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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.

Pozvanie na voľby do Zastupiteľstva Žilinského kraja,
ktoré sa uskutočnia v sobotu 9. novembra 2013

Budeme voliť 3 poslancov, ktorí budú obhajovať záujmy nášho mesta i celého regiónu.
O priazeň voličov sa budú uchádzať aj 3 zástupcovia nášho mesta (viacej na 3. str. novín), ktorí pre Tvrdošín i jeho okres urobili mnoho užitočného.

Európske ocenenie za záchranu kostola z roku 1993 bolo
začiatkom procesu na zápis medzi Svetové kultúrne dedičstvo
UNESCO, ktoré náš kostol dosiahol pred piatimi rokmi
ných plôch a poškodené alebo
zničené hrady a trámy z červeného smreka. Pokračovalo
sa v rekonštrukčných retušiach
renesančnej farebnosti obloženia stien, kazetového stropu a
Tento rok sme si pripo- prostriedkov, nekonečnými prieklenby vo svätyni, cez reštaumenuli 20. výročie udelenia ťahmi, odkladmi reštaurovania
rátorskú obnovu tabuľových
ocenenia Európa Nostra za zá- jednotlivých častí mobiliáru, riemalieb až po zmontochranu kostola Všetkých
vanie všetkých častí
svätých. Popri zápise do
do efektného, esteticZoznamu svetového deky pôsobiaceho celku.
dičstva UNESCO, ako
Samostatnú kapitolu
keby ten fakt ustúpil do
tvorí odborné zreštaupozadia, čo samozrejme,
rovanie barokového
nie je pravda. Má výnioltára - jedinečnej čismočnú dôležitosť a keby
tej rezbárskej práce v
nebolo správneho človelipovom dreve s deka v správnom čase a na
tailne čisto vykonanou
správnom mieste, všetko
rezbou bez kriedovej
by bolo inak. Na mieste
vrstvy a polychromie.“
dreveného kostolíka by
Za záchranu kostomožno stálo niekoľko
la prevzal v roku 1993
pomníkov alebo nejaký
primátor I. Šaško výstrom...
znamné európske ocePripomeňme si
nenie Europa Nostra.
v krátkosti, ako to vtedy
Po zhliadnutí fotobolo: „Rozsah vykonaných záchranných, re- Primátor privítal učastníkov riadiacej skupiny pred bohoslužbou venovanou dokumentácie z obdobia havarijného stavu
konštrukčných a reštau- 5. výročiu zápisu do zoznamu UNESCO.
rátorských prác bol mimo- šením sporov okolo vlastníckych kamenná podmurovka a pôvodná kostola, s dávkou hrdosti prijíriadny a v relatívne krátkom vzťahov, zabezpečovaním odbor- kamenná dlažba, vymenené časti mal uznanlivé slová od členov
období 5 - 6 rokov (1987 - 1993) ných prác a množstvom ďalších konštrukcie krovu, napadnuté Riadiacej skupiny lokality
aj mimoriadne intenzívny. problémov. Keď padol návrh, že a zničené drevokaznou hubou svetového dedičstva DreveToto obdobie bolo sprevádza- kostol by mal byť premiestnený a červotočom. Bola vymenená né chrámy v slovenskej časti
né „zháňaním“ finančných do skanzenu v Zuberci-Brestovej, celá šindľová pokrývka streš(Pokračovanie na 2. str.)

Pred piatimi rokmi, v júli 2008, bolo v Quebecu (Kanada)
zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO 8 slovenských chrámov. Náš kostol má dve prvenstvá. Je z nich
najstarším a ako jediný získal cenu európskeho významu.

vedenie mesta sa postavilo zásadne proti. Čas ukázal, že to bolo
správne rozhodnutie. No nebola
to ľahká úloha. Bolo potrebné
upraviť a odvodniť okolitý terén,
vyklčovať okolie, pretože ich
koreňová sústava už vrastala do
základov kostola. Bola obnovená

Posila v slove

Pane Ježišu, daj, aby som bol pripravený v ktorejkoľvek
chvíli mať Ťa vo svojom živote, keď ma prekvapí smrť, Tebou a v Tebe som ju mohol prekonávať na večné prebývanie
v Bohu. Ako to upokojuje. Lebo veď Tvojím verným, Pane,
život sa neodníma, ale mení – takto sa spieva v prefácii.
Július Chalupa

Spomíname na tých, ktorých sme milovali
V týchto dňoch si viac ako inokedy spomíname na našich blízkych, ktorí nás už opustili a prichádzame na cintoríny zapáliť im
na hrob sviečku, položiť kvety, pomodliť sa, alebo len v duchu
pospomínať.
Myslíme a spomíname na všetkých tých, ktorých sme milovali,
na vôňu mamy, na otcov hlas a jeho dobré srdce, na priateľov, známych, s ktorými sme sa stretávali, spolu žili. Dávno sú odpustené
prieky, dnes už len spomienkou na nich a sviečkou zapálenou im
posielame pozdrav tam hore, kde im večné svetlo svieti.
Prechádzajúc po cintoríne a čítajúc na pomníkoch mená našich
blízkych, priateľov a známych si uvedomujeme, aký je život krátky,
a tak aj v tento deň sa možno o niečo viac zamyslíme nad našim
doterajším životom.

P O Z VA N I E
na

SVIATOK PRÍBUZNOSTI
sobotu 7. decembra o 1400
do športovej haly

Na predvianočnom spoločenskom stretnutí je pre
všetkých dôchodcov mesta pripravený bohatý kultúrny program, vecný darček a občerstvenie. Tak,
ako každý rok i tento, je pre každého dôchodcu nad
65 rokov a zdravotne ťažko postihnutých občanov
pripravený aj finančný príspevok, ktorý má spríjemniť aj tohtoročné vianočné sviatky.

Myšlienka aj námaha stáli za to, tešili sa deti aj rodičia
Nový centrálny detský park pri jeho otvorení praskal
vo švíkoch. Primátor Ivan Šaško s poslancom Národnej
rady SR Dušanom Galisom ho otvorili 6. septembra.
Mesto postavením nového detského parku a multifunkčného ihriska opäť
zabodovalo. Na sídlisku
vzniklo kultúrno-športové

centrum, ktoré, ako povedal
D. Galis, ešte na Slovensku nevidel. Novovybudovaný areál
prilákal veľké množstvo detí,
rodičov, ale aj ostatných ob-

čanov nášho i okolitých miest.
Ako prvé bolo otvorené
multifunkčné ihrisko a potom
sa prítomní presunuli za budovou materskej školy. Vyzdobení novými šiltovkami, ktoré
im pri vstupe dávali primátor
I. Šaško, jeho zástupkyňa V.
Jančeková a poslanec D. Galis,

netrpezlivo
očakávali, aké prekvapenia na
nich v park u čakajú.
Privítala ich
loď Alica,
ktorá ich

Po slávnostnom otvorení ihriska otestovali jeho kvalitu naši najmenší športovci.
ohromila svojou
veľkosťou. Bola
väčšia ako všetky ihriská, ktoré
doteraz poznali. Vyjsť na ňu
prvé mohli deti
z centra voľného času, ktoré
na nej a vedľa
nej predviedli
program o ceste
okolo sveta. Deti

si zamaškrtili na nadrozmernej
torte a po skončení otváracieho ceremoniálu primátora
s D. Galisom sa doslova vrhli
k jednotlivým hracím prvkom.
Moder né detské dopravné
ihrisko, herné prvky na lodi,
pieskovisko, trampolíny a iné,
všetko si chceli vyskúšať.
Celý areál, ale i celú kompozíciu s lavičkami si veľmi
pochvaľovali rodičia hlavne
tých najmenších detí, pretože

detský park spĺňa požiadavky pre aktívne trávenie
voľného času, bezpečnosť
a čistotu. V mene rodičov
sa za novo postavený areál
poďakovala primátorovi
Katarína Pániková, ktorá
mu zároveň odovzdala kyticu kvetov. Ruku potriasť
primátorovi prišlo niekoľko
občanov z iných miest, ktorí
chválili myšlienku i praktickú realizáciu parku.
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Návšteva so vzájomným pochopením
V rámci biskupskej vizitácie zavítal v októbri spišský
pomocný biskup Mons. Andrej Imrich aj na našu radnicu.

priestor pred chrámom, lebo
je ním zvýraznená dominanta kostola, okolie ho dotvára
a skrášľuje.
Sp olupr á cu me st ského
a farského úradu zhodnotili

Biskupa spoločne so správcom fary vdp. Jánom Marhefkom prijali na radnici primátor
Ivan Šaško s jeho zástupkyňou
Vlastou Jančekovou.
Spomenutá bola téma možnosti prehodnotenia správy
kostolíka sv. Anny v Oraviciach. Primátor nadniesol žiadosť, aby jeho správu prevzal
Farský úrad Tvrdošín. Dôvodil
to tým, že kostolík si postavili
už v dávnej minulosti občania
nášho mesta - urbárnici preto,
aby počas prác v Oraviciach
sa mali kde chodiť modliť. Vysvetlil, že občanom je ľúto, keď
je kostol zaradený do farnosti
Vitanová, ktorá sa o kostol
nestará. Biskup sľúbil, že túto

tému bude mať v pozornosti.
S pochvalným uznaním
sa vyjadril k Trojičnému ná-

mestiu a takisto k okoliu kostola Vysoko hodnotil voľný

ako dobrú, obidve inštitúcie si
navzájom vychádzajú v ústre-

Už je to skôr samozrejmosť,
ktorá sa stala tradíciou, keďže
mesto pozýva rodičov, ktorým
sa narodili deti na radnicu, kde ich slávnostne uvítavajú do života.
A nebolo tomu inak
ani 24. septembra, kde
ich v mene mesta uvítala zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková.
„Naše mesto má
veľkú radosť z každého nového občana.
Radosť sa ešte znásobuje, keď je naším
novým občanom novonarodené dieťatko.
Uvítanie do života je
jednou z najkrajších a
najvzácnejších chvíľ, ktoré si
budete ešte dlho uchovávať v
pamäti. Tešíme sa spolu s rodičmi zo zázraku života a pre

mesto sa takto vytvára jeden z
najdôležitejších záväzkov, a to
vytvárať podmienky pre kvalit-

potrebám a pomáhať vo všetkom, čo je v jeho silách.
Verím, že tak, ako doposiaľ,

ty. Biskup si vypočul a ocenil aj práce, údržbu, opravy
a ochranu sakrálnych stavieb,
do ktorých mesto a urbár podľa potreby investuje. V tomto
roku bol urbárom opravený
kostol v Oraviciach. Opravy
boli urobené na kaplnke so
zvonicou, komplexne zrekonštruovaná bola kaplnka
Sedembolestnej P. Márie postavená v roku 1749, prícestný
kamenný kríž z roku 1872
stojaci v smere od Námestova
do Tvrdošína. Každej sakrálnej
pamiatke je venovaná patričná
starostlivosť. To isté sa týka aj
cintorínov v troch mestských
častiach. Čistota a poriadok,
výsadba a starostlivosť o zeleň
sú dôkazom, že je tu vykonávaná pravidelná údržba a je im
venovaná pozornosť.

K rozvoju mesta pomohli úspešné projekty
Z financií zo štátneho rozpočtu sa v žiadnej samospráve nedajú
robiť zázraky. Stačia na zabezpečenie základných funkcií mesta.
Aby vedenie mesta získalo finančné zdroje na náročné investičné akcie - výstavbu nových stavieb, rekonštrukcie a iné, muselo
položiť dôraz na tvorbu projektov, ktorých nenávratný príspevok
predstavuje značný prínos.
Ostatné roky pre naše mesto boli aj v tejto oblasti veľmi úspešné.
Svedčia o tom projekty, na ktoré sme získali financie z eurofondov,
ministerstva životného prostredia, ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, ministerstva kultúry, Úradu vlády SR, EkoFondu,
Žilinského samosprávneho kraja a ďalších.
K projektom za ostatné obdobie patrili:
iRegulácia rieky Oravica
iZakrytie a rekultivácia skládky NNO Tvrdošín, Jurčov Laz
iRevitalizácia centra mesta Tvrdošín

Stretnutia rodičov a detí na radnici patria k ich najkrajším

ný život, pre spokojné detstvo a
naplnenie základného poslania
mesta voči občanovi - byť vždy
nablízku, pozorne počúvať jeho

stále budeme schopní si svoje
úlohy plniť a detstvo našich
najmenších občanov bude bezstarostné a krásne - také aké

má detstvo naozaj byť. Dieťa je
najkrajším a najvzácnejším darom, ktorý napĺňa a obohacuje
naše dni. Je to dar,
ktorý nás sprevádza
po celý život, určuje
jeho zmysel, kvalitu, podobu a celé
naše konanie,“ povedala okrem iného V. Jančeková.
Prítomné mamičky
si následne z jej rúk
prevzali finančný
darček a knihu s venovaním od primátora mesta.
Do života sme
v uvedený deň privítali 39 novorodencov (25 chlapcov a 14 dievčat)
z nich dvojičky - chlapcov Thea
a Lea, ktoré sa narodili manželom Jarinovcom.

Európske ocenenie za záchranu kostola z roku 1993 bolo
začiatkom procesu na zápis medzi Svetové kultúrne dedičstvo
UNESCO, ktoré náš kostol dosiahol pred piatimi rokmi

(Dokončenie z 1. str.)
Karpatského oblúka. Tento rok
jej predsedníctvom bolo poverené mesto Tvrdošín, ktoré 10.
októbra pripravilo jej zasadnutie
v našom meste.
Náš kostol, na rozdiel od
ostatných z tejto skupiny bol
„mŕtvy“, pretože, dá sa povedať, svojim spôsobom „vstal
z popola“. Cenu za záchranu
nemá ani jeden chrám zara-

dený do zoznamu UNESCO.
Pre členov riadiacej skupiny
z Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov,
Ministerstva kultúry SR, Ministerstva vnútra SR, krajských
úradov, miest, obcí a vlastníkov
objektov pripravilo mesto dôstojný program. Začal sa ekumenickou bohoslužbou v kostole Všetkých svätých. „Schádzame sa tu
v priestoroch kostolíka, aby sme

Miesto dôstojnosti a náležitej úcty

Priestory areálu domu smútku a cintorína prešli ďalšou nevyhnutnou
rekonštrukciou. Nielen domáci, ale aj zahraniční návštevníci nešetria
slovami chvály.

Priestory okolo domu smútku
v tvrdošínskom cintoríne využívajú nielen občania, ktorí tam
prichádzajú za svojimi pozostalými a návštevníci kostola, ale aj
obyvatelia mestskej časti Hrádky,
pre ktorých slúži ako prechod do
tejto lokality.
Poveternostné podmienky
zanechali na dlažbe pred domom
smútku svoj „zub času“. Táto plocha už bola vo veľmi zlom stave,
a tak mesto vyčlenilo ušetrené
prostriedky na jej opravu. Aby
nešlo len o čiastkové opravy,
zaradilo k rekonštrukcii plochy
pred domom smútku aj nástupné

schodisko a plochu pri hlavnom
vstupe pred areálom.
Výberu dlažby bola venovaná
náležitá pozornosť. Použitý bol
drsný, protišmykový podklad,
aby bola zabezpečená bezpečnosť chodcov. Opravený bol aj
pevný mobiliár, t.j. stĺpy, ktoré
dotvárajú celý areál a priestor pod
zeleň. Prevedená bola údržba na
osvetlení a opravený objekt, kde sa
nachádza prívod vody s umývadlom. Za vedením mesta je ďalšia
z úspešných investičných akcií,
na ktoré dostáva pozitívne ohlasy
nielen od obyvateľov mesta, ale aj
zahraničných návštevníkov.

oslavovali Boha, ďakovali za dob- svetového kultúrneho dedičstva
rodenia, za dary a milosti, ktoré UNESCO. Zdôraznil, že je ponám dáva a prosili o požehnanie. trebné do chrámov investovať,
V tomto duchu vďaky dobrotivé- aby boli uchované pre budúce
mu Bohu i za dar tohto dreveného generácie. V ďalšej časti sa
kostolíka prežime chvíľu
s otvoreným
srdcom,“ po
úvodných slovách a modlitbe vdp. Jána
Marhefku celebrovali bohoslužbu rímsko-katolíckí,
evanjelick í
a gréckokatolícki kňazi.
Na slávnostnom akte prevzal primátor prestižne
P r i m á t o r ocenenie Európa Nostra.
pri otvorení
zasadnutia zvýraznil význam účastníci venovali úlohám vyplývzniku tejto riadiacej skupiny, vajúcim z „Manažment plánu na
dôležitosť pracovných stretnutí rok 2014“, možnostiam získania
a odovzdávanie si skúseností grantov z ministerstva kultúry,
v úzkej súčinnosti všetkých povinnostiam vyplývajúcim
vlastníkov chrámov. Poďakoval z monitoringov a riešili aktuálne
sa všetkým, ktorí prispeli k tomu, problémy týkajúce sa drevených
aby boli zapísané do Zoznamu chrámov.

Na budove bývalej MŠ bola vymenená strecha, okná, pribudli
dva nové vchody. V súčasnosti sa pracuje na terénnych úpravách a budujú sa prístupové chodníky.

iTatry nás spájajú, a nedelia - rekonštrukcia MsKS
iRekonštrukcia a modernizácia ZŠ M. Medveckej k
zníženiu energetickej náročnosti školy
iRekonštrukcia a modernizácia materskej školy v Medvedzí, rekonštrukcia materskej školy v Tvrdošíne spojená s vybudovaním nadstavby

iVybudovanie Infraštruktúry vodného hospodárstva v
mestskej časti Tvrdošín – Oravice, časť Kanalizácia

iNízkoenergetický bytový dom 6 b.j., výstavba 6 nájomných bytov
iZmena palivovej základne v objekte kultúrno-spoločenského centra v Tvrdošíne
iZníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia
iRekonštrukcia a dostavba objektu hasičskej stanice
Tvrdošín
iZavedenie kamerového bezpečnostného systému a
osvetlenia v kostole Všetkých svätých v Tvrdošíne

iPieseň znie oravickou a kościeliskou dolinou - výstavba
amfiteátra
iDotácia MK SR na Zabezpečenie ochrany národnej kultúrnej pamiatky kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne
iRelaxačný chodník v Oraviciach
iDotácia MŠ SR na Havarijnú situáciu v ZŠ M. Medveckej v Tvrdošíne - oprava strechy a výmena okien
iDotácia MK SR na projekt Sanácia plesní a vyhubenie
drevokazného hmyzu v národnej kultúrnej pamiatke
kostole Všetkých svätých v Tvrdošíne
Cez úspešné projekty získalo mesto dotácie na riešenie
kritického stavu cestnej infraštruktúry, podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami,
na kultúrne podujatia a ďalšie.
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VOĽBY DO ŽILINSKĚHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA SA USKUTOČNIA 9. novembra 2013 od 700 do 2200
OKRES TVRDOŠÍN – VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 10
V NAŠOM VOLEBNOM OBVODE BUDEME VOLIŤ 3 POSLANCOV

Okres Tvrdošín potrebuje ľudí, ktorí dokážu obhajovať vaše záujmy, ľudí, ktorí majú národné a sociálne cítenie,
ľudí, ktorí vedia, čo potrebuje náš okres, naše mesto.
Váš hlas rozhodne, akých poslancov bude mať náš okres, naše mesto. Príďte voliť všetci a zvoľte si tých najlepších,
ktorí pre vás už niečo urobili a ktorí vás doteraz nesklamali.
Pri týchto voľbách nejde o politikárčenie, kto je za akú politickú stranu, či kandiduje ako nezávislý, pri týchto
voľbách ide o konkrétnych ľudí, ktorí chcú pracovať pre vás a pre tento región, pri týchto voľbách je potrebné vybrať
takých poslancov, ktorí už dokázali niečo urobiť pre naše mesto, pre náš región.

Krajské parlamenty rozhodujú o budúcnosti kraja, okresu, mesta

Poprajme nášmu mestu šťastnú voľbu

Uplynuli štyri roky od minulých volieb, kedy sme si zvolili
poslancov do zastupiteľstva Žilinského samos právneho kraja.
V tom čase sa uchádzalo o náš hlas
sedemnásť kandidátov, tentoraz
ich je deväťnásť, z ktorých si opäť
budeme vyberať troch, ktorí budú
náš okres, mesto ďalšie štyri roky
zastupovať v parlamente ŽSK.
Je to až na podivenie, že toľko
ľudí má záujem o prácu poslanca.
A tu si musíme položiť otázku,
či všetci, ktorí kandidujú na túto
funkciu majú vôbec predpoklady
a skúsenosti, aby nás v tomto parlamente zastupovali. O tom, kto
to bude, rozhodnú predovšetkým
voliči, ktorí sa v uvedený deň
dostavia ku volebným urnám. Ak
si človek pozorne pozrie na kandidátnu listinu, tak si musí pripadať
ako v kolotoči politických strán,
čo je, myslím si na škodu. Nie je
dobré, ak sa politické strany a ich
nominanti ešte tlačia aj do regionálnych parlamentov. Na úrovni
regiónov ľudia nepotrebujú až tak

politiku, pretože život je aj o niečom inom ako o tzv. politike. Divadelné grotesky z parlamentu NR
SR vôbec nepomáhajú, skôr škodia
a preniesť toto divadlo aj do regionálnych parlamentov nám vôbec
nie je potrebné. Na druhej strane
sa opäť pýtame, či to budú tí praví
kandid áti, čo budú mať záujem
pracovať na rozvoji svojho regiónu,
alebo to skúšajú len s myšlienkou,
čo ak prejdem. Dúfam, že voliči
majú viac rozumu a svoj hlas dajú
tým, ktorí svojou prácou, či už vo
verejnej správe, vo verejnom živote a ďalších činnostiach dokázali,
že im na rozvoji svojho regiónu,
okresu, mesta, či obce viac záleží
ako poslušnosť k politickej strane.
„Politika“ pre obyčajných ľudí, to
je predovšetkým mať dostatok práce, kvalitné zdravotníctvo, dobré
školy pre svoje deti, nájsť si čas na
rodinu, priateľov, známych, kultúru, šport, oddych a ďalšie činnosti,
ktoré robia ľudí šťastnými. A takáto politika by sa mala robiť aspoň
v regionálnych parlamentoch, keď

to nedokážu, tí na samom vrchu,
čo si každú chvíľu zakladajú nové
a nové strany a sľubujú nesplniteľné sľuby. Ľudia predsa dobre
vidia a majú možnosť posúdiť, kto
a ako pracuje a za kým sú vidieť
konk rétne výsledky.
Niektorí z nich sa zviditeľňujú
len pri takýchto príležitostiach. A
tu si človek musí položiť otázku,
či to sú tí praví kandidáti, veď za
mnohými nie sú vidieť žiadne
výsledky. Vážení politici - kandidáti nezabúdajte, že ani „kelčíky“
v rámci kampane vám nezískajú
vyšší počet hlasov.
Ak si niektorí občania dnes
kladú otázku, či je potrebné ísť ku
volebným urnám, tak je potrebné
povedať, že áno a v čo najväčšom
počte, pretože všetkým nám musí
záležať na tom, ako sa v ďalších
rokoch bude rozvíjať náš región.
A koho voliť? Každá rada v tomto smere nie je jednoduchá, tu
sa musí každý rozhodnúť sám, či
takých ľudí, ktorí dennodenne dokazujú, že im záleží, ako sa posúva

dopredu okres, mesto alebo tých,
ktorým je to možno jedno a potrebujú si len pre vlastnú prestíž
sadnúť na stoličku v regionálnom
parlamente. Viem, že sú ľudia,
ktorí nemusia súhlasiť s týmto
názorom a majú svoj, ten im nik
nezoberie, pretože je dobré ak sa
na tieto veci pozeráme z viacerých
uhlov. Vždy sa na každej myšlienke nájde niečo dobré, čo bude
vyhovovať viacerým.
Hovorí sa, že čo kto zaseje, to
aj zožne, a tak hľadajme teda aj
v týchto voľbách ozajstnú pravdu,
ktorá je vo svojej prostote a jednoduchosti dostupná každému, ibaže
nie každý je ochotný vyvinúť intenzívne osobné úsilie k tomu, aby
sa k nej dopracoval.
Nuž, čo dodať na záver, poprajme všetkým voličom šťastnú
voľbu, nech si zvolia takých kandidátov, ktorí budú počas ďalších
štyroch rokov presadzovať dobré
myšlienky a názory všetkých voličov a nebudú sa uchádzať o našu
priazeň len pred voľbami.

Pred každými voľbami sa bilancuje a nastoľujú perspektívy na ďalšie obdobie. O rozhovor sme požiadali
primátora mesta Ivana Šašku, ktorý zastupuje naše
mesto i okres v Žilinskom kraji už tretie volebné obdobie.
Ako by ste zhodnotili uply- predpoklady k ďalšej spolupráci
nulé volebné obdobie ?
v budúcnosti v oblasti kultúrneSúčasné vedenie drží Žilin- ho, spoločenského, ale najmä
ský kraj na primeranej úrovni hospodárskeho rozvoja.
i napriek kríze, ktorá zasiahla
Za dôležitý považujem rozdo všetkých sfér nášho života.
voj cestovného ruchu, a preSamosprávne kraje zriaďujú to sa budem usilovať, aby sa
a prevádzkujú stredné školy, v našom kraji rozvíjal, pretože
domovy sociálnych služieb a je na to priam predurčený svojidomovy dôchodcov, nemocni- mi prírodnými danosťami.
ce, kultúrne zariadenia. Taktiež
Na kandidátnej listine sa
zodpovedajú za dopravu, sú popri vás objavuje Mgr. Vlassprávcami ciest II. a III. triedy. ta Jančeková a MUDr. Ján
V trvalej a aktívnej pozor- Jelenčík. Sú to ľudia, ktorým
nosti mám naše stredné školy, veríte a s ktorými chcete záči už je to Gymnázium, Spo- ujmy mesta a okresu Tvrdojená škola či Stredná odborná šín presadzovať v krajskom
škola lesnícka. Podarilo sa nám parlamente?
kompletne rekonštruovať GymMáte pravdu. Naozaj je ponázium, v súčasnosti sa re- trebné, aby naše mesto a okres
konštruuje Domov sociálnych boli zastúpené ľuďmi, ktorí
služieb, pomoc sa dostala aj pre svojou prácou presvedčili a doDomov dôchodcov, ďalšie pe- kázali urobiť veľa pre občanov
niaze išli do školstva, kultúry, mesta, majú sociálne cítenie, čo
športu. Podmienky a úroveň je zárukou, že budú hájiť záujtýchto zariadení sa sústavne my okresu. Sú to ľudia, ktorí
zvyšuje.Získali sme financie majú schopnosť a silu presadzoz eurofondov a rozpočtu ŽSK.
vať záujmy občanov a verím, že
Čo sa týka zdravotníctva, svoje vedomosti a skúsenosti
som rád, že za uplynulé roky sa plne využijú v prospech mesta
nemocnica v Trstenej postupne a regiónu.
prebudovala, zmodernizovala,
Pani Vlasta Jančeková je
pribudli nové oddelenia. Už dlhoročnou poslankyňou mestdokázala svoju životaschopnosť ského zastupiteľstva a zároveň
a my ju budeme naďalej pod- zástupkyňou primátora. Má
porovať. Záleží mi na tom, aby schopnosť operatívne riešiť
bola zachovaná a ľudia v tomto problémy, aj jej zásluhou sa
regióne mali patričnú zdravotnú stali pripravované projekty
starostlivosť.
na získanie finančných proPod pôsobnosť ŽSK spadá aj striedkov z fondov Európskej
oblasť cestovného ruchu a regio- únie a grantov z jednotlivých
nálneho rozvoja. V tomto voleb- ministerstiev skutočnosťou a
nom období bude mať kraj väč- sú prínosom pre naše mesto. Je
šie kompetencie v rámci nového dlhoročnou pracovníčkou vo
programovacieho obdobia, čo verejnej správe, pozná a denne
znamená, že bude rozhodovať rieši problematiku na úrovni
o väčšom balíku z eurofondov. mesta. Už v predchádzajúcich
V tejto súvislosti musím pove- voľbách jej voliči prejavili dôdať, že je veľmi dôležité, aby veru a v okrese získala piate
sme sa celý región Oravy vedeli miesto. V komisii kultúry vo
spoločne postaviť a hájiť naše VÚC, kde pracuje v tomto voregionálne požiadavky pred lebnom období dokázala hájiť
silnou lobby Žilinského kraja.
záujmy mesta a presadiť mnoEurofondy veľa znamenajú hé projekty z oblasti kultúry.
pre rozvoj miest a obcí. U nás Široké spektrum jej skúseností
čerpanie eurofondov bolo veľ- jej umožňuje zastávať pozíciu
mi dobré, a aj keď programové poslanca vo viacerých výboroch
obdobie je už na konci, ešte stále krajského parlamentu.
máme niekoľko rozpracovaných
MUDr. Ján Jelenčík svojou
projektov.
erudovanosťou v oblasti zdraNadregionálny význam majú votníckej starostlivosti má dôaktivity zamerané na úspešnosť veru občanov Tvrdošína, ale aj
kandidatúry na zimnú olym- okresu. Svojim ľudským prístupiádu 2022. V týchto intenciách pom k pacientom, sociálnou práchceme náš región posúvať, cou, ale i prácou v poslaneckom
využiť partnerstvo s našimi zbore mestského zastupiteľstva
poľskými priateľmi a spoločne má predpoklady zastupovať obsa podieľať na olympiáde.
čanov na krajskej úrovni.
Čo sa týka dopravy v meste,
Musím zdôrazniť, že verím,
dokázali sme zrekonštruovať že zástupcovia nášho mesta domost na medzinárodnej ces- stanú váš hlas, aby naše mesto i
te a zabezpečiť vybudovanie celý náš okres nezostali bokom
dvoch kruhových objazdov, čo od diania a ja môžem prisľúbiť,
považujem za veľký úspech. že naša práca bude v prospech
Nechcem hovoriť len o minu- vás všetkých. Už vopred vám
losti, budúcnosť by mala byť ďakujem za prejavenú dôveru,
pre nás dôležitá - jej smerovanie ktorú ja a moji spolukandidáti
a vízie.
Mgr. Vlasta Jančeková a MUDr.
Mám záujem pokračovať Ján Jelenčík určite nesklameme.
vo svojej práci a maximálne
Vypočuli sme si v Rádiu SEsa snažiť čo najviac pomôcť VER - Hlas severného Slovennášmu mestu, kraju, regiónu. ska, ktoré vysiela na frekvencii
Pokračovať v cezhraničnej spo- 94,5 MHz. Pravidelne o živote v
lupráci s našimi susedmi, najmä našom meste informuje primátor
s Poľskom, aby tieto výsledky I. Šaško v relácii Správy a rozpriniesli úžitok mestám v sú- hovory z mesta Tvrdošín každú
časnosti, ale zároveň pripraviť stredu o 900 a v repríze o 1600.
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Stredná odborná škola lesnícka má nového riaditeľa Za petíciou nasledoval otvorený list

Na základe výberového konania a voľbou v Rade školy sa
ním stal Ing. Villiam Gerčák.
Narodil sa v roku
1963, je ženatý, otec
dvoch detí. Vyštudoval SPŠ Tvrdošín,
Fakultu ekonomiky
a manaž ment u na
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite
v Nitre a vzdelanie si
doplnil na Fakulte pedagogiky
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Absolvoval aj ďalšie odborné vzdelanie a je držiteľom
viacerých oprávnení.
Za svoj cieľ si dal pozdvihnúť školu na vyššiu kvalitatívnu

úroveň, o čom svedčí požiadavka
o zaradenie nového štvorročného
študijného odboru mechanizácia
pôdohospodárstva.
Žiadosť bola schválená, prvý ročník tohto
odboru bude otvorený
v budúcom školskom
roku.
Vyjad r il sa, že
v spolupráci s mestom
bude škola pokračovať naďalej. „Mesto je mi blízke,
pretože tu som sa narodil a desať
rokov pôsobím už v tejto škole.
Aktivity vykonávané žiakmi
a zamestnancami školy v rámci
mesta budú samozrejme pokračovať, pretože sú tiež jednou z fo-

riem ako školu a jej činnosti prezentovať aj pre občanov mesta.“
Takto sa ukončilo viac ako
dvojročné, iba tzv. poverovanie
zriaďovateľa na vedenie tejto
školy, čo určite neprospievalo k
jej stabilite. Aj keď ani v týchto voľbách nemali zástupcovia
Žilinského samosprávneho kraja
záujem na zvolení riaditeľa školy, iniciatívu k tomuto problému
prevzali zástupcovia Rady školy
za pedagogov a rodičov, kde
rozhodujúcim hlasom primátora Ivana Šašku ako poslanca za
VÚC bol konečne zvolený nový
riaditeľ školy.
Riaditeľovi prajeme veľa síl
a úspechov v náročnej práci.

Každý rok mestá a obce
vyrubujú daň z nehnuteľností
sadzbami dane, ktoré sú určené
zákonom. Je na vedení mesta
a poslancoch, ktorí rozhodujú,
aká daň bude platiť pre domy,
byty, stavebné pozemky pre
obyvateľov a podnikateľov.
Výber daní je dôležitým zdrojom financovania väčšiny miest
a obcí na Slovensku, pretože
tvoria súčasť príjmov do mestskej pokladnice.
Mnohí ľudia si ani neuvedomujú a berú to ako samozrejmosť, že dane v našom meste
už dlhé roky patria k najniž-

ším.Túto ústretovosť by sme
si mali všetci viac vážiť. Pre
porovnanie uvádzame výšku
daní s najbližšími mestami.
Občan Tvrdošína zaplatí za
stavby na bývanie za m 2 0,049
eur, v Trstenej 0,117, v Námestove 0,18 a v Dolnom Kubíne
0,264. Za stavby rekreačných
chát a záhradkárskych chát
a domčekov na indviduálnu
rekreáciu zaplatí občan za
1 m 2 0,242, v Trstenej 0,37,
v Námestove 0,94, v Dolnom
Kubíne 0,77 eura. Za samostatne
stojace garáže a samostatne stojace stavby hromadných garáží

zaplatí občan v Tvrdošíne za 1m2
0,464, v Trstenej 0,40, v Námestove 0,73, v Dolnom Kubíne 1
euro. Daň za byt v Tvrdošíne je
0,116, v Trstenej je 0,185, v Námestove 0,18, v Dolnom Kubíne
je daň 0,264 eura za 1 m2.
Z tohto porovnania jednoznačne vyplýva, že vedenie
mesta a mestské zastupiteľstvo
aj v tejto zložitej ekonomickej
situácii uplatňuje pri schvaľovaní miestnych daní sociálnu
politiku v prospech občanov
nášho mesta. Aj týmto spôsobom sa mesto snaží pomôcť občanom v ich neľahkej situácii.

Od januára 2014 nastanú
zmeny v príspevkoch za návštevu materskej školy, školského
klubu detí, základnej umeleckej školy, centra voľného času
a zmení sa výška poplatku
v školskej jedálni. Mesto ako
zriaďovateľ škôl a školských
zariadení pristupuje k tomuto
kroku z dôvodu neustále sa
zvyšujúcich nárokov na prevádzku týchto zariadení, súčasne si ale uvedomuje, že finančná situácia rodín je v mnohých
prípadoch na hranici životného minima, a preto aj zmeny
sú minimálne a v porovnaní
s okolitými obcami sa snažíme
udržiavať čo najnižšiu hranicu.
V materskej škole bol od
roku 2011 poplatok 8 eur, od
januára sa zvýši len minimálne na 9 eur. Pre porovnanie:
Trstená 13 eur, Nižná 12 eur,
Liesek, Brezovica 10 eur, Zuberec 9 eur.

Chceme vychádzať v ústrety rodičom a postarať sa o ich
deti aj po skončení vyučovania.
Deti majú možnosť navštevovať školský klub. Rodič prispieva sumou 6 eur. Napríklad
v Nižnej a Liesku je to 10 eur,
Podbiel 7 eur, Trstená, Čimhová majú 6 eur.
Záujmové vzdelávanie zabezpečuje základná umelecká
škola, kde sa poplatky pohybujú v rozpätí 4 – 6 eur pre žiaka
v individuálnej a skupinovej
forme vyučovania, čo je suma
rovnaká alebo nižšia ako v okolitých ZUŠ.
Od januára 2013 sa zmenili
podmienky financovania centier voľného času. Kým doteraz
člen CVČ neprispieval žiadnou
sumou, od januára bude výška príspevku 0,50 eura (dieťa
do 15 rokov) a 1 euro (dieťa
nad 15 rokov a dospelý člen).
Opäť je našou snahou zaťažiť

Dane v našom meste stále patria k najnižším na Slovensku

Príspevky v našich školách a školských
zariadeniach patria k najnižším na Slovensku

rodiny čo najmenej. Príspevky
v okolitých mestách sú vyššie,
Trstená 1 euro, Námestovo 2,
Nižná 3 eurá.
Posledným zariadením, kde
dochádza k zmene príspevkov
je školská jedáleň.
Pri úpravách vychádzame
z finančných pásiem, ktoré
stanovilo ministerstvo školstva. Dlhodobo sme boli v 2.
pásme, teraz prechádzame do
3. pásma, aby sa v rámci stravnej jednotky mohla poskytovať
pestrejšia strava s častejšími
prídavkami k jedlu, zodpovedajúca zdravému stravovaniu.
Výška príspevku na 1 jedlo sa
zvýši priemerne o 11 centov.
V materskej škole z 1,12 na 1,24
eur, v základnej škole mladší
žiaci z 0,95 na 1,06 eur, starší
žiaci z 1,01 na 1,14 eur.
Našou snahou je, aby uvedené zmeny zasiahli rodinné
rozpočty čo najmenej.

Biologický odpad sa bude zhodnocovať
Podľa novely zákona o odpadoch, platnej od začiatku tohto roka, vznikla pre samosprávy povinnosť zaviesť triedený zber biologického odpadu a biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu.
V našom meste bude tento problém vyriešený vybudovaním bioplynovej stanice, ktorá sa stavia ako súčasť
sk lád k y komu nál neho odpadu Jurčov laz. Na jednom
mieste bude tak sústredená
likvidácia všetkého odpadu.

Jedná sa o stanicu, ktorá zahŕňa celý systém spaľovania bioplynu z bioodpadu, akým je najmä odpad z poľnohospodárskej
produkcie, trávnatých porastov
a iné. Jej účelom je energetické
využívanie biomasy, ktorá podľa štúdií tvorí okolo 40 percent

z celkovej produkcie odpadov.
Výroba bioplynu prostredníctvom fermentácie bioodpadu a jeho následné spracovanie
na čistú elektrickú energiu z
hľadiska dopadov na životné
prostredie prispieva k zníženiu
emisií a k redukcii skleníkového
efektu.
Stanica bude vyrábať elektrickú a tepelnú energiu. Elektrická
energia bude dodávaná do distribučnej siete a tepelná využívaná pre vlastnú potrebu
a výrobu ekologických
peletiek ako kvalitného
tuhého paliva.
Stavba je navrhnutá
tak, aby nedochádzalo
k úniku zápachových
látok do ovzdušia, ktorý
zabezpečuje biofilter.
Svojím riešením s dominantnými objektmi
fermentora a koncového
skladu, pokrytá zelenou
farbou, vhodne zapadne
do prostredia.
Biologického odpadu
sa budeme zbavovať už
legálnou cestou, ba dokonca vám bude za takýto odpad aj zaplatené.

Petícia za urýchlenú výstavbu rýchlostnej cesty R3 cez Oravu vznikla a
začala na našej radnici za spoluúčasti starostov dotknutých obcí. Jej priebeh sledovali najmä slovenské média, ktoré sa zaujímali o jej aktuálny stav. V
nadväznosti na stále prebiehajúcu petičnú akciu bol v týchto dňoch zaslaný
otvorený list predsedovi vlády nasledujúceho znenia:
Vážený pán predseda vlády SR,
dovoľte nám, aby sme Vás formou tohto otvoreného listu požiadali o riešenie neúnosnej
a v tejto dobe už vyhrotenej dopravnej situácie na Orave, ktorá okrem iného bola podporená
petičnou akciou.
Petíciu doteraz podporilo viac ako 10 tisíc občanov z jednotlivých obcí a miest regiónu,
ktorí žiadajú, aby v záujme jeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol urýchlene prehodnotený a upravený harmonogram výstavby úseku rýchlostnej komunikácie R3, ktorého
sa okrem iného dotýka aj naša petícia. Tu chceme iba dodať, že keby sa petícia dostala ku
každému občanovi Oravy, určite by ju podpísal každý z nich s požiadavkou o prioritné riešenie tejto neúnosnej situácie, kde okrem iného dôležitosť riešenia tohto problému svojim
podpisom na petícii potvrdil aj župan Žilinského kraja Juraj Blanár, ktorý prisľúbil podporu
k naliehavosti riešenia.
Vzhľadom na naliehavosť daného problému ako aj prebiehajúcu podpisovú akciu sme
sa rozhodli osloviť Vás, vážený pán premiér, týmto listom a zároveň Vás osobne požiadať
o podporu vo veci urýchleného začatia už pripravenej výstavby úseku Tvrdošín – Nižná,
ktorý bol vo vláde SR schválený už 6.7.2011, uznesením vlády č. 497 na začatie už v roku
2011 a termínom ukončenia 30.6.2015 čo je zadefinované aj v platnom stavebnom povolení.
Zároveň žiadame urýchlené ukončenie posudzovania a prípravy ďalších definovaných úsekov
R3 na trase Nižná – Podbiel – Krivá – Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová a ich nevyhnutné
zaradenie do výstavby v rokoch 2014 - 2018, pretože si myslíme, že opätovné spracovanie
štúdie realizovateľnosti je ďalší zbytočný krok v danom probléme, kde sa nám zdá, že ide
iba o zámerné odďaľovanie realizácie, ale tiež, že to budú zbytočne vyhodené peniaze k tejto
stavbe, ktorá má už vydané právoplatné územné rozhodnutie.
Do pozornosti vlády SR dávame tiež ďalšiu skutočnosť, ktorá súvisí s pripravovanou
kandidatúrou Poľska a Slovenska na zimné olympijské hry 2022, kedy sa príslušné orgány, ktoré rozhodujú o kandidatúre budú pýtať kadiaľ sa Európa dostane do Zakopaného
a Krakova v súvislosti so zimným strediskom Jasná, ako jediným možným centrom ZOH
na Slovensku, uvedomujúc si, že poľská strana na všetkých rokovaniach toto požaduje ako
veľmi dôležitú skutočnosť.
V tejto súvislosti je potrebné citovať aj župana Žilinského kraja Juraja Blanára, ktorý na
poslednom spoločnom zasadnutí olympijských výborov v Bratislave prvýkrát potvrdil, že
výstavba R3 na Orave s napojením na D1 bude rozhodujúca pri schvaľovaní kandidatúry
Poľska a Slovenska na ZOH 2022.
V tejto súvislosti apelujeme tiež na nevyhnutnosť zodpovedného prístupu k plneniu úloh,
ku ktorým sa zaviazala vláda Slovenskej republiky vo svojom „ Programovom vyhlásení na
roky 2012 - 2016“ v oblasti regionálnej politiky, v časti, kde sa zaväzuje vytvoriť podmienky
na rozvoj regiónov, na odstraňovanie regionálnych rozdielov predovšetkým budovaním infraštruktúry a investíciami s cieľom zvýšenia kvality života v slabších regiónoch SR. Vyjadrujeme presvedčenie, že najmä rýchle vybudovanie rýchlostnej cesty R3 na Orave napomôže
k splneniu týchto cieľov už aj tak ťažko skúšaného regiónu, ako je Orava.
Zdôrazňujeme, že dopravná situácia na tomto úseku je naozaj už neúnosná, kamiónová
doprava cez jednotlivé obce je nevyhovujúca, je spôsobených nespočetné množstvo havárií
a smrteľných úrazov. Táto komunikácia je strategická nielen pre Oravu, ale pre celé Slovensko,
nakoľko je dopravným tranzitom spojenia Európy ( Sever – Juh), takže je dôležitá pre celú EÚ.
Pevne veríme a dúfame, že Vy osobne, ale aj celá vláda SR aktívne podporíte urýchlenie
výstavby cesty R3 na úseku Tvrdošín – Sedliacka Dubová, ktorej realizácia je pre Slovensko
veľmi dôležitá s tým, že upravíte uznesenie vlády SR č. 497 zo dňa 6.7.2011, kde bol určený
začiatok výstavby rok 2011 a zaradíte túto nami požadovanú výstavbu úseku R3 do programu vlády SR na začatie v roku 2014 s príslušným zabezpečením financovania zo štátneho
rozpočtu.
V súvislosti s našou požiadavkou Vás žiadame o osobné stretnutie, na ktorom očakávame
konkrétne riešenia tejto pre nás a náš región veľmi dôležitej problematiky, kde o prijatých
záveroch tohto stretnutia by sme radi informovali občanov našej Oravy.
S vierou a pochopením v mene občanov Oravy vopred ďakujeme a očakávame skorú
odpoveď.
Podpísaní primátor Tvrdošína, starostovia Nižnej, Podbiela, Krivej,
Dlhej nad Oravou a Sedliackej Dubovej

Rozkopávky centra budú minimálne

Pre vylepšenie zásobovania pitnou vodou v meste prebieha v súčasnosti rekonštrukcia vodovodu na Trojičnom
námestí. Práce na tomto úseku sú vykonávané bezvýkopovou technológiou.
Pôvodný vodovod vybudo- vedený v trase existujúceho
vaný v roku 1936 ako prvý na potrubia. Táto metóda spočíva
Orave bolo nutné vymeniť a na- v rozdrvení alebo rozrezaní pôhradiť novým. Keďže sa jedná vodného potrubia, kde súčasne
o frekventovaný úsek cesty II. s jeho deštrukciou prebieha
triedy a rozkopávky by vážnym statické vťahovanie sanačného
spôsobom zhoršili dopravnú si- potrubia. Znamená to, že staré
tuáciu, mesto žiadalo vykonať je nahradené novým a pri potúto rekonštrukciu bezvýkopo- užití tejto metódy nedochádza
vou technológiou Berstlinning, k otrasom okolitého terénu
pretože nový vodovod bude a možnému narušeniu pridruže-

ných sietí. Toto riešenie, o ktoré
mesto žiadalo, je najvýhodnejším riešením pre obyvateľov aj
motoristov. Nebude nás trápiť
rozkopaná ulica. Rozkopávky
sa budú týkať len troch montážnych jám na vloženie potrubia
a 14 vodovodných prípojok.
Mesto si v záväznom stanovisku k projektovej dokumentácii
vyžiadalo, aby poklopy šachiet
boli unížené vzhľadom ku
chodníku a zadláždené zámkovou dlažbou rovnakého typu
ako je vydláždený chodník.

V Medvedzí sa rozširuje vodovod i kanalizácia
V z mysle schváleného
územného plánu mesto pokračuje v rozširovaní individuálnej bytovej výstavby (IBV) v
lokalite Medvedzie - Široké.
Jedná sa o plánovanú výstavbu
cca 20 rodinných domov. Súčasne s IBV je potrebné v tejto
lokalite rozšíriť aj inžinierske siete - verejný vodovod,
kanalizáciu, komunikácie a
spevnené plochy. V rámci II.
etapy sa jedná o predĺženie
pôvodnej vetvy verejného
vodovodu v dĺžke 155 m ako
aj jej odbočky v dĺžke 41m.
Súčasne s rozširovaním vodovodnej siete sa tu realizuje
aj výstavba verejnej kanalizácie, ktorou sa zabezpečí

predovšetkým odvádzanie a
čistenie odpadových vôd v
súlade s požiadavkami smernice a záväzkami Slovenskej
republiky voči EÚ.

Rozšírenie kanalizácie
a vodovodu tiež napomáha
ku zvýšeniu kvality životného
prostredia a celkovej kvality
života občanov nášho mesta.
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Gymnázium si pripomína 20. výročie založenia Aby sme boli pre deti vzorom

„História je svedkom
doby, dňom pravdy, životom
pamiatky, majstrom života a
hlásateľom uplynulých čias.“
Citát M. T. Cicera je svedectvom toho, že všetko dobré
a užitočné, čo urobíme má
z celospoločenského hľadiska
zmysel a navždy sa zapíše do
histórie.
Myšlienka, ktorá sa stala
skutočnosťou, bola mottom
úvodných slov v mojom príhovore z príležitosti 10. výročia vzniku Gymnázia v Tvrdošíne. Ako keby to bolo
včera, na konci jedného leta
/v roku 1993/, keď málokto
vedel a ešte menej veril, že
v Tvrdošíne raz bude prvé
novodobé osemročné gymnázium na Orave. Predtým
bola iba myšlienka, ktorú bolo
treba naplniť v snahe ponúknuť a najmä dať našim deťom
dobré vzdelanie, v dobrej
škole, s dobrými podmienkami
i dobrými učiteľmi. Aj keď tá
vysnívaná myšlienka bola hlboká a zmysluplná, pre jej naplnenie, vtedy ešte na „zelenej
lúke“ bolo treba nielen rýchlo
postaviť novú budovu školy
či športovej haly, ale bolo
treba urobiť ešte oveľa viac.
Myslím, že hovorím za všetkých, keď poviem, že sme radi,
že škola vznikla, že tu školu
máme a že sme hrdí za všetko
dobré, čo nám dala.

Naša škola, takto ju môžem
nazvať, lebo sme ju s veľkým
úsilím a láskou zakladali, sa
stala súčasťou nášho mesta,
niekoľkých generácií žiakov
a ich rodičov i pedagógov.
Keby tu nebola, nemohlo by
sa tu učiť a deti z nášho mesta
či blízkeho okolia, nemali by
vzdelanie, aké by si zaslúžili.
Naša škola tu je a my urobíme všetko preto, aby tu aj
ostala, aby sa tu mohlo učiť
desiatky ďalších rokov, lebo
som presvedčený, že najlepšou
investíciou pre každý národ je
investícia do vzdelania. Pri jej
zakladaní sa museli prekonávať nielen prekážky neprajníkov, ale i tie, ktoré súviseli
s jej materiálnym vybavením.
Náš hlavný cieľ, dať žiakom
plnohodnotné vzdelanie, sme
doviedli do úspešného konca.
Čas plynie a Gymnázium
si tento rok pripomína už 20.
výročie svojho založenia. Za
tento čas sa táto škola v našom
meste nielen vyvíjala a posúvala dopredu, ale už dávno
svojimi výsledkami získala
čestné miesto medzi ostatnými
strednými školami s dlhodobejšou históriou v rámci kraja
i Slovenska.
Toto obdobie bolo pretkané
sledom rôznych udalostí, študovali tu žiaci pod vedením
dobrých pedagógov, ktorí ich
pripravili tak, aby boli úspeš-

nými absolventmi vysokých
škôl a stali sa odborníkmi
v mnohých oblastiach. Práve
týmto pedagógom patria slová uznania a vďaky za zodpovednú prácu pre úspešnú
prítomnosť a verím – aj v jasnú
budúcnosť školy.
Moje poďakovanie patrí
doterajším riaditeľom, pedagógom a ostatným zamestnancom
školy, ktorí v nej zanechali kus
života a prispeli k šíreniu dobrého mena nášho gymnázia.
Študentom prajem dychtivosť po vzdelaní, aby boli múdri, vzdelaní a prospešní ľudia,
ktorí v dobrom spomínajú
na najkrajšie obdobie svojho
života, akým je štúdium na
strednej škole. Verím, že i po
rokoch sa k nášmu Gymnáziu
budú vždy hrdo hlásiť.
Do ďalších rokov, prajem škole, ktorá má už dobré
a pevné základy, úspešných
žiakov, ale tiež dobrých pedagógov, ukazujúcich perspektívy budúcnosti terajším
i budúcim študentom.
Veľa šťastia Gymnázium.

V spolupráci s mestom Tvrdošín sa 14. septembra k 60.
výročiu otvorenia Pedagogickej školy uskutočnilo stretnutie
všetkých, ktorí v Tvrdošíne
maturovali.
Na jubilejné stretnutie prišlo
takmer 90 dôchodcov a dôchodkýň z rôznych kútov Slovenska, dokonca aj z Prahy.
Niektorí sa nevideli od skončenia štúdia, takže pre viacerých,
zaznela prvá veta otázkou: „Ty
si kto?“ či „Teba nepoznám!“
Úvodná časť patrila vystúpeniam žiakov ZUŠ a CVČ.
Medzitým mal ku prítomným
príhovor primátor Ivan Šaško,
v ktorom zdôraznil, že to bol
pre 60-imi rokmi veľmi správny postup otvoriť Pedagogickú
školu práve tu, v Tvrdošíne.
Vždy si cenil a cení prácu
učiteľov, veď aj on sám pôsobil isté obdobie v učiteľských
službách. Bez rozpakov prijal
návrh uskutočniť toto jubilejné
stretnutie a podal hneď pomocnú ruku k jeho príprave.

Ďalšia časť stretnutia patrila už prítomným učiteľkám
a učiteľom, ktorí si prišli zaspomínať na študentské roky.
Eva Drevenáková z Považskej
Bystrice (rodená Oravcová)

do Oravíc. Vo voľnom čase si
poniektorí pozreli mesto, Základnú školu Štefana Šmálika,
kde pred šesťdesiatimi rokmi
študovali a nevynechali ani
náš skvost - drevený gotický

Príhovor primátora do prípravovanej pamätnice, ktorá bude vydaná ku konaniu
hodnotiaceho stretnutia pri
príležitosti 20. výročia vzniku
tvrdošínskeho Gymnázia, ktoré sa uskutočni 29. novembra
v kine Javor.

Eufóriu, sprevádzajúcu otvorenie detského parku vystriedali všedné dni. Park je síce plný detí, ale
očakávanie, že park budeme aj chrániť sa nenaplnil,
o čom svedčí podnet občana mesta.
Zážitky z detského parku
Už je to viac ako mesiac, čo bol
na Medvedzí slávnostne otvorený
nový detský park. Je úžasné sledovať, ako si tu množstvo detí od
tých najmenších, až po školákov,
dokáže každý deň užiť svoj voľný
čas. To bolo aj zámerom tvorcov
areálu ponúknuť deťom priestor,
kde by sa mohli bezpečne hrať,
v čistom prostredí rozvíjať svoje
motorické zručnosti, vybiť energiu, spoznať nových kamarátov
a bezstarostne sa zahrať na dopravnom ihrisku či pieskovisku,
ktoré doteraz v Tvrdošíne najmä
najmenším deťom veľmi chýbalo.
No popritom radostnom šantení som bol viackrát svedkom
nezodpovednosti, nie len zo
strany detí, ale žiaľ aj dospelých.
Napriek tomu, že pri vstupe do
oploteného ihriska sa nachádzajú
smetné koše, mrzí ma aké množstvo odpadkov sa nachádza mimo
nich. Je možné, že ich rozfúkal
vietor, možno to je nevhodným
rozmiestneným košov alebo ich
nedostatkom, no najviac sa ich nachádza v okolí konštrukcie lode.
Viem si predstaviť, že musí byť
ťažké opustiť naháňačku s kamarátmi a ísť vyhodiť niečo do koša,
no som však presvedčený o tom,
že nie je správne nechať odpadky

pohodené hocikde len tak.
Čo ma však nepríjemne prekvapilo nebol ani tak neporiadok
pod loďou, ale skôr prítomnosť
niektorých dospelých so štvornohými členmi rodiny na ihrisku.
Radšej nechcem ani pomyslieť
na tie skúmavé pohľady detí, ak
by v piesku našli niečo hnedé.
Pritom zašpinenie rúk v porovnaní so zdravotnými problémami,
ktoré môžu u detí choroboplodné
zárodky vo zvieracích výkaloch
spôsobiť, by bola jemne povedané
maličkosť. Mrzia ma aj nájdené
ohorky od cigariet pri detskom
pieskovisku. Niektoré deti na pieskovisku ešte nevedia ani poriadne
rozprávať a už musia dýchať cigaretový dym.
Ak budeme ľahostajní voči
týmto negatívnym javom, vzácnosť tohto ihriska čoskoro vyprchá. Vážme si preto možnosť
príjemne stráviť chvíle so svojimi
deťmi a radosť, ktorú im ihrisko
ponúka. Nebojme sa upozorňovať deti a aj dospelých, ktorí
zabúdajú, že ihrisko má svoje
pravidlá, ktoré majú svoj význam a je potrebné sa nimi riadiť.
Deti si niekedy neuvedomujú aké
následky môže mať ich správanie, najmä ak sú v zápale hry. Na
začiatku boli v areáli dve tram-

políny, dnes nie je funkčná už
ani jedna. Ak nebudeme deťom
dobrým príkladom alebo nenájdeme odhodlanie ich upozorniť
na nevhodné správanie, čoskoro sa
ani tie naše nebudú mať kde hrať.
Na záver by som chcel povzbudiť
tých, ktorým na ihrisku a predovšetkým na bezpečnosti a radosti
ich detí záleží slovami Edmunda
Burka: ,,Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo - aby dobrí ľudia
nič nerobili!“
T. Zaškvara
Výzva
Mesto nemá prostriedky nazvyš, aby zamestnalo človeka,
ktorý by sa staral o každodenné
upratovanie parku. Navštevujú
a užívajú ho najmä deti so svojimi matkami, najcitlivejšími
osobami, ktoré majú najväčší
diel pri výchove svojich detí.
Môžeme byť i my tak, ako
v iných kultúrnych štátoch
kultúrni? Môžeme chrániť
majetok, ktorý je nás všetkých?
Môžeme upozorniť deti, ale aj
dospelých, keď ho ničia? Môžeme byť disciplinovaní a byť
našim deťom vzorom?
Výzva smeruje na nás všetkých. Nech sme kultúrni, nech
chránime majetok, ktorý šiel
z mestského rozpočtu a patrí
všetkým. Nebojme sa upozorniť deti, ktoré už vedia rozpoznať, čo je dobré a čo zlé,
a aj dospelých, ak prekračujú
základné pravidlá.

Absolventi Pedagogickej školy sa stretli po 60-tich rokoch
tým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh tohto vzácneho
stretnutia. K jubileu bola vydaná aj Pamätnica Pedagogickej školy Tvrdošín obsahujúca
menoslov všetkých bývalých
študentov, profesorov, vyučujúcich v tejto škole a veľa fotografií zo študentských rokov.
Za jej vydanie ďakujeme mestu
Tvrdošín a budeme vždy naň
spomínať.
Cyril Mores
Úvodníkom do „Pamätnice“ sa
prihovoril aj primátor I. Šaško.

už teraz organizuje stretnutie
pre takmer štyridsať účastníkov a rodinných príslušníkov,
ktorí chcú na budúci rok prísť

kostol.
Za milé prijatie, za kultúrny
program i za pohostenie patrí
srdečné poďakovanie všetkým

Milé dámy, vážení páni,
absolventi Pedagogickej školy
v Tvrdošíne,
je mi veľkou cťou, že si môžem spolu s vami pripomenúť
60. výročie založenia školy,
ktorá bola výrazným medzníkom v oblasti školstva nielen
nášho mesta, ale aj susedných
regiónov.
Pamätnica nechce byť len
nostalgickou spomienkou na

minulosť, kladie si za cieľ
„oživiť“ vaše študentské roky
a zoznámiť vás so súčasnosťou mesta, v ktorom ste neboli
niektorí z vás už mnoho rokov.
Založenie školy v našom
meste pokladám za významný
počin. V 50-tych rokoch, keď
učiteľov potrebovala spoločnosť ako soľ, vychovala táto
škola pedagógov, odborníkov,
ktorí sa úspešne uplatnili nielen na Orave, Liptove, Kysuciach, ale po celom Slovensku.
Vo svojej dobe bola modernou
výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá prostredníctvom
vás následne priniesla vzdelanie do mnohých miest a obcí.
Na vzdelávanie tu boli
pripravené dobré materiálno-technické podmienky a je
na škodu rozvoja školstva v
tomto regióne, že po päť-ročnom trvaní bola činnosť školy
ukončená. Jedno však vašej
„alma mater“ zostane. Bola
prvá v našom regióne a vychovala skvelých ľudí, výborných

učiteľov, ktorí svoje povolanie
chápali ako poslanie.
Dnes už nestojíte za katedrou, no vaša práca, vaša
snaha, úsilie a láska k tomuto povolaniu žije vo vašich
žiakoch. Za vašu celoživotnú
prácu vám patrí naše poďakovanie. Osobitne by som sa
chcel poďakovať učiteľom,
ktorí ostali v našom meste a
na Orave. Niekoľko generácií
žiakov si na nich s úctou a láskou spomínajú.
Stretnutia po 60 rokoch bývajú výnimočné v živote ľudí
i histórii mesta. Želám vám,
aby to vaše bolo naplnené atmosférou priateľstva, krásnych
spomienok na roky mladosti,
ale i vašich životných príbehov,
ktoré sú iste zaujímavé.
Sme radi, že sme vás, absolventov všetkých ročníkov
mohli privítať v našom meste.
Verím, že sa vám dnešný Tvrdošín páčil a prechádzky po jeho
uliciach oživili len tie pekné
spomienky.

Písali sm e v na šich n oviná ch
Pred 25 rokmi
Potešujúce výsledky i trend
Výsledky, ktoré sme tohto roku dosiahli, hovoria sami za
seba, keď sme vybudovali a ukončili štyri akcie: Lyžiarský
vlek, obchod Rozličný tovar na sídlisku Medvedzie, kanalizáciu Hrádky, areál zberných surovín a Dom smútku. V rámci
občianskej vybavenosti sídliska Medvedzie to bude ukončenie
Zdravotného strediska takmer o jeden rok skôr. V tomto roku
bola ukončená sieť vodojemov pre dostatočné zásobovanie
pitnou vodou s potrebnými rekonštrukciami vododných sietí.
Bola vybudovaná nová kanalizácia v Medvedzí v časti Hríbiky o dĺžke 2000 m a v súčasnosti sa tam ukončuje vodovod.
Vo výstavbe je budova technických služieb a náročná stavba
skládky PDO. Uskutočnili sa údržby a rekonštrukcie knižnice,
telocvične ZŠ, ihriska v K. Hôrke.
Pred 20 rokmi
Zhodnotenie úloh rozvoja mesta za rok 1993
Je historickou danosťou, že sa nám podarilo dokázať prinavrátiť vzťah a závislosť ku kat. územiu v Oraviciach o rozlohe
2008 ha. V meste máme Gymnázium, novú prístavbu školy
v Medvedzí, historické ukončenie rekonštrukcie dreveného
kostolíka i celého areálu. K významným udalostiam, ktoré
budú písať históriu nášho mesta bude patriť vydanie knižnej
publikácie Tvrdošín. Boli vykonané práce, ako: nové chodníky
a cesty, vymaľovaná lavica pre peších, generálna oprava Domu
smútku v Tvrdošíne, dokončené práce na cintoríne v Medvedzí
s chladiacim zariadením. V Medvedzí boli ukončené práce
na kanalizácii, úprave rigolov i asfaltové koberce na všetkých
uliciach tejto časti. Na Hríbikoch boli realizované práce na
dotláčacej stanici vodovodu a urobená elektrifikácia celej

časti. V K. Hôrke boli ukončené asfaltové cesty vo všetkých
uliciach, rozšírený cintorín a nové oplotenie a príprava terénu na
stavbu nového Domu smútku. Reštaurátorské, a najmä všetky
záverečné práce na drevenom kostolíku spolu s pomníkmi vdp.
Šmálika a Chalupu stáli naše mesto nemalé peniaze. Za významnú skutočnosť možno považovať začatie plynofikácie mesta.
Pred 15 rokmi
Plynofikácia mesta Tvrdošín patrí medzi prioritné ekologické
akcie už od r. 1994, odkedy sa začalo s výstavbou prvej etapy.
Pre celé mesto to bol rozsah dĺžok plynovodu cca 24 km v cene
vo výške 52 mil. Sk. Kompletné splynofikovanie mesta vo všetkých častiach predpokladáme ukončiť v treťom štvrťroku 1998.
V tejto súvislosti treba poznamenať, že s plynofikáciou súvisia
aj ďalšie práce, ako úprava povrchov komunikácií, chodníkov
a iných verejných plôch.
Pred 10 rokmi
Oravice ostávajú Tvrdošínu
Vo štvrtok 18. 9. 2003 bol na rokovanie v NR SR predložený
návrh zákona skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadení a úzko súvisel aj
s Oravicami. Oravice tak s konečnou platnosťou ostávajú tam,
kde už niekoľko stáročí patria, Tvrdošínu. Zdravý rozum a historická pravda nakoniec predsa zvíťazila a sme presvedčení, že
kauza Oravice na navždy skončila.
iVýstavba bytovky so 16-timi bytmi na sídlisku Medvedzie
pokračuje a je pred dokončením. Nové byty, ktorých výstavbu
realizuje mesto, budú spĺňať všetky kritéria moderného bývania. Sú tu situované aj byty so špeciálnou úpravou pre občanov
zdravotne ťažko postihnutých.
iPo rekonštrukčných prácach na teplovodnom potrubí na

sídlisku Medvedzie bolo položené nové teplovodné potrubie
na Radničnej ulici, premostili cez lavičku a potiahli vykurovanie do centra mesta.
iNa bývalom smetisku za panelárňou vyrástol úplne nový
športový areál. Futbalový trávnik a ihrisko sú už pripravené
na prvý výkop. Vo výstavbe je nová tribúna, ktorá bude do
konca roka dokončená. Urobilo sa nové oplotenie, vyasfaltovali prístupové cesty. Dokončené sú aj priestory a šatne pre
futbalistov a rozhodcov, kabínky pre hráčov, sprchy. V okolí
sa vysadili stromčeky a upravilo sa celé okolie. Nebude tu
chýbať ani parkovisko. Mesto si tento areál vybudovalo za
vlastné peniaze.
Pred 5 rokmi
Mesto získalo finančné prostriedky
z eurofondov a štátneho rozpočtu na
ivybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd v Oraviciach,
irekonštrukciu Základnej školy M. Medveckej
irekonštrukciu Materskej školy Medvedzie
ivýstavbu nízkoenergetického domu
irekonštrukciu mestského kultúrneho strediska
iverejné osvetlenie mesta
irevitalizáciu centra mesta
iopravu dreveného gotického kostola
ina rekonštrukciu a modernizáciu Gymnázia
irekonštrukciu a dostavbu hasičskej stanice
iod júna začala fungovať nová skládka komunálneho odpadu
imesto odovzdalo projekt na Zberný dvor
Mesto pripravilo žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu
vodovodu a kanalizácie v starej časti Medvedzia.
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Spokojnosť a spolupatričnosť k nášmu mestu bola naplnená každým, ktorý prišiel na štadión
Deň plný zábavy, súťaženia, tanca, stretnutia so
známymi je najvýstižnejšou charakteristikou podujatia na futbalovom štadióne v rámci Dní mesta. Návštevnosť na cca 1500 ľudí potvrdzuje, že Dni mesta si získali priazeň obyvateľov a má zmysel ich organizovať.
Dopoludnie začínalo Rozprávkovou cestou a podľa
účastníkov, vyšlo na jednotku.
Pripravili ju pracovníci CVČ,
ktorej hlavným cieľom bola
najmä zábava a dobrý pocit

zo stráveného dňa. Každý, kto
mal chuť, si túto cestu mohol
vyskúšať a prejaviť svoju šikovnosť a obratnosť, pričom
ich na tejto ceste sprevádzali
rozprávkové bytosti. Po ab-

solvovaní všetkých stanovíšť
čakala na malých dobrodruhov
odmena. Na záver si všetci zatancovali a bola vyžrebovaná
tombola, ktorú venoval primátor mesta. Všetci odchádzali
vysmiatí a spokojní.
Sobotňajší slnečný deň pokračoval ďalším programom,
kde si tak, ako po iné roky,
zmerali svoje sily v športovo-zábavných disciplínach

poslanci s tímami zo svojich volebných obvodov. Už
pri prvej disciplíne podávanie lopty v ľahu sa súťažiaci
s vervou pustili do zápolenia
o body, a aj pri druhej - obväzovaní zraneného s následným
behom a odnesením, bolo veselo. Kto zo súťažiacich mal
pocit smädu, tak ho zahasil
pri tretej súťaži v pití kofoly
a piva. Zabávali sa súťažiaci

i diváci, keď dokazovali svoje umenie v jazde na starých
bicykloch alebo, keď sa vo
štvorici presúvali na jednej
lyži. Ceny víťazom odovzdával primátor mesta so zástupkyňou. Najviac bodov získalo
družstvo z 2. volebného obvodu. Vo varení tvrdošínskych
halušiek s kapustou zvíťazili
družstvá z volebného obvodu
5. a 7. Najviac sa prítomní teši-

li na bohatú tombolu s hlavnou
cenou LCD televízorom, za
ktorú patrí poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí prispeli
do nej akoukoľvek formou. Pre
všetkých bola zdarma podávaná klobása, pivo, a kofola.
Program pokračoval do
neskorých večerných hodín
ľudovou veselicou pod taktovkou Martina Rosinu a Rastislava Zembjaka.
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Narodili
sa
8. Tobias Lepáček

12.
14.
26.
26.
30.
31.
2.
8.
10.
10.
16.
18.
22.
25.
25.
26.
2.
7.
7.
8.
10.

8.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
10.
10.
10.
10.
10.

Ema Marušáková
Katarína Kotúľová
Sofia Fernezová
Adam Záškvara
Laura Gravowska
Liliana Kaniková
Nela Poláčiková
Klaudia Kyselová
Kristián Kováč
Alex Gabara
Marcus Koleják
Matej Šturek
Matúš Mlynarčík
Adam Holík
Abbigail Sylvia González
Simon Bacigál
Ema Greňová
Milan Michalčík
Kristián Hudák
Viktória Medvecká

Sobáše

8.
10.
24.
24.
24.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
14.
14.
14.
21.
21.
28.
28.
5.
12.

8.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
10.
10.

Kamila Balúnová – Vladimír Pajunk
Lucia Adamcová – Mojmír Špidus
Miroslava Kuracinová – Ing. Ľuboš Rabčan
Katarína Jindrová – Róbert Majerech
Petra Žuffová – Lukáš Lepáček
Petra Kovaľová – Michal Gáll
Mgr. Želmíra Gamová – Miloš Kopta
Barbora Gašpercová – Ing. Jaroslav Rakyta
Mgr. Lenka Jarolínová – Marek Kubala
Monika Kojšová – Marek Medvecký
Lucia Fedorková – Ján Gill
Anna Mäsiarová – Tomáš Babinský
Tatiana Tmáková – Miroslav Mojžiš
Ing. Eva Červeňáková PhD. – Ing. Matej Kiška
Monika Genšorová – Jozef Ferenčík
Ing. Veronika Dedinská – Ing. Vladimír Gandi
Kristína Bedrichová – Marián Prokop
Dominika Kupčiová – Jozef Golboň
Monika Pazúriková – Tomáš Theiner
Jana Jurčiová – František Janček

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši
spoluobčania:
85 rokov
Terézia Šimková
Antónia Valeková
Margita Žuffová

Krásna Hôrka
Tvrdošín
Krásna Hôrka

Agneša Žatkuľáková
Mária Vranová

Tvrdošín
Krásna Hôrka

80 rokov

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

Odišli
z našich68-ročná
radov
Elena Raffajová

19. 8.
25. 8.
28. 8.
7. 9.
9. 9.
20. 9.
25. 9.
26. 9.
10. 10.
13. 10.
18. 10.

Mária Tekelová
Jozef Polčic
Darina Mesárošová
Tomáš Chrenek
Milan Mihalák
Jozef Čaprnda
Ľubomír Pajunk
Etela Tmáková
Anna Golboňová
Otília Gazdíková

60-ročná
88-ročný
63-ročná
73-ročný
59-ročný
86-ročný
55-ročný
76-ročná
84-ročná
86-ročná

Spomienka

4. októbra 2013 uplynul jeden rok smutný rok od chvíle, keď nás navždy opustil
drahý manžel, otec a dedko Marián
Mika z Tvrdošína. Kto v našich srdciach
žije nezomiera.
Ak ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku s modlitbou. S láskou
a bolesťou v srdci spomína smútiaca rodina

Spomienka
Dňa 1. augusta uplynul rok, čo nás
navždy opustil milovaný manžel, otec,
starký Cyril Šurin z Medvedzia.
S úctou a láskou spomína manželka,
dcéry a najbližšia rodina.

Spomienka

Dňa 23. 10. uplynuli tri roky ako sme
sa rozlúčili s našou milovanou matkou a
starou mamou Máriou Balekovou.
Odišla navždy, ostala však v našich
srdciach ako milujúca, múdra a lásku
rozdávajúca žena.
S láskou a vďakou spomínajú synovia
Anton, Vladimír a dcéra Mária s rodinami.

Nové metódy výučby pre prax ZOZNAM KANDIDÁTOV
kým pracovníkom absolvovať
Vďaka podprogramu Comenius - Ďalšie vzdelávanie
pedagogických pracovníkov
sa učiteľka Základnej školy
M. Medveckej, Mgr. Weronika Anna Pilarčík, zúčastnila
štrukturálneho vzdelávacieho
kurzu na Malte, ktorý trval
12 dní. Cieľom akcie bolo
získať informácie o nových
metódach výučby anglického
jazyka, zlepšiť pedagogické
schopnosti, zručnosti a vedomosti, a tiež širšie pochopiť
školské vzdelávanie v Európe.
Cieľom podprogramu Comenius je pomôcť zvýšiť
kvalitu školského vzdelávania
tým, že sa umožní pedagogic-

vzdelávaciu aktivitu v zahraničí, ktorá môže trvať od 5
dní do 6 týždňov. Vzdelávanie sa musí realizovať v inej
európskej krajine zapojenej
do Programu celoživotného
vzdelávania a môže mať formu štruktúrovaného kurzu,
ktorý trvá minimálne 5 dní,
neformálneho školenia, pozorovaní alebo hospitácie v škole
alebo inej relevantnej organizácii zapojenej do školského
vzdelávania (tzv. job shadowing) a účasti na európskej
konferencii alebo seminári
organizovanom sieťou Comenius, multilaterálnymi projektmi Comenius, národnou
agentúrou alebo európskym
združením pôsobiacim v oblasti školského vzdelávania.

Zvony sú u ž tisícročia
posvätné hudobné nástroje
Cirkvi. V súčasnosti sa v tejto
zvonici na cintoríne pri drevenom kostole Všetkých Svätých
nachádza a používa iba jeden
veľký historický zvon. Bol
odliaty zvonolejárom Adalbertom Littmannom v Banskej
Bystrici v roku 1832. Má dolný
priemer 103 cm a výšku bez
koruny približne 77 cm. Zvon
má zachovanú aj pôvodnú výraznú, antopomorfne zdobenú
6-ramennú korunu (výška –
16,5 cm), s motívom mužských
hláv za ktorú je zavesený už na
nepôvodnej (t.j. vymenenej)
nevhodnej novodobej zalomenej železnej zvonovej hlave,
osadenej v drevenej zvonovej stolici. Bohatú výzdobu
zvona tvoria na jeho povrchu
plastické linky, ornamentálne výzdobné motívy a pásy,
reliéfy i nápisy na korpuse
zvona. Horná nápisová páska
je tvorená dvoma hrubými
plastickými linkami, a nad
ňou aj pod ňou je na zvonovom plášti široký geometricko
– rastlinný ornamentálny pás
s opakovaným rozvilinovým
motívom. Latinský majuskulný nápis v hornej nápisovej
páske je zároveň lejárskou
signatúrou s datovaním zvona,
v znení: „FUSA PER ADALBERTUM LITTMANN NEOSOLII A.[nn]O 1832.“, v
preklade: „Odliaty Adalbertom Littmannom v Banskej
Bystrici v roku 1832.“ Na

drieku zvona, v spodnej časti
v strede zvonového plášťa je
umiestnený reliéf sv. Floriána, a na odvrátenej strane
tiež reliéfne stvárnená scéna
Najsvätejšej Trojice, pod ňou
po celom obvode v úrovni
nad úderovým vencom sú na
zvone združené plastické linky. Napokon, v dolnej nápisovej páske na spodnom okraji
zvona pod výrazne hrubou
plastickou linkou na odsadenej spodnej zvonovej obrube
je hlavný latinský majuskulný
nápis v znení: „SUMPTIBUS
ECCLESIAE ET IN PARTE
DEO NOTI TRANSFUSA
ANNO 1832“, Dôležité je, že
nápis hovorí aj o tom, že tento
zvon vznikol preliatím z iného
(predošlého) zvona.
Vieme tiež, že pôvodca tohto zvona – umelecký lejár, delolejár a zvonolejár Adalbert
Littmann sa narodil v roku
1813 v Banskej Bystrici, kde aj
pôsobil ako člen lejárskej rodiny Littmanovcov, zomrel 1873.
Zaujímavosťou je, že hoci jeho
materinským jazykom bola
nemčina, používal na zvonoch
aj slovenské nápisy.
Tvrdošínsky historický
zvon je „zvukovým sprievodcom“ nášho každodenného života, a je pre nás dodnes
živým hudobným prameňom
patriacim ku kultúrnemu dedičstvu mesta i národa.
Vybraté z materiálu ktorý
spracoval Juraj Gembický,
historik - kampanológ

O historickom zvone vo zvonici na cintoríne

Pozvanie
na divadelnú komédiu
5 ZA JEDNU
v podaní martinského Slovenského komorného divadela

štvrtok 12. decembra o 1800.
P r e d p r e d aj v s t u p e n ie k v M s K S Me d ve d z ie ,
č.t. 5322167, msksts@orava.sk . Vst upné: 5,50
eur. Na toto podujatie môžete použiť aj kultúrne poukazy, ale lístok si treba zakúpiť do 11. novembra.

PRE VOĽBY DO ZASTUPITEĽSTVA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
podľa abecedy na volebnom lístku
1. Jozef Ďubjak, Ing., primátor, Trstená, SMER - sociálna demokracia
2. Stanislav Fukas, MUDr., lekár, Tvrdošín, Slovenská národná strana
3. Miroslav Gabara, PhDr., riaditeľ úradu, SMER - sociálna demokracia
4. Vlasta Jančeková, Mgr., zástupca primátora, Tvrdošín, nezávislý kandidát
5. Ján Jelenčík, MUDr., lekár, Tvrdošín, nezávislý kandidát
6. Ján Karas, finančný poradca, Tvrdošín, 99 % - občiansky hlas
7. Jozef Koleják, živnostník, Trstená, Komunistická strana Slovenska
8. Vojtech Koleják, MUDr., lekár, Trstená, Kresťanskodemokratické
hnutie, MOST - HÍD, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
9. Štefan Kristofčák, Mgr., riaditeľ gymnázia, Trstená, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
10. Milan Kuriak, súkromný podnikateľ, Tvrdošín, nezávislý kandidát
11. Roman Mojš, Mgr., učiteľ, Tvrdošín, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana
12. Rudolf Piták, MUDr., lekár, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
13. Silvia Púčiková, Ing., učiteľka, Trstená, SMER - sociálna demokracia
14. Jaroslav Rosina, Ing., starosta obce, Nižná, nezávislý kandidát
15. Ján Sitek, Ing., technik, Podbiel, Slovenská národná strana
16. Ivan Šaško, Ing., primátor, Tvrdošín, nezávislý kandidát
17. Vladimír Šiška, Ing., starosta obce, Zuberec, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
18. Karol Tibor, JUDr., dôchodca, Trstená, Slovenská národná strana
19. Darina Tomajková, Ing., ekonóm, Vitanová, Ľudová strana - Hnutie
za demokratické Slovensko

PRE VOĽBY PREDSEDU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
podľa abecedy na volebnom lístku
1. Juraj Blanár, Ing., predseda, Žilinského samosprávneho kraja,
Žilina, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených
2. Miroslav Mikolášik, MUDr., europoslanec-lekár, Dolný Kubín, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Sloboda
a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
3. Ivan Pavlisko, Mgr., umelec a pedagóg, Ružomberok Ľudová
strana Naše Slovensko
4. Juraj Pavlovič, Ing., súkromný podnikateľ, Lipovec, Komunistická strana Slovenska
5. Igor Ryban, riaditeľ, Višňové, nezávislý kandidát

Polstoročie od ukončenia školy

V septembri sa v ZŠ Štefana
Šmálika uskutočnilo jubilejné
stretnutie spolužiakov po 50 rokoch, ktorí ukončili Základnú
deväťročnú školu v roku 1963.
Odvtedy už pretieklo veľa vody,

Viacerí už z Tvrdošína odišli,
majú svoje rodiny, žijú inde, no
myslím, že sa tu stále radi vracajú, či už v spomienkach, alebo
osobne.
Stretnutie bolo umocnené ešte

no spomienky na detstvo a mladosť zostávajú. Stretlo sa nás 44
a mnohí sme sa nevideli od ukončenia školy. Veľmi dojímavé bolo
stretnutie pred školou, keď mnohí
sme sa nevideli poriadne dlho, veď
čas poznačí každého a museli sme
sa predstaviť, aby sme sa poznali.

sv. omšou v kaplnke Základnej
školy a potom príjemným posedením v školskej jedálni, kde sme
mali všetko perfektne pripravené
a mohli sme sa s chuťou vyrozprávať, pospomínať, pozabávať a vrátiť sa aspoň na chvíľu do detských
a mladých čias.
V. Tavelová

dín si jarmočníci etablovali svoje
stánky so širokým sortimentom
tovaru. Mnohých zaujali automobily Kia a deti pripravené atraktivity. Nechýbal burčiak, dobrá
medovinka, tradičné jarmočné
špeciality, a hlavne pre všetkých
bohatý kultúrny program, v ktorom
účinkovali žiaci Súkromnej ZUŠ,
CVČ a tanečné skupiny Izabella a
Karolínka zo Zuberca.
Po ich vystúpení sa početnému
publiku predstavila hudobná skupina Undivided Bon Jovi z Martina, v ktorej si zahral aj náš rodák
Richard Zaťko. Dobrým ťahom sa
opäť ukázalo pozvanie populárnej
hudobnej skupiny Senzus, ktorá
kyticou svojich známych piesní poriadne roztočila jarmočnú náladu.
Ich vyše hodinové vystúpenie si

námestie od tých najmladších po
tých najstarších. Záver vydareného
jarmoku patril hudobnej skupine
Duo Orava, ktorá ukončila ďalší
jarmok ľudovou veselicou. No ani
po skončení vystúpenia tejto skupiny sa ľudia hneď nerozchádzali
domov, pretože si ešte v spoločnosti
rodiny, priateľov a známych spoločne posedeli pri burčiaku, pečenom
mäsku, či iných špecialitách. Ak
k tomu prirátame ešte pekné počasie, tak tohtoročný jarmok môžeme
zaradiť k ďalším úspešným akciám,
ktoré usporiadalo mesto pre svojich
občanov.
Počas jarmoku si mnohí záhradkári, ale aj ostatní naši spoluobčania
so záujmom pozreli peknú výstavu
ovocia a zeleniny, ktoré na výstavu
priniesli pestovatelia z mesta.

atmosféra na Michalskom jarmoku
Sila, čaro a farby Brazílie Výborná
Už od včasných ranných ho- pozrelo úplne zaplnené Michalské

V Art Galérii Schürger sa 25. októbra uskutočnila vernisáž
rovnomennej výstavy Adelia Sarru. Umelec z Brazílie vystavoval v New Yorku, v Sydney, v Paríži, v Ríme, v Bruseli
a v mnohých ďalších svetových metropolách.
Výstava potrvá do 2. januára budúceho roku.

Spomienka

14. 12. 2013 uplynie 20 rokov, čo
nás opustil náš drahý ocko a starý ocko
Martin Cholvad z Tvrdošína.
11. 3. 2014 uplynú 4 roky, čo
nás navždy opustila naša milovaná maminka a stará mama

Anna Cholvadová

z Tvrdošína.
Kto ste ich poznali, venujte im , prosíme,
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami.
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Prezimujú na prvom mieste
Futbaloví fanúšikovia si počas jesennej časti veľmi radi
zašli pozrieť na našich mužov,
ktorí v štvrtej lige zatiaľ hrajú
veľmi pekný futbal. Nechýbajú
šance a ani góly v sieti súperov.
A keďže aj z pôdy súperov dokáže toto mladé a perspektívne
družstvo pod vedením Marcela
Bednára priniesť body, tak sa
niet čo čudovať, že po jeseni
sú v tabuľke na prvom mieste.
Za odvedené výkony po jeseni našim futbalistom, ktorých
priemerný vek je 22 rokov je
potrebné poďakovať, taktiež
trénerovi, realizačnému tímu
a predovšetkým mestu Tvrdošín,
ktoré vytvára pre tento šport
veľmi dobré podmienky.
Našim najlepším strelcom je
zatiaľ s 9 gólmi, Tomáš Zboroň
medzi 6 gólovými strelcami je
Milan Sirota a 4 góly dali Marek
Kubala a Marek Križan.
L. Lúčka - Tvrdošín, 2 : 2,

góly: Zboroň, Sirota; Tvrdošín
- ATTACK Vrútky 4 : 0, góly: Sirota 2, Kubala, Križan; Tvrdošín
- L. Hrádok 3 : 2, góly: Zboroň 2,
Kubala; O. Jasenica - Tvrdošín 1 :
4, góly: Zboroň 2, Sirota, Schweiner; Tvrdošín - K. Lieskovec 2 : 0,
góly: Zboroň, Palider; Belá - Dulice - Tvrdošín 2 : 2, góly: Palider,
Hradský; Tvrdošín - Stráňavy 4
: 1, góly: Križan 2, Dreveňák, vl.
Jančí; Predmier - Tvrdošín 6:0.
Výsledky dorast
Naši dorastenci sú v neúplnej
tabuľke zatiaľ na peknom šiestom
mieste s 21 bodmi.
Tvrdošín - Rosina 5:0, Krásno
- Tvrdošín 0:1, Tvrdošín - Z. Poruba 3:0, Staškov - Tvrdošín 3:3,
Tvrdošín - Sučany 7:0, Teplička n.
V. - Tvrdošín 4:0, Tvrdošín - Černová 3:0, Tvrdošín - L. Hrádok
2:2, O. Jasenica - Tvrdošín 5:0,
Tvrdošín - Turzovka1:1, Istebné
- Tvrdošín 0:5, Predmier - Tvrdošín 3:1.

Šachisti
začali novú sezónu víťazstvom
B družstvo, ktoré hrá v 4. lige v oravskom derby vyhralo

v D. Kubíne 5,5:2,5; bodovali: V. Bobek, J. Broz, Z. Remiaz
a Ľ. Vasek, remizovali: J. Španko, F. Medvecký a P. Chmelár.
A družstvo 3. ligu začína súťaž 9. - 10. 11. dvojkolom, keď
na domácej pôde privítajú TJ KTK Liptovský Mikuláš a ŠK
Kriváň L. Ondrašová A. Zápasy sa hrajú v MsKS Medvedzie. Za úspešnými výsledkami našich šachistov sú výborné
podmienky, ktoré im vytvára mesto.
F. Medvecký

Starší žiaci
I keď sa na začiatku súťaže
našim starším žiakom nedarilo,
posledné dva zápasy dokázali
vyhrať, čo ich v tabuľke posunulo
na 12. miesto.
Tvrdošín - MŠK Žilina 0:1,
Ajax Slimáčik Žilina - Tvrdošín
10:0, Teplička nad Váhom - Tvrdošín 0:0, Čadca - Tvrdošín 9:1
gól: Koválik, Bytča - Tvrdošín
6:0, Tvrdošín - Oravská Jasenica
0:5, Bobrov - Tvrdošín 1:2 góly:
Belopotočan, Schweiner, Tvrdošín - Kysucké Nové Mesto 1:0 gól:
Belopotočan.
Mladší žiaci
Tvrdošín - MŠK Žilina 1:11
gól: Repka, Ajax Slimáčik Žilina Tvrdošín 6:1 gól: Repka, Teplička
nad Váhom - Tvrdošín 0:7 góly:
Gregorec 2, Horvát 2, Repka,
Marec, Čadca - Tvrdošín 1:1 gól:
Kokošková, Bytča - Tvrdošín 2:2
góly: Repka, Kokošková, Tvrdošín - Oravská Jasenica 2:1 góly:
Kokošková, Marec, Bobrov - Tvrdošín 0:7 góly: Hrobár 2, Kováliková, Morina, Gregorec, Horvát,
Nákačka, Tvrdošín - Kysucké
Nové Mesto 1:1 gól: Kokošková.
Prípravka
Veľmi dobre si v svojej skupine
počína naša futbalová prípravka,
ktorá je na čele tabuľky s 32 bodmi,
keď dokázala vyhrať dvanásť zápasov
a svojim súperom nastrieľala 73 gólov.

Ženy na prvom mieste
Florbalistky už tradične na
palubovke podávajú dobré výkony. Aj tieto výsledky nasvedčujú tomu, že znova budú hrať
o popredné miesto v extraligovej
tabuľke. Po piatich zápasoch sú
zatiaľ v tabuľke na prvom mieste
s 15 bodmi a skóre 43:14.
FBK Tvrdošín - ŠK Slávia SPU DFA Nitra 8 : 2, góly:
Balážová 2, Hutirová, Ješšová,
Paňková, Spišiaková, Turčáková
a M. Stredanská.
VŠK FTVŠ UK Bratislava
- FBK Tvrdošín 0 : 5, góly:
Spišiaková 2, Balážová, Hutirová a Paňková. FBC BlueBerries
Modra - FBK Tvrdošín 3 : 11,
góly: Hutirová a Spišiaková po 3,
Z. Stredanská 2, M. Stredanská,
Paňková a Medvecká. FBK Tvrdošín - FBK Kometa SNV 11 :
4, góly: Spišiaková 4, Paňková 3,
Hutirová 2, Balážová a Piknová.

Zo zápasu s Prešovom.
Muži na šiestom mieste hrali aj na pôde Novej Dubnice.
Výsledky: Fbk Tvrdošín - 1
O čosi menej sa darí našim
mužom v extralige, ktorí sú po Fbc Trenčín 6:10, góly: Zámečšiestich zápasoch na 6. mieste ník 2, Laštík, Záň, Trabalík
s deviatimi bodmi a skóre 44:48, a Drozd.
Nová Dubnica - Fbk Tvrkeď v posledných zápasoch
podľahli doma Trenčínu a pre- došín 10:7.

Slovenská florbalová reprezentácia v rámci prípravy pred
svetovým šampionátom sa zúčastnila na turnaji Polish open.
Vo výbere Slovensko reprezentovali aj tri naše hráčky Milota
Hutirová, Michaela Ješšová a
Miroslava Kadučáková a štvrtou bola Denisa Ferenčíková,

ktorá už štyri roky hrá v českej
extralige za Třinec a patrí medzi najlepšie hráčky.
Výsledky: Slovensko - Fínsko 0:5, Slovensko - Nórsko 5:3
góly: Košturiaková, Behancová, Hutirová, Šponiarová, Ferenčíková, Slovensko - Poľsko
3:5, Slovensko - Švajčiarsko

V druhej lige mužov boduje aj K. Belopotočanová

Päť družstiev našich stolných tenistov tiež začalo novú
sezónu. O body za stolmi sa
pasujú muži v 2., 4., 6. a 7. lige.
V štvrtej lige máme dokonca
dve družstvá. No nie sú to len
muži, pretože body v jednotlivých ligách získavajú aj naše
dievčatá. Je dobré, že príležitosť pomerať si sily s tými
skúsenejšími dostáva naša mládež, či už je to M. Kysel mladší
alebo K. Belopotočanová, ktorá
v druhej lige boduje za stolom
so svojím otcom R. Belopotočanom, ale aj ďalší naši mladí
hráči, ktorí sú nádejou pre stolný tenis v našom meste.
2. liga muži
Vrútky - Tvrdošín A 6:8
body: Roman Belopotočan
3,5; Ján Argaláš 2, Katarína
Belopotočanová 1,5; Jozef
Žitňák 1.
MSTK Martin A - Tvrdošín
A body: 6:8, R. Belopotočan

Viac sa darilo
dievčatám

Vo výbere Slovenska

1:11 gól: Ferenčíková, Slovensko - Česko 1:8.
Majstrovstvá sveta sa konajú
od 7. decembra v Brne a Ostrave a veríme, že aj naše dievčatá
prispejú k tomu, aby sme skončili čo najvyššie. V skupine sa
stretneme s Maďarskom, Austráliou a Kórejskou republikou.

Športové triedy v ZŠ - Medvedzie majú zmysel
Budúci víkend sa v Trenčíne
uskutoční sústredenie ženskej a
aj juniorskej reprezentácie. Vo
výberoch už tradične nebudú
chýbať naše dievčatá. U žien
to bude Milota Hutirová, Michaela Ješšová a do juniorskej
reprezentácie sa po prvý krát
pozrie aj Miriam Buková, prvá
lastovička športových tried na
ZŠ - Medvedzie. Je aktuálna
majsterka Slovenska vo florbale
dorasteniek a hráčka ženskej
extraligy. Je to veľká česť nielen pre samotnú hráčku, ale aj
pre trénera, ktorý ju vychoval.
Športové triedy sú zamerané
hlavne na to, aby v rannom
veku podchytili talentovanú
mládež. „Už teraz môžem po-

Na snímke zľava: Milan Sirota, Jaroslav Hradský, tréner Marcel Bednár, Silvester Schweiner,
Filip Janček, Peter Pňaček, Marek Križan, Marek Kubala, Matúš Kovaľčik.
V podrepe zľava: Viktor Jantošík - zdravotník, Emil Baláž, Maroš Dreveňák, Tomáš Zboroň, Jozef Reguly, Anton Palider, Ľubomír Pikna, vedúci družstva - Robert Kozáčik, chýbajú
Július Žuffa, Dušan Kliment.

vedať, že Miriam budú v krátkej dobe nasledovať ďalšie
moje zverenkyne. Slovenky
sa za krátky čas predstavia na
majstrovstvách sveta vo florbale
žien. Do začiatku šampionátu
zostáva už len niekoľko týždňov. Príprava na vrchol sezóny
je nevyhnutnou súčasťou pre

dosiahnutie dobrého výsledku.
Realizačný tím si na víkendový zraz pozval dvadsiatku
nominovaných reprezentantiek.
Spolu so ženami sa na krátkom
jednodňovom zraze predstavia i
juniorky, ktoré majú v máji 2014
v Poľsku majstrovstvá sveta,“
povedal nám M. Burdeľ.

Prvé stretnutie cezhraničnej spolupráce

Cezhraničná spolupráca medzi Fbk Tvrdošín, MMKS
Nowy Targ a ZHK 2000 Šarišanka Prešov sa začala. Pre
dievčatá v Nowom Targu boli pripravené skupinové stretnutia, na ktorých sa mohli spoznať s rovesníčkami z Poľska.
Stretnutie pokračovalo florbalovými zápasmi, kde si medzi
sebou zmerali sily. Oba zápasy Tvrdošínčanky síce prehrali,
ale už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie a odvetu.

V Majcichove sa uskutočnil
prvý turnaj starších žiakov
a žiačok v stolnom tenise
a viac sa na stoloch darilo našim dievčatám. Umiestnenie:
6. Katarína Belopotočanová,
10. Natália Divinská, 37. - 46.
Sabína Chylová. Chlapci: 33.
- 48. Martin Kysel, 53. - 70.
Roman Belopotočan a Dávid
Belopotočan, 71. - 88. René
Socha.

3,5; K. Belopotočanová 1,5; J.
Argaláš 2,5; J. Žitňák 0,5.
Zákopčie - Tvrdošín 4:10,
body: R. Belopotočan 3,5; J.
Argaláš 3, J. Kuloštiak 2, M.
Kysel ml. 1,5.
Bytča - Tvrdošín 7:7, body:
R. Belopotočan - 2,5; J. Kuloštiak - 2,5; J. Buczacki - 1,5;
J. Argaláš - 0,5.
4. liga muži
Tvrdošín B - BŠKST Lipt.
Mikuláš A 12:6
Dlhá nad Oravou A - Tvrdošín C 13:5
ŠKST Lipt. Mikuláš A -

Tvrdošín C 15:3
Tvrdošín B - Iľanovo A 16:2
Lokca A - Tvrdošín B 4:14
Tvrdošín C - Černová A
5:13
6. liga muži
Krivá B - Tvrdošín D 9:9
Tvrdošín D - Zuberec B
12:6
Sedl. Dubová B - Tvrdošín
D 13:5
7. liga muži
Tvrdošín E - Krušetnica 16:2
Bziny C - Tvrdošín E 16:2
Tvrdošín E - Vasiľov B 4:14
Lokca D - Tvrdošín E 8:10

Našim stolnotenisovým nádejam sa darilo
Slovenský pohár mládeže
v stolnom tenise začal prvým
turnajom mladších žiakov
a žiačok v Trnave a veľmi
dobre sa darilo našim hráčom.
Zvíťazil Dalibor Diko z Námestova, bronzovú priečku
obsadil náš hráč Martin Kysel,

na ďalších miestach skončili:
33. - 46. Dávid Belopotočan,
46. - 61. Roman Belopotočan
a René Socha, všetci z Tvrdošína. Dobre si na turnaji počínali
naše dievčatá. Na 6. mieste
skončila Natália Divinská a na
8. mieste Sabína Chylová.

Bežci na Maratóne mieru
Jubilejný 90. ročník Medzinárodného maratónu mieru sa uskutočnil v Košiciach
za účasti 9 500 účastníkov
vo všetkých kategóriách z 53
štátov sveta, a zároveň tento
maratón bol aj majstrovstvami
Slovenska v maratóne. Slovenským majstrom sa stal Jozef
Urban, ktorý zvíťazil aj na
tohtoročnej Tvrdošínskej dvanástke. Bežalo sa za ideálneho
počasia a vynikajúcej mnoho-

tisícovej diváckej kulisy.
Naše mesto na maratóne
zastupovali Ján Balún - 4:40,
Peter Balún (polmaratón) 2:10, Lenka Čuchorová - 5:09 a
Viktor Fonfer - 3:28, ktorý zabehol z našich najlepší čas. V.
Fonfer si v Košiciach už odbehol trinásty maratón a v tomto
roku ho potešilo aj to, že sa tu
stretol s Patrikom Makauom
z Kene, bývalým svetovým
rekordérom v maratóne.

Medzi štyrmi najlepšími družstvami
Tenisové nádeje Karolína
Šašková, Barbora Šašková a
Martina Smoleňová bojovali
v Banskej Bystrici o účasť
v celoslovenskom finále a v
detskom Fed cupe to dotiahli
medzi štyri najlepšie družstvá
na strednom Slovensku.
V Krajskom kole mini Fed
cupu zverenkyne Andreja
Zimáňa a Romana Žemličku
prvý duel proti TK Banská
Bystrica vyhrali 3:2. Naše
hráčky zvládli aj zápas proti favoritovi TK Žilina a za
stavu 2:2 získala rozhodujúci
bod Karolína Šašková. Týmto
víťazstvom sa dievčatá kvalifikovali medzi štyri najlepšie
tímy na strednom Slovensku
a postúpili z druhého miesta
zo skupiny.
O postupujúcich do celoslovenského finále sa rozhodlo na
banskobystrickych tenisových
dvorcoch. Dievčatá v prvom
zápase prehrali s TK Lieskovec zo Zvolena a o postup do
Bratislavy zviedli vyrovnaný

duel s družstvom Dixon Tenisia Banská Bystrica. Za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy,
vyhrávali dievčatá vo štvorhre
3:0 na gemy, prerušený zápas v

súperky to nevzdali a dvoma
výhrami sa tešili s postupu do
celoslovenského finále.
„Dievčatám ďakujem za bojovnosť, ktorú počas troch dní

Na fotografii: Prvá zľava Karolína Šašková, Martina Smoleňová a Barbora Šašková.
nasledujúcom dni K. Šašková predvádzali na kurtoch, teší ma
a M. Smoleňová doviedli do to, že oravské tenisové nádeje
víťazného konca a ujali sa ve- dokážu konkurovať aj slovendenia 2:1. I keď im na postup ským veľkoklubom,“ vyjadril
stačilo vyhrať ešte jeden zápas, sa Andrej Zimáň.
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