledky zodpovedajú skúsenosti a hernej zrelosti
hráčov. Najlepšie výsledky sme
dosiahli s mix družstvom.
Ktoré hráčky, resp. hráči
podávali v sezóne 2015/2016
najstabilnejšie výkony?
Najstabilnejšie výkony podávali staršie a skúsenejšie
hráčky: Markéta Kotlínová,
Petra Planietová, Lucia Gejdošová a Katarína Medvecká.

Z mladších hráčok sú to:
Martina Masnicová, Barbora
Ulrichová a Lenka Letoštiaková.
Aké sú plány a ciele do sezóny 2016/2017?
Cieľom volejbalového klubu
je šíriť a propagovať volejbal
a pohybové aktivity medzi mládežou. Chceme ponúknuť aktívne trávenie voľného času s možnosťou zapojiť sa do rôznych
turnajov. Budeme pokračovať
v Oravskej volejbalovej lige,
zúčastníme sa medzinárodných
turnajov v štyroch európskym
mestách a spolu s mestom Tvrdošín a gymnáziom pripravujeme športový projekt.

Divinská víťazne
Nový súťažný ročník pre
mladých stolných tenistov začal medzinárodným turnajom
Satelit v Topoľčanoch. Aj náš
úspešný klub reprezentovalo
až 7 hráčov. Za účasti vyše 250
hráčov všetci hráči MSTK Tvrdošín postúpili zo základných
skupín. Najviac sa darilo Natálii Divinskej, ktorá vyhrala
súťaž starších žiačok a v drese
reprezentácie aj v družstve žiačok. Ďalej výsledkovo najlepšie
dopadla Sára Ferenčíková v ka-

tegórii mladších žiačok, keď
obsadila výborné 5.- 8. miesto.
V tejto kategórii skončila Karin
Drbiaková na 17.- 20. mieste.
Martin Kysel po prechode
do kategórie dorastu tiež uspel.
Celkové 9.- 16. miesto je rozhodne úspechom. V kategórii
mladších žiakov mal Tvrdošín
tri želiezka. Najúspešnejším bol
Roman Belopotočan so ziskom
9.- 16. miesta. Dávid Belopotoočan a Patrik Ballek obsadili 17.32. miesto.

Volejbalisti Tvrdošína vyhrali v Zywci
To, že volejbal v Tvrdošíne
stále žije, dokazujú aj výsledky na medzinárodnej scéne.
Po Tvrdošínskom mix volejbalovom turnaji sa 18. júna
2016 séria štyroch medzinárodných turnajov presunula
do poľského Zywca. Volejbalisti, ktorí reprezentovali
mesto Tvrdošín sa v konkurencii 9 tímov nestratili. Vyhrali svoju skupinu a v skupine víťazov postupne porazili
všetkých súperov. Svojim vynikajúcim výkonom ukázali, že v turnaji nemali konkurenta a s jednoznačnými
výsledkami získali na turnaji
1. miesto.
Týmto turnajom sa uzavrela séria volejbalových turnajov sezóny 2015/2016.
V ďalšej sezóne sa turnaje

budú hrať v septembri vo
Francú zsk u, v decembr i
v poľskej Zlotoryji, týždeň

pred Veľkou nocou u nás
v Tvrdošíne a v júni opäť
v poľskom Zywci.

Vicemajstrom Slovenska U10 v hokejbale aj Tvrdošínčan

V termíne 17.- 19. júna sa vo Vrútkach uskutočnili majstrovstvá Slovenska
Mamut Cup 2016 v hokejbale najmladších kategórií. V kategórii U 10 hral
za domáci tím HBK Kométa Vrútky aj
Félix Beráts. Je žiakom 4. ročníka ZŠ
Š. Šmálika v Tvrdošíne. Hral na poste obrancu a bol kapitánom mužstva,
ktoré v konkurencii 9 tímov z celého
Slovenska obsadilo 2. miesto, keď vo
ﬁnále podľahli víťazným Topoľčanom.
Medailu a pohár za druhé miesto si Félix
prebral ako kapitán mužstva od Jozefa
Félix Berats s pohárom Stümpela, majstra sveta z Göteborgu v
za 2. miesto ako kapitán hokeji, ktorý je zároveň aj prezidentom
BBK Kométa Vrútky.
Slovenskej hokejbalovej únie.
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