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Žiť ako rodina - spájame mesto
Zámerom celomestských kultúrno – športových
podujatí organizovaných mestom je zvýšenie dostupnosti kultúry pre širokú verejnosť, pre obyvateľov mesta, ale aj regiónu Oravy.
Vedenie mesta pripravilo
podujatie, ktorým sa utužujú

spolupatričnosti. Mesto, ako
jedno veľké spoločenstvo chce

do jednotlivých športových aktivít. Možnosť byť spolu, zabávať
sa, spoločne súťažiť, pomáhať si
navzájom, to vie počas podujatia
dosiahnuť stav, keď sa cítime
ako rodina.
Celé mesto žilo (6.-8. sep-

Atmosféra na Trojičnom námestí po vystúpení hudobnej skupiny Ščamba.
vzťahy v komunite, prejavu- byť príkladom aj pre mládež a tembra) divadlom, hudbou, speje sa súdržnosť a priateľstvo deti, ktoré boli popri kultúrnych vom, súťažami, chutným jedlom
obyvateľov, prehlbuje pocit podujatiach priamo vtiahnuté aj a zaujímavým sprievodným

programom. Cieľ organizátora pritiahnuť väčšie množstvo
ľudí – detí, mládeže, strednej
a staršej generácie na jednu
spoločnú akciu bol naplnený
v zmysle motta: ,,Žiť ako rodina, kde symbolom rodiny je
spájať, a nie rozdeľovať“. O tom,
že sa to podarilo,
svedčia ďakovné slová občanov
mesta, ale aj okolitých obcí.
P r oj e k t Ž i ť
ako rodina - spájame mesto podporila aj Nadácia Slovenského
ply n á r e n ského
priemyslu v rámci Programu podpory partnerstiev
na zložku kultúry, ale aj na materiálne zabezpečenie podujatia
(prístrešky, stoličky), ktoré budú
zaradené do inventáru mesta a
využívané na ďalšie podujatia. Zapožičiavané budú
školským zariadeniam, neziskovým organizáciám, občianskym
zdr uženiam na
akcie, ktoré budú
mať neziskový charakter.

Vieme sa vzájomne inšpirovať a pomáhať si
Na pozvanie primátora I. Šašku sa 15. októbra na
radnici v Tvrdošíne stretli primátorka Trstenej a primátori Námestova a Dolného Kubína.
Ich rozhovory sa týkali recyklačné ciele Európskej
viacerých tém, z ktorých únie, musí do roku 2035 znížiť
najdôležitejšou bola téma bu- skládkovanie pod 25 percent a
dúcnosti skládok komunál- v roku 2040 pod desať percent.
neho odpadu. Na ňu bola Okrem toho musí zvýšiť recykzameraná aj konferencia láciu odpadu.
prezentovaná zástupcami Do roku 2025
firmy Bioelektra Group o má recyklomechanicko-tepelnom spra- vať 55 percent
covaní komunálneho odpadu komunálnenovou inovatívnou technoló- ho odpa du ,
giou, ktorá sa konala v popo- v roku 2030
ludňajších hodinách v hoteli to má byť 60
Limba.
percent.
Téma likvidácie odpadu
„S víziou
je stále aktuálna: Ak par- do budúcnoslament spolu s novelou zá- ti by s vyriekona o odpadoch zavedie š e n í m t o h od januára 2021 povinnosť to problému
upravovať odpad pred sklád- mohli pomôcť
kovaním, doterajšie náklady autoklávové
opäť porastú. Cena za sklád- (sterilizačné)
kovanie jednej tony odpadu z a r i a d e n i a
sa tak do roku 2021 minimál- Rot o S te r il
ne zdvojnásobí na úroveň 80 Beg 7000. Toto zariadenie sme
až 90 eur. Je nemysliteľné, mali možnosť vidieť v Poľsku
aby zmeny cien nepocítili v gmine Susz aj v prevádzke
vo svojich peňaženkách aj a pokladal som si za povinnosť
bežní ľudia v oblastiach, kde oboznámiť s týmto inovatívnym
odpad končí výhradne na riešením aj oravských primáskládkach. Hovoríme o pri- torov. Odborníci nám na konbližne 80 percentách územia ferencii do detailov vysvetlili
Slovenska.
princípy a výsledky spracovaAby Slovensko splnilo nia odpadov touto metódou.

Dokument Inovatívne riešenie
na spracovanie a recykláciu
tuhého komunálneho odpadu
bol spracovaný pre naše mesto
s úvahou využitia pre celú Oravu,“ povedal nám primátor.
Recyklácia odpadov je založená na extrémne účinnom

a RDF, na Slovensku známy
ako TAP (tuhé alternatívne
palivo), ktoré sú určené na
ďalšie využitie v procesoch
a produktoch. Zariadenie
dokáže recyklovať viac ako
96 percent od skládkovania.
Zanecháva menej než 4 per-
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Z rokovania
mestského
zastupiteľstva
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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

Ako som rád Pane, že môžem prijať Tvoju kráľovskú
službu odpúšťania. Koľko energie som už vyplytval v sebectve. Pane, spomeň si na mňa. Vidíš ma, koľkokrát si
neviem rady. Odpusť moju zlobu. Pomôž mi, aby som bol
človekom premieňajúcim svoje sily na milovanie Teba a
blížnych.			
Július Chalupa

Tichá spomienka
V prvých novembrových dňoch si pripomíname dva
sviatky, ktoré so sebou nesú aj melanchóliu a smútok za
rodinou, blízkymi či známymi, ktorých sme stratili a ostali nám už len spomienky. V jeden deň si spomíname na
všetkých svätých a ten druhý venujeme všetkým zosnulým.
Citujúc slová básnika: „Znovu prišiel čas zastaviť sa..., v
spomienkach vrátiť sa k našim blízkym, modlitbou s nimi
zhovárať sa, nad hrobom zapadnutým lístím.“
Prichádzame k hrobom našich najbližších. Položíme venček či kytičku a zapálime sviečku. Jagavý plameň sviečky
nás unáša do spomienok. Spomíname na tých, ktorí nám

Pohľad na tvrdošínsky cintorín rozžiarený stovkami sviečok.
dali lásku, naučili životnej múdrosti, na tých, ktorí nám
boli vzácni a blízki. Stojac nad ich hrobmi uvažujeme, čo
všetko sme mohli urobiť inak a kladieme si otázku: Prečo
až teraz si uvedomujeme, že boli pre nás drahí a vzácni?
Spomíname koľko lásky sme prijali, ale myslíme aj na to,
čo sme zanedbali, čo sme nestihli vykonať, pokiaľ sme boli
s nimi. Chceli by sme im poďakovať a povedať, ako sme ich
mali radi a mohli si nájsť viac času na spoločné stretnutia.
V týchto chvíľach prichádzame aj k poznaniu, že nezabúdame na mŕtvych, avšak zabúdame na živých. Zabúdame
na tých, ktorí stoja vedľa nás. I tí možno potrebujú našu
pomoc, niekedy fyzickú, inokedy duševnú, či morálnu, ale
my často nevšímavo prechádzame popri nich.
Pri hroboch blízkych si uvedomujeme aj vlastnú pominuteľnosť. Uvedomujeme si, že čas nášho pozemského
života rýchlo plynie. V zamyslení a zahĺbení sa do seba
samých rozmýšľame oveľa viac ako inokedy o otázke a
zmysle večného života.
Výstižne to vyjadril Milan Rúfus básňou K Pamiatke
zosnulých: „Budeme vyvolaní po mene a bude nás tam
veľa. Poodkladáme krídla zlomené ku nohám Stvoriteľa.
A bude mu chcieť každý predložiť to svoje malé sólo. To
nasnívané, čo len chcelo byť, i to čo ozaj bolo.“

Pozvanie
Vážení a milí spoluobčania, prijmite srdečné
pozvanie do športovej haly

v sobotu 7. decembra o 1400
procese, v ktorom sa odpad
najskôr sterilizuje pôsobením
vysokej teploty a vysokého
tlaku, pričom zabíja všetky
mikroorganizmy a odstraňuje
zápach. Následne sa už sterilizovaný odpad automaticky
triedi na použiteľné frakcie
rozličných druhotných surovín, na organickú frakciu

centá odpadu pre uloženie
na skládky. Dokáže spracovať takmer každý druh komunálneho odpadu, ktorý je
po spracovaní sterilný, suchý,
bez zápachu a skladovateľný.
Motto primátora I. Šašku:
,,Byť vždy krok dopredu“
prináša nášmu mestu stále
úžitok.

SVIATOK
PRÍBUZNOSTI

Stretnutie pripravené v predvianočnej nálade
s pekným kultúrnym programom,
občerstvením a darčekom
zakončený spoločnou piesňou Tichá noc,
má byť krôčikom k Vianociam,
najkrajším sviatkom
roka.
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Každé dieťa je dar
Nový život je aj nový príbeh, ktorý sa začína tvoriť od
narodenia dieťatka. V začiatkoch tohto príbehu stoja rodičia,
ktorí vedú svoje deti k tomu, aby si tvorili svoj príbeh, a to
čo najkrajší.
Vedenie mesta si váži nielen každého nového malého ob-

čana mesta, ale aj rodičov týchto detí, a preto ich opäť v auguste, po 3 mesiacoch od posledného Uvítania detí privítali
na mestskom úrade. Po slávnostnom príhovore zástupkyne
primátora V. Jančekovej a krátkom kultúrnom programe bol
rodičom odovzdaný finančný aj vecný dar, ako pripomienka
na túto výnimočnú udalosť. Spomienkou na tento deň im budú
aj pekné fotografie pri kolíske, či s pani zástupkyňou. Na Uvítaní detí sa zúčastnilo 38 detí, z toho 16 chlapcov a 22 dievčat.

Projekty zamerané na ekológiu

Mesto pripravuje dva projekty. Jeden je zameraný na ochranu vôd a druhý na ochranu ovzdušia.
Projekt Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva
v mestskej časti Tvrdošín – Oravice rieši zabezpečenie vodného zdroja s dostatočným množstvom vody vhodnej pre pitné
účely, akumulácie vody a rozvodu pitnej vody v časti zástavby s možnosťou napojenia jednotlivých objektov. Realizácia
predmetnej stavby umožní aj napojenie ďalších odberateľov
v rámci rozvoja strediska cestovného ruchu Oravice. Stavba
bude priaznivo vplývať na zachovanie životného prostredia
Oravíc, ktoré okrem iných prírodných pozoruhodností sú
zaradené v rámci štruktúrnej kategórie ako „ekologický významný krajinný celok“.
Projekt s názvom „Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Tvrdošín nákupom čistiaceho zariadenia miestnych komunikácií“
je zameraný na nákup komunálneho vozidla, využívaného na
čistenie/umývanie verejne prístupných plôch.

Rekultivácia skládky je pred dokončením

Aj prostredníctvom našich novín sa usilujeme zvyšovať ekologické povedomie občanov. Množstvo odpadu sa neustále zvyšuje,
vždy je nutné zabezpečiť jeho uskladnenie a likvidáciu.
Vedenie mesta už na začiatku minulého roka požiadalo rekultiváciu zapĺňajúcej sa kazety. V marci 2018 Slovenská inšpekcia životného prostredia zo Žiliny vydala stavebné povolenie
na zakrytie a rekultiváciu skládky odpadov 2. kazety, I. etapy
s podmienkou dokončenia stavby do decembra 2019. Zahájenie
práce na zakrytie a rekultiváciu tejto skládky začala už 26. júla
2019 dodávateľom stavebných prác na základe výberového konania, spoločnosťou Oraving, s.r.o. z Dolného Kubína, ktorá sa
zaviazala ukončiť práce do 31. októbra. Stavebné práce spočívajú
hlavne v úprave terénu, položení drenážneho kompozitu na odvádzanie plynu a vody, násypu tesniaceho ílu a násypu zeminy.
Finančné prostriedky sú čerpané z finančnej účelovej rezervy
skládky Jurčov Laz, ktorá sa tvorí z poplatkov za zneškodnenie
odpadov počas prevádzky skládky. Investičné náklady na
zakrytie a rekultiváciu tejto skládky sú vo výške 228 tisíc eur.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Úvod mestského zastupiteľstva,
ktoré sa konalo 27. augusta patril
informáciám primátora, ktorý
zhrnul udalosti uplynulých dvoch
mesiacov. Zdôraznil, že aktuálnou
a dôležitou úlohou je správne
nastavenie fungovania a všetkých
ďalších činností mestskej plavárne.
Primátor rokoval s energetikmi
a vodármi, aby boli odbery energie a vody štandardizované, aby
sa predišlo stratám. „Ešte žiadna
plaváreň nebola zisková. Tá naša
rozbieha svoju činnosť a nám ide
hlavne o to, aby boli ľudia spokojní. Nízke vstupné, ktoré sme určili,
nás núti stále hľadať rezervy, aby
plaváreň bola primerane využívaná. Už teraz máme do konca roka
zazmluvnené školské plavecké výcviky a jednali sme s viacerými organizáciami, aby prostredníctvom
sociálnych fondov umožnili svojim
zamestnancom pravidelné návštevy plavárne,“ povedal primátor.
Dôležitosť prikladá aj naďalej
výstavbe R3 Tvrdošín – Nižná.
Aj z tohto dôvodu sa zúčastnil na
rokovaní primátorov a starostov
Oravy v Dolnom Kubíne. Ďalšie
stretnutie sa uskutoční v októbri
v Tvrdošíne. „Verím, že si mestá
budú navzájom pomáhať vo viacerých oblastiach a spoločne
vyvinieme väčší tlak na kompetentných, aby sa rýchlostná cesta
konečne začala stavať.“
Primátor absolvoval niekoľko
rokovaní s riaditeľom Pozemkového fondu SR a na ministerstve
pôdohospodárstva s ministerkou
Gabrielou Matečnou ohľadom
,,Územného plánu mesta Tvrdošín
– Zmeny a doplnky č. 2“, ktorého
ukončenie je dôležité pri ďalších
rozvojových aktivitách mesta
a čerpaní finančných prostriedkov z eurofonfov. V Bratislave
sa 6. augusta stretol s predsedom NR SR Andrejom Dankom,
v Nitre 22. augusta s predsedom vlády Petrom Pellegrinim
a expremiérom I. Gašparovičom.
Výsledkom stretnutia primátora
Ivana Šašku a jeho zástupkyne
Vlasty Jančekovej v poľskom Dia-

nizsi s wójtom gminy Kościelisko
bola dohoda o pokračovaní v ďalších spoločných cezhraničných
projektoch. Do Tvrdošína zavítal
2. augusta predseda strany Sme
rodina Boris Kollár a 4. augusta
predseda NR SR Andrej Danko.
Výstavba hypermarketu Kaufland sa nachádza v štádiu územného konania a záujem o výstavbu v Tvrdošíne má aj spoločnosť
Merkury Market. V súčasnosti
jej vedenie mesta pomáha s hľadaním vhodnej lokality.
Koncom augusta prebiehal
proces kontroly a vyhodnotenia
predložených súťažných ponúk
prostredníctvom externého verejného obstarávateľa na dodávateľa
stavebných prác projektu Aktívna turistika – rozvoj pohraničia
s gminou Kościelisko na výstavbu
cyklochodníkov.
Hoci od odovzdania kompostérov občanom mesta neuplynuli ani
dva mesiace, už radnicu navštívili
pracovníci ministerstva životného
prostredia. Mestu sa dostalo výborné hodnotenie projektu z vykonanej kontroly.
Na rokovaní odzneli správy o
plnení rozpočtu mesta a Technických služieb za 1. polrok, správy
o plnení uznesení za uplynulé obdobie, kontrolnej činnosti, o činnosti komisie sociálno-zdravotnej
a bytovej, komisie kultúry školstva, športu a mládeže a činnosti
oddelenia školstva s vyhodnotením podujatí letnej sezóny. Túto
časť uzavreli správy o činnosti
mestskej polície a stave kriminality na území mesta.
Poslanci schválili prípravu a
predloženie 4 žiadostí projektov,
na ktorých sa mesto bude podieľať
5 percentným spolufinancovaním.
Jedná sa o výstavbu malej ľadovej plochy, ktorá sa bude počas
roka cca 4 mesiace využívať ako
ľadová plocha a zvyšné mesiace
ako multifunkčná hala. Ďalší sa
týka výstavby nabíjacej stanice
na podporu verejne dostupných
elektrických nabíjacích staníc
ako podpora infraštruktúry pre

energií s ohľadom na ochranu
životného prostredia, najmä v
súvislosti s produkciou emisií
skleníkových plynov a emisií
znečisťujúcich látok do ovzdušia. Na Slovenský futbalový
zväz bude odoslaná žiadosť za
účelom realizácie rekonštrukcie
a nadstavby objektu sociálneho
vybavenia v areáli futbalového
ihriska v Tvrdošíne.

Mesto Tvrdošín a Gymnázium už niekoľko rokov spolupracujú, vymieňajú si skúsenosti s českým partnerským
mestom Rajec-Jestřebí. Ide
o spoločný projekt Erasmus+,
ktorý sme už predstavovali
niekoľkokrát. Od 7. do 9. októbra naše mesto navštívila starostka Romana Synakieviczová s kolegyňami z mestského

pietne miesto Skalku, Oravice, skanzen v Zuberci a iné
pamiatky. Súbežne do nášho
mesta prišli aj študenti z Gymnázia z Rajca-Jestřebí, ktorí sú
spoločne zapojení do projektu
Let´s Walk and Learn – Education via tourist paths a majú
družbu a spoluprácu s našim
Gymnáziom v Tvrdošíne. Pobudli na Orave celý týždeň,

úradu. Stretli sa s primátorom
I. Šaškom, navštívili našu
najstaršiu pamiatku Drevený kostol Všetkých svätých,

absolvovali turistické výlety
v Oraviciach, Roháčoch, kúpali sa v termálnych bazénoch,
robili rôzne spoločné aktivity.

Spolupráca na úrovni miest i škôl

Predstavujeme vám
Novým riaditeľom tvrdošínskeho Gymnázia sa stal
Mgr. Matúš Chren, rodák

Chodiť plávať sa oplatí
Mestská plaváreň v našom
meste bola spustená v máji a každý týždeň ju navštívi niekoľko
stoviek návštevníkov. Plávanie patrí medzi športy, ktoré
sú zdraviu prospešné. Pomáha
pri rôznych chorobách pohybového ústrojenstva, nezaťažuje
kĺby, pôsobí relaxačne nielen na
telo, ale aj myseľ. Viacerí z nás

ktorí hľadajú výhovorky. My odhodlaní niečo zmeniť to skúsime
a vyhráme. Svetlým príkladom sú
deti. Mestská plaváreň poskytuje
plavecké výcviky pre deti zo širokého okolia, nielen okresu Tvrdošín, ale aj okresu Námestovo. Ich
plavecké začiatky chodíme poctivo sledovať a je úžasné, ako si
dokážu vodu vychutnať, skúšajú

Poškodzujú majetok mesta
V našich mestských termálnych kúpaliskách sa nachádza
geotermálna sírano-vápenato-horečnatá voda s vysokým obsahom železa. Voda v Oraviciach patrí medzi významné termálne vody na Slovensku s priaznivými účinkami na organizmus, najmä na choroby pohybového ústrojenstva, močových
ciest a obličiek.
Keďže vedenie mesta chce výjsť v ústrety všetkým, ktorým

Poškodený plot v Oraviciach.
táto voda môže pomôcť, stanovilo minimálne vstupné. Za
celodenný vstup pre dospelých je to 5 eur, pre deti 2 eurá. Tvrdošínčania na základe preukazu občana mesta majú zľavnené
vstupné v hodnote 1 eura a deti 0,5 eura. Ani tieto výhody nestačia na to, aby sa „niekto“ neusiloval dostať sa do areálu zadarmo. Použil na to netradičný spôsob. Poškodil plot. Plot bol
hneď opravený a ďalších rovnako zmýšľajúcich návštevníkov,
ako vandalov, už snímajú kamery.

alternatívne palivá – rozvoj elektromobility z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva hospodárstva SR.
Mesto sa zapojí do výzvy s
projektom Nízkouhlíková stratégia mesta Tvrdošín. Ak bude
projekt úspešný, získa mesto vypracovaný dokument zameraný
na nízkouhlíkové opatrenia – na
energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov

majú zdravotný problém, užívajú
množstvo medikamentov, pričom
mnoho z nich nám nepomáha,
iba odľahčuje naše peňaženky.
Jednoduché riešenie máme rovno
pred sebou, plávať niekoľkokrát
do týždňa a mnohým sa po zdravotnej stránke uľaví alebo úplne
polepší. Mnohí tvrdia, že nevedia
plávať. V tom je ľahká pomoc. Od
začiatku októbra funguje Mestský plavecký klub Tvrdošín, ktorý rád uvíta nových členov, pomôže pri plaveckých začiatkoch,
naučí správnu techniku. Taktiež
tu máme svet plný pracovného
alebo osobného stresu. Plávanie
určite pomôže odbúrať nahromadený stres, ktorý mnohí z nás
potláčajú. Takže netreba sa báť,
vek je len číslo a slovo neviem
alebo nedá sa používajú ľudia,

sa potápať, rôzne štýly plávania
a hltajú slová svojich inštruktorov. Podarilo sa nám urobiť aj
malú anketu, kde nám žiaci zo
ZŠ z Oravskej Lesnej porozprávali o svojich pocitoch z plávania:
Martin – žiak 3. ročníka:
,,Veľmi sa teším na každý deň na
plavárni. Večer sa mi ťažko zaspáva, ale je to tu super.“
Kristína – žiačka 3. ročníka:
,,Sú tu parádni inštruktori, už sa
viem potápať po puk.“
Adelka – žiačka 4. ročníka:
,,Určite aj po skončení plaveckého výcviku tu budem chodiť plávať. Veľmi sa mi tu páči.“
Plaváreň je otvorená každý
deň. Netreba váhať, ale treba
prísť vyskúšať a určite vás tento
krásny šport chytí za srdce. Len
treba skúsiť!

zo Zvolena. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre a
štúdium histórie a politológie
ukončil v roku 2003. Tri roky
pôsobil ako stredoškolský učiteľ na Gymnáziu v Tvrdošíne
a ďalších dvanásť v Gymnáziu
P. O. Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne. V roku 2018 sa vrátil
do Tvrdošína a od školského
roka 2019/2020 na základe
výberového konania sa stal
riaditeľom Gymnázia.
Nový riaditeľ má zámer
premeniť školu na modernú
vzdelávaciu inštitúciu: „Je tu
obrovský potenciál v podobe dobre vybavenej modernej budovy a športovej haly.
Samotné mesto významne
podporuje školu vo všetkých
smeroch, čo prináša obrovské
možnosti. Dôležitou oblasťou,
kde by sme sa chceli posunúť,
je vzdelávanie v cudzích jaz ykoch. Gymnázium bolo
založené ako jazyková škola
a dodnes máme výborné výsledky z anglického jazyka. Vo
vyučovacom procese by sme
chceli zaviesť metódu CLIL.
Ide o to, že žiak v rámci pred-

metu, ktorý má v slovenskom
jazyku, má časť hodín aj v cudzom jazyku. Naďalej chceme
pokračovať
v p roje ktoch , ak o
je Erasmus+, Euroscola a
AFS. Ďalšou oblasťou, v ktorej by sme
chceli určite pridať
sú prírodné
vedy. Sme
si vedomí
toho, že informatika
je dnes dôležitá. Preto sa sústredíme
na zlepšenie technického vybavenia školy a kvality vyučovacieho procesu. Za týmto
účelom sme vstúpili do projektu organizovaného Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, ktorý má
poskytnúť financie na ďalšie
vybavenie a vzdelávanie pedagógov. Veľmi radi by sme
začali v rámci informatiky
vyučovať programovací jazyk
Python. Hlavným cieľom celého nášho snaženia je vychovať
kvalitných absolventov, ktorí
sa dokážu uplatniť na vysokých školách a na trhu práce.
Pomôcť nášmu okoliu v tom,
čo najviac potrebuje a stať
sa plnohodnotnou súčasťou
existujúcej komunity.“
Za desaťročné vedenie
Gymnázia (2009-2019) ďakujeme R NDr. Anne Namislovskej, pod vedením ktorej škola poskytla kvalitnú
výučbu stovkám žiakov a bola
zapojená do mnohých súťaží
a medzinárodných projektov,
v ktorých dosiahli významné
úspechy v rámci Slovenska
a Európskej únie.
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Prínos pre mesto z dotácií
Mesto sa popasuje s náročnou stavbou
Radosť zo schválenia projektu s názvom Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia
z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A- Slovensko-Poľsko 2014-2020 vystriedalo očakávanie verejnosti, ktorú zámer vedenia mesta týmto
projektom zaujal. Možnosť
vybudovať cyklotrasy v tak
atraktívnom prostredí, akým sú
Oravice a na trase Medvedzie
– Štefanov, nenechala ľahostajnými cyklistov, turistov, ale aj
ostatnú verejnosť. Mnohí z nich
sa pýtajú, kedy vstúpi tento projekt do realizácie.
Vysvetlenie je jednoduché.
Treba rešpektovať zákon o verejnom obstarávaní, ktorý tak,
ako pri každom projekte musí
mesto zabezpečiť - dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť vynakladania verejných prostriedkov a prostriedkov Európskej
únie pri financovaní tohto diela. V tomto prípade ide o veľký
investičný projekt presahujúci
milión eur.
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie (VO), kto-

ré bolo rozdelené podľa požiadaviek riadiaceho orgánu.
Po elektronickej aukcii bol
projekt rozdelený na dve samostatné časti. Jedno sa týka
stavebných prác cyklotrasy, do
ktorej sú zahrnuté cyklochodníky s príslušenstvom a druhé
výstavby objektu infocentra v
Oraviciach, ktoré prebieha samostatne.
Keď bude proces VO ukončený, celá dokumentácia bude
zaslaná ešte na kontrolu ex –
ante riadiacemu orgánu, ktorá
je povinná pred podpísaním
zmluvy o dielo.
Vedenie mesta predpokladá,
že zmluva by mohla byť podpísaná do konca roka.
„Hoci máme avízo, že výstavba infocentra bude nás stáť
oveľa viac, ako bola projektantom určená pôvodná cena,
vykryjeme ju z mestského rozpočtu, pretože si uvedomujme
rozsah a zmysel tohto projektu.
Má veľký význam nielen pre
nás, súčasníkov, ale najmä pre
mládež a turistov, ktorí viac ako
v minulosti chcú aktívne tráviť
svoj voľný čas.
Budúci rok bude pre nás

pomerne ťažký. Predlžovanie
termínov verejného obstarávania a následných kontrol na
ministerstvách nám ukrajuje
z čistého času na realizáciu diela. Musíme si nastaviť správne
časový plán a úzko spolupracovať s dodávateľmi, aby sme za
rok zvládli túto veľkú investičnú

akciu, pretože už máme stanovený termín na jej ukončenie. Je
to december 2020,“ informoval
nás primátor.

Plánuje sa modernizácia mestského úradu
Najkrajšou a najzachovalejšou pamiatkou z 2. polovice 19. storočia je mestský
dom postavený v rokoch 1872
- 1875 na starších základoch z
18. storočia.
V jeho fasáde od námestia
sú osadené dve pieskovcové
sochy. Jedna je socha panovníka Ľudovíta I., ktorý mestu udelil výsady kráľovského
mesta a druhá je socha sv.
Floriána, patróna požiarnikov. Roh budovy je budovaný
v gotickom štýle, vo fasáde je
vsadený erb mesta Tvrdošín a
kráľovská koruna. V súčasnosti je objekt sídlom mestského úradu.
Možnosť získať finančné

prostriedky na čiastočnú rekonštrukciu využilo mesto
podaním projektu na Úrad
vlády SR.
Týka sa výmeny okien,
podláh a modernizácie spoločenskej sály. Zdôvodnením
je znižovanie energetickej náročnosti verejných budov, pretože pôvodné drevené okná sú
značne vekom opotrebované
a poškodené.
Vedenie mesta plánuje vymeniť podlahy reprezentačných častiach úradu, akými
sú obradná sieň a zasadačka.
Súčasťou projektu je komplexná modernizácia spoločenskej sály aj s interiérovým
vybavením.

Naučme sa vážiť si hodnoty
Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu
v rámci Programu podpory partnerstiev podporila
projekt Naučme sa vážiť si hodnoty, ktoré vytvárame
vlastnými rukami.
Jeho zámerom je sprístupniť
verejné priestranstvo, vstup do
Medvedzia pre verejnosť. Vede-

projektov schválených Nadáciou
PSS a SPP podarí naplniť.
V jednej časti bude osadený

nie mesta už dlhšiu dobu plánovalo na tomto mieste vytvoriť
oddychový priestor. Vďaka ústretovosti Urbáru Medvedzie, ktorý
poskytol pozemok, ku ktorému
bola priradená aj časť mestského
pozemku sa tento cieľ prostredníctvom mestského rozpočtu a

minialtánok nazvaný Čitáreň,
kde si ľudia budú môcť čítať
z kníh darovaných mestskej knižnici. Vedľa nej bude umiestnené
fitness. Deti a mládež budú môcť
využívať tento priestor pre osobné zdravie, budú tam inštalované
malé hracie prvky pre deti. Celý

Zmluva na stavebnú časť bude čoskoro podpísaná
Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku na
rekonštrukciu a modernizáciu zdravotného strediska
bola podpísaná v júni. Doteraz prebieha proces verejného obstarávania (VO).
Projekt Centrum integro- vykonávajú denne boli funkčné
vanej zdravotnej starostlivosti v stredisku alebo v dočasných
(CIZS) bol rozdelený do dvoch náhradných priestoroch. Celá
častí VO. Obsahuje stavebnú budova sa bude modernizovať.
časť, ktorá sa súťaží samostatZrekonštruované budú jedne. Materiálne a technické vy- notlivé ambulancie i spoločbavenie je samostatnou časťou né priestory od pokládky nozákazky, ktorá podlieha iným vých podlahových krytín až
procesom.
po ústredné vykurovanie, elekStavebná časť je ukončená, troinštaláciu, kanalizáciu a zamesto má už dodávateľa stavby. teplenie budovy.
Avšak zmluva ešte stále neboDruhá časť sa týka interiérola podpísaná, lebo celý proces vého vybavenia. Tá je náročnejverejného obstarávania, celá šia, pretože ide o nové špičkové
dokumentácia bola odoslaná technológie s novým materiána odsúhlasenie na riadiaci or- lovo-technickým, zdravotnícgán - ministerstvo zdravotníc- kym, informačno-komunikačtva na druhú kontrolu. Po nej ným vybavením a zdravotnícpríde k podpísaniu zmluvy na kymi prístrojmi, ktoré umožnia
túto časť projektu. Mesto musí stanovenie rýchlejšej a presnejv spolupráci s dodávateľom a le- šej diagnostiky ochorení.
kármi nastaviť správny časový
harmonogram kvôli tomu, aby
zdravotné služby, ktoré sa tam

park bude dotvorený kvetinovými záhonmi, výsadbou kríkov,
stromov, aby bola naplnená myšlienka projektu: „Krása prostredia sa premieta do krásy života.“
Celá realizácia od výsadby až
po zatrávnenie bude vykonaná
prostredníctvom dobrovoľníkov,

pretože v našom meste evidujeme
dosť mladých ľudí, ktorí sa nevedia správať k verejnému majetku

s náležitou úctou aj s pokorou.
Nechápu, že keď niekto niečo
robí, vytvorí niečo pre niekoho
druhého. Vytvorené hodnoty
vlastnými rukami si istotne budú
vedieť chrániť proti vandalizmu
rôznych skupín. Do úpravy tohto priestranstva bude zapojené
aj mesto, ktoré prostredníctvom
záhradného architekta naplánuje
výsadbu liečivých rastlín, kvetov,
krov a stromov. Pod odborným
vedením v spolupráci s Technickými službami sa bude tím dobrovoľníkov podieľať na výsadbe
zelene. Zrealizovaný projekt bude
mať aj náučný charakter, ktorý
bude dosiahnutý inštalovaním
informačných tabuliek zelene.
Očakávame, že „prírodný zelený priestor“ sa stane miestom
relaxu, vzdelávania a vytvárania množstva aktivít, najmä pre
mládež celého mesta a návštevníkov z regiónu Oravy navštevujúcich mestskú plaváreň, ktorá
sa nachádza
v jeho blízkosti.

Mestský kamerový systém je v príprave
30. septembra bolo na mestský úrad doručené Oznámenie
o schválení dotácie na projekt
v oblasti prevencie kriminality
pod názvom „Kamerový systém
mesta Tvrdošín – II. etapa“ vo
výške 5 000 eur z „Výzvy Rady
vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektov v oblasti
prevencie kriminality pre rok
2019“. Celková výška projektu
tak predstavuje 6 250 eur.

V tejto sume bude zakúpených a na území mesta inštalovaných 8 nových kamier, bude
obnovených ďalších 8 kamier
a bude zrealizovaná príprava centrály kamerového systému na plánované zlúčenie
jednotlivých úsekov systému
a ďalšie rozšírenia a obnovy.
V prvej etape tohto projektu
bolo v júni roku 2015 zakúpených a nainštalovaných
na území
mesta 10
kamier.

Dobrovoľná iniciatíva znižovať emisie
Naše mesto sa zapojilo do
výzvy na spracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre Tvrdošín.
Súčasťou tejto stratégie
bude aktualizácia koncepcie rozvoja mesta v tepelnej
energetike. Dôležitým faktorom pre tento zámer je informácia, že mestá a obce so
spracovanou nízkouhlíkovou
stratégiou, najmä v súvislosti
s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťu-

júcich látok do ovzdušia, budú
v ďalšej fáze podporované
a zvýhodnené v hodnotiacom
procese pri príprave a financovaní konkrétnych projektov
nízkouhlíkových opatrení z
dotačných programov ministerstva životného prostredia.
Nízkouhlíkové stratégie sú
dokumenty vyjadrujúce dobrovoľnú iniciatívu miest znižovať emisie nad rámec záväzku EÚ, teda znížiť produkciu
emisií nad hranicu 20 percent.

Premeny Tvrdošína
Vážený pán primátor,
ako dlhoročný bývalý obyvateľ Medvedzia som posledných 10
rokov pracoval v zahraničí. Keď som sa s odstupom času vracal
do Tvrdošína bol som prekvapený pozitívnymi zmenami, ktoré sa
tu udiali. Nové parkovacie miesta na sídlisku, dostatok zelene,
udržiavané cesty a chodníky, nová plaváreň atď. Mesto Tvrdošín a
aj samotné Medvedzie je teraz naozaj miesto, kde sa určite ľuďom
dobre býva. Niektoré bratislavské sídliska sa môžu schovať. Klobúk dole pred Vašou prácou a prácou Vášho kolektívu, ktorú pre
mesto robíte a držím palce pri ďalšom zveľaďovaní Vášho mesta.
Ing. Andrej Bödi

Mesto sa usiluje o rozvoj športu

Podalo žiadosť na výstavbu multifunkčnej ľadovej plochy.
Pod Velingom pri Galérii M. Medveckej mesto v zimných mesiacoch prevádzkovalo vlastnú mobilnú ľadovú plochu. Slúžila na
výchovno-vzdelávací proces v rámci telesnej výchovy a voľnočasových aktivít pre deti i dospelých nielen z nášho mesta, ale aj regiónu Oravy.
Na ľadovú plochu mesto už roky doplácalo. Boli vynakladané
vysoké náklady na energiu, lebo technológia už nespĺňala potrebné
normy. Značne bola poškodená technológia chladenia.
Keď Slovenský zväz ľadového hokeja vyhlásil výzvu, kde boli
dve možnosti, do ktorých bolo možné zapojiť sa, mesto tak urobilo. Výstavbu ľadovej haly zamietlo z dôvodov vysokých nákladov,
pretože všetky režijné náklady by muselo vykrývať z vlastného
rozpočtu. Z ekonomického hľadiska by nebola efektívna už len
preto, že na Altise na Oravskej Priehrade je takýto objekt postavený a v meste sa nenachádzajú špeciálne kluby, ktoré sa venujú
ľadovému hokeju a ktoré by tieto náklady vykrývali.
Druhou možnosťou bola výstavba multifunkčnej ľadovej plochy,
ktorá by v zimných mesiacoch slúžila ako klzisko a zvyšnú časť roka
ako multifunkčné ihrisko na futbal, hokejbal, nohejbal a iné športy.
„Projekt sme pripravili s cieľom dobudovania kvalitného zázemia pre všetkých občanov nášho mesta, no najmä pre deti. Ak by
bol projekt úspešný, budú pri výstavbe potrebné aj investície z nášho mestského rozpočtu, tie však vieme zabezpečiť. Teraz si musíme
počkať na výsledok hodnotiacej komisie. Urobíme všetko pre to,
aby sme boli úspešní,“ informoval nás primátor.

Levy pri kostole dostali novú poctu
V rámci projektu z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 bolo zrekonštruovaných
päť sakrálnych objektov. Jedným z nich boli aj ,,Kamenné levy“
pri kostole, ktoré mali predtým miesto v areáli starej fary. Po zrekonštruovaní boli premiestené ku kostolu, kde však boli položené na nízky podstavec. Preto sa mesto rozhodlo, že takéto vzácne historické objekty
si zaslúžia aj svoj
vhodný
piedest ál.
Od konca
augusta do
začiatku
septembra
boli vyrobené podstavce, ktoré zodpovedajú historickej hodnote sôch. Sú
umiestené do zorného poľa a už teraz priťahujú pohľady mnohých, nielen občanov nášho mesta, ale aj turistov, pričom mnohí
z nich ani nevedeli, že Tvrdošín má takéto skvosty.

Nabíjacia stanica už nie je len hudbou budúcnosti

Rozvoj elektromobility je už realitou. Sú skonštruované autá,
ktorých dojazd je 400 a viac kilometrov na jedno nabitie. K ich prevádzke je nutná sieť elektronabíjacích staníc, čo nie je lacné a ani
jednoduché. Hoci elektromobily dnes ešte nie sú štandardom, v
priebehu rokov sa tak iste stane, pretože vývoj v tejto oblasti kráča
rýchlym tempom.
Mestské zastupiteľstvo na svojom augustovom zasadaní schválilo
podanie žiadosti na výstavbu verejne dostupnej elektrickej nabíjacej stanice na Ministerstvo hospodárstva SR. Vedenie mesta viedlo
k podaniu tohto návrhu poznanie, že rýchly vývoj elektromobilov
ich využiteľnosť, ekologickosť má budúcnosť a čo nevidieť stane
sa súčasťou nášho života. Mestá, ktoré sa chcú na tento trend pripraviť musia už teraz myslieť na mestskú infraštruktúru a plánovať
rozvoj územia.

Voľné pripojenie k internetu cez wifi je už dostupné

Začína byť moderným zvykom, že pri pohybe cez námestie
ste automaticky online. V zahraničí je to už takmer samozrejmosťou. Tento trend už prichádza aj na Slovensko. K internetu
sa od 1. októbra voľne pripojíte aj v našom meste. Projekt pod
názvom „Integrovaná infraštruktúra v meste Tvrdošín – Wifi pre
Teba“ predložený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP so zameraním na Wifi pre Teba bol mestu schválený v celkovej výške takmer 15 tisíc eur a zmluva s realizátorom
bola podpísaná 24. júna Dnes sú už všetky prístupové body plne
funkčné a mesto realizuje administratívne ukončenie projektu.
Prístupové body sú dostupné na miestach komunitného života, kde sa môžu pripojiť všetci občania aj návštevníci. Sú to
teda miesta, kde sa verejnosť zdržiava alebo cez tieto miesta
prechádza. V našom meste je to Trojičné námestie a priľahlý
mestský park, Michalské námestie,
verejné priestory mestského úradu
a MsKS a areál Dreveného gotického
kostola Všetkých Svätých.
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25 rokov vie o nás celý svet
Záujem o kostol je neustály. Fotografi, historici, výtvarníci, ale aj ľudia, ktorí vedia oceniť umeleckú, výtvarnú, historickú či duchovnú hodnotu prichádzajú do
kostola Všetkých svätých, aby ich pohladila jeho atmosféra, pretože je unikátna. Zápis do zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva Unesco dal pamiatke aj oficiálny
punc, uznanie hodnoty svetového kultúrneho dedičstva.

Záujem majú i mnohé média, televízne, rozhlasové, printové.
Časopis život priniesol rozsiahly článok, ktorý okrem uvedenia
histórie pamiatky ocenil primátora I. Šašku, ktorý má najväčšiu
zásluhu na záchrane kostola doslova v poslednej chvíli.

V Tvrdošíne jednu z výnimočných stavieb zachraňovali
z popola.
V časoch socializmu, ktoré
nepr iali ničo mu, čo zaváňalo cirkvou, sa v
meste na severe
Slovenska rozhodli zachrániť
sakrálnu stavbu,
lepšie povedané
to, čo z nej ostalo. Kostol najprv
patril rímskokaHubou napadnuté drevene časti chrámu. tolíckej cirkvi.
V 60. rokoch ho
úplne zatvorili, nikto sa o
túto stavbu nestaral, chátrala. Chrám bol
celkovo zatvorený celých 20
rokov. Cirkev
sa ho vzdala,
prešiel do správy vtedajšieho
Okresného národného výbo- Do kostola počas dažďov zatekalo, voda poru. Ale ani to škodila maľby.
nebola výhra.
Pod ich správou táto vzácna pamiatka upadala. Len vďaka iniciatíve primátora je Drevený gotický kostol Všetkých svätých
zachránený. Po jeho zvolení do čela mesta sa s neoblomnou tvrdohlavosťou pustil do záchrany kostolíka, ktorý bol v dezolátnom
stave. V rokoch 1985 - 1993 boli vykonané rozsiahle opravy a
rekonštrukcia niektorých častí stavby, sústredenie po desaťročia
roztratených častí mobiliáru a ich opätovné poskladanie, obnova
vnútornej výzdoby, úprava terénu v najbližšom i vzdialenejšom
okolí, opravy s výmennou krytiny a zakonzervovanie zvonice,
bášt a oplotenia cintorína i štýlové architektonické zladenie Domu
smútku postaveného v období posledných rekonštrukčných prác
do jednoliateho esteticky pôsobivého urbanistického celku.

Veľká pocta pre Tvrdošín. Významným dňom v histórii mesta
zostane rok 1994. Udelenie ocenenia Europa Nostra bolo satisfakciou za všetku uvedenú prácu. Primátor Ivan Šaško prevzal ocenenie
„za zachovanie a vynikajúce zreštaurovanie významnej pamiatky
drevenej architektúry a jej vybavenie tradičnou ručnou prácou.“

Výnimočné ocenenie sa dostalo kostolu v roku 2008, keď bol
zaradený k jedinečným stavbám sveta a zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva Unesco. Tento zápis vnímaju občania
ako veľkú poctu, je to ocenenie za záchranu cirkevnej stavby v časoch silnej normalizácie.
Vtedajší minister kultúry M. Maďarič odovzdal primátorovi I.
Šaškovi a zástupkyni primátora V. Jančekovej certifikát o zápise
do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva Unesco.

Október - Mesiac úcty k starším
Aj keď jeseň života nebýva
vždy príjemná, seniorov sužujú rôzne choroby, neduhy,
mnohí z nich ju však, aj napriek tomu, dokážu prežívať
aktívne. Takí sú aj mnohí
seniori z Oravy. Zúčastňujú
sa rôznych športových i kultúrnych podujatí organizovaných Jednotou dôchodcov na
Slovensku a veru často prichádzajú zo súťaží s najvyššími
oceneniami. Medzi jednu z
najpríjemnejších aktivít, ktorú
si organizujú seniori z Nižnej,
Podbiela, Trstenej a Tvrdošína patria spoločné posedenia,
ktoré sa postupne organizujú
v jednotlivých spomenutých
mestách, a v obciach Nižnej a
v Podbieli z príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Tento rok boli hostiteľ-

mi senior i
nášho mesta.
Podujatie sa
uskutočnilo
15. októbra
v spoločenskej sále mesta Tvrdošín.
Úča st n í kov
posedenia
sme privítali vo vkusne
vyzdobenej,
jeseňou dýchajúcej sále
a milým prekvapením pre
nás všetkých
b ol d a r č e k
od primátora mesta Ing. Ivana Šašku,
ktorý čakal na stole každého
seniora. Pán primátor sa tiež

zúčastnil nášho stretnutia a v
rámci programu sa prihovoril
všetkým zúčastneným. Celé

Na rozvoj vzdelania
Materská škola Medvedzie
sa zapojila do projektu a získala grant z Nadácie Volkswagen

niu pravidiel bezpečnosti na
cestách. Prostredníctvom hier
na dopravu na dopravnom ih-

Slovakia pod názvom: ,,Pozor
Peter, pozor Katka, teraz príde
križovatka.“ Cieľom projektu
s dopravnou tematikou bolo
viesť deti predškolského veku
k rešpektovaniu a uplatňova-

risku, pozorovaní dopravy
v našom meste a vytvorených
dopravných situáciách v triedach. Deti poznávali dopravné
značky, fotografovali dopravné situácie v meste s rodič-

mi, zimprovizovali nehodu
a učili sa privolať prvú pomoc k zranenému. Materská
škola vložila do projektu vlastné prostriedky,
ktoré získala z Občianskeho združenia Cesty
pre deti v sume 700
eur a z Nadácie získala 1000 eur. Z grantu
a vlastných prostriedkov do materskej školy zakúpili 2 počítače,
2 farebné tlačiarne a 2
didaktické stavebnice.
Projekt vypracovalo
vedenie materskej školy
a aktívne sa zúčastnili
pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci,
a najmä rodičia, ktorým
materská škola vďačí za
príspevky 2 percentá z daní do
vlastného OZ, vďaka ktorému
zatraktívňujú prostredie materskej školy a môžu zakúpiť
potrebné edukačné hračky
pre deti.

podujatie podporili všetky organizácie i podnikatelia mesta,
ktorých sme oslovili.

Po d u j a t i e n á m
spestrili vystúpenia
deti z CVČ z Tvrdošína, ZUŠ z Tvrdošína, ženská skupina ZRTV z Tvrdošína pod vedením
pani Ľubky Bokovej
a skupina Etnika z
Nižnej, pod vedením
JUDr. Marty Todekovej. Za nás seniorov
do programu prispela básňou Mgr. Gitka
Šulcová a spevácka
skupina Ostražica.
Počas celého podujatia nás hudobne
sprevádzal pán Peter
Medvecký.
Počas celého podujatia nás
obsluhovali pani učiteľky,
členky ČK pri ZŠ Medvedzie

a pracovníčky CVČ Tvrdošín.
V príjemnej atmosfére sme
aspoň na chvíľu zabudli na
problémy, ktoré nás trápia,
ktoré prirodzene patria k
nášmu veku. No odchádzali
sme s príjemným pocitom,
že žijeme v meste, v ktorom
úcta k starším nie je len prázdnou frázou, ale patrí medzi
základné priority primátora
mesta, organizácií, ktoré v
meste fungujú i podnikateľov
z Tvrdošína.
Všetkým vám zo srdca
ďakujeme za to, že aj vašim
pričinením sme mohli toto
milé podujatie zorganizovať
na patričnej úrovni, a tak reprezentovať naše mesto čo
najlepšie.
Za seniorov z Tvrdošína
Mgr. Mária Súlovcová

Spolupráca, ktorá obohatí všetkých
ZŠ Štefana Šmálika je aj v
tomto školskom roku zapojená
do medzinárodného projektu
Erasmus+. Hlavnou koordinátorkou projektu v škole je PaedDr. Dagmar
Kormaňáková. Súčasný projekt, ktorý spája
5 krajín sveta Poľsko,
Portugalsko, Turecko,
Rumunsko a Slovensko, má názov „We
are better friends with
stories“.
Od 7. - 11. októbra
prebiehali aktivity v ZŠ
Š. Šmálika. Účastníci
projektu – žiaci a učitelia, pracovali nad
projektovými úlohami,
a zároveň spoznávali
mesto Tvrdošín i región Oravy.
Jedným z cieľov projektu je aj
naučiť mladých ľudí rôznych národností a štátov spolupracovať
na spoločnom diele. Tak vznikajú medzinárodné priateľstvá
a spolupráca, ktorá určite obo-

hatí každého účastníka projektu.
Primátor mesta Ing. Ivan
Šaško prijal účastníkov projektu 8. októbra. Žiakom bolo

úspešný priebeh projektu výborné podmienky.
Ďakujeme predstaviteľom
mesta, ktorí nám pomohli, ako aj

predstavené mesto a všetkým
boli odovzdané pekné darčeky.
Zahraniční hostia ocenili krásu našej prírody, čistotu mesta
a pohostinnosť ľudí, s ktorými
sa stretli. Žiaci a učitelia
vytvorili pre hostí a pre

ďalším ochotným rodičom a občanom. Tešíme sa, že sme úspešne reprezentovali našu školu,
naše mesto Tvrdošín
a Slovensko.
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Dni mesta
Úvod piatkového dňa patril našim najmenším a ich rodičom. Herci Divadla na doske z Prešova uviedli na
Trojičnom námestí hru Bublinkové kráľovstvo, bláznivú klauniádu, ktorú vystriedala komédia Jalovica na
motívy divadelnej hry Kubo.

Poďakovanie
Mesto Tvrdošín ďakuje všetkým sponzorom, ktorí sa
pričinili o fantastickú náladu vo futbalovom areáli.
Poďakovanie patrí podnikateľom aj jednotlivcom. Hodnotnejšia alebo menej hodnotná tombola znamená vždy
radosť pre deti či dospelých.
O občerstvenie sa postarali podnikatelia, o dobré jedlo
Mesto Tvrdošín, poľovnícke združenia Krásna Hôrka,
Tvrdošín, Oravice, urbáre Tvrdošín, Krásna Hôrka, Oravice Koliba, Medvedzie, Termalšport TS, Technické služby
mesta Tvrdošín, Mestský úrad Tvrdošín a Centrum voľného času.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom
k tomuto jedinečnému podujatia s pocitom spolupatričnosti,
kde sme sa cítili ako rodina.

PIATOK

Ani občasné prehánky počas soboty neznamenali prekážku v priebehu pripravených podujatí.
Program v Oraviciach sa začal už ráno turistickým prechodom nazvaným Nordic Walking Orava 2019.

Ľudí neodradil ani dopoludňajší dážď a štadión sa po 1400
hodine postupne zapĺňal. Účasť takmer 1600 dospelých a 350 detí
svedčí o tom, že Dni mesta vedia zaujať kombináciou výbornej zábavy a dobrého jedla. Pripravené boli športovo-zábavné
stanovištia pre deti i dospelých, kde si každý mohol otestovať
svoje zručnosti, schopnosti a možnosti. Pre prítomných nechýbalo svieže občerstvenie kofolou, pivom, či klobásou a guľášom
i ďalšími jarmočnými špecialitami.
Hoci dažďové kvapky pokropili účastníkov, nedali sa odradiť.
Po vystúpení temperamentných Šarkaníc nasledovala bohatá
tombola a ľudová veselica pod taktovkou Duo Orava.

Ďalší program bol už situovaný do futbalového areálu, kde
pracovníci CVČ pripravili dopoludnie pre deti so zábavnými
stanovištiami s rôznymi súťažami.
Okolo poludnia do areálu prichádzali aj členovia urbárskych
spoločností, poľovníckych združení, mestského úradu, Termalšportu, technických služieb a centra voľného času, ktorí začali
s prípravami na varenie guľášov.

SOBOTA

Nedeľný program začal obľúbeným divadlom pre deti v podaní hercov zo Spišskej Novej Vsi. Po nich vystúpili heligonkári z Rabče, ktorí dokázali, že si zaslúžili víťazstvo na medzinárodných súťažiach ľudovej hudby.

NEDEĽA

Trojdňové oslavy mesta ukončila revivalová kapela LIVEband Bon Jovi Tribute z Martina, ktorej repertoár je zostavený
z najväčších hitov od skupiny Bon Jovi. Kapelníkom skupiny
je rodák z nášho mesta Richard Zaťko.

Pozvať hudobnú skupinu Ščamba sa potvrdilo ako dobrá voľba. Ščamba rozprúdila pravú ľudovú zábavu plnú východniarskeho temperamentu a vtipného sprievodného slova.

Aj keď v novembri tohto roku uplynie od smrti speváka Karola Duchoňa 34 rokov, piesne, ktoré preslávil svojim nezabudnuteľným hlasom, stále znejú z rádií, na koncertoch a zábavách,
a to v podaní skupiny Duchoňovci. Tí nám tohto excelentného
speváka sprítomnili.
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Relaxačné Oravice
V stredu 8. augusta sa konal
v malebnom prostredí Oravíc
4. ročník stretnutia seniorov z
okresu Tvrdošín, pod názvom
Relaxačné Oravice, ktoré vždy

prezentácii každý účastník dostal malé občerstvenie. Krásne
počasie sme využili prechádzkou
oravickými dolinami, hrou petang, spevom, a hlavne kúpaním

Na hlavnej chate Oravice nám
pripravili chutný obed, kávičku
a koláčik. Večer, pri návrate domov, všetci svorne konštatovali,
že taký úžasný deň dávno nepre-

V roku 2019 si pripomíname významné historické výročia
650. výročie udelenia mestských kráľovských výsad
kráľom Ľudovítom Veľkým (1369)
360. výročie potvrdenia vlastníckych práv územia Oravíc
mestu Tvrdošín (1659)
170. výročie príchodu J. M. Hurbana do Tvrdošína
a zvolenie Karola Lippaya za slávneho tvrdošínskeho richtára (1849)

Hurbanov príchod rozčeril „stojaté vody“ v Tvrdošíne
organizuje seniorský klub Javor
Tvrdošín-Medvedzie.
Tento rok prijalo pozvanie
rekordný počet 185 seniorov. Po

sa v mestských termálnych kúpaliskách a v Meandri, kde nám
vedenie mesta Tvrdošín poskytlo
zľavu pre všetkých účastníkov.

žili a tešíme sa na budúci piaty
ročník. Tak dovidenia priatelia
seniori na budúci rok.
Organizačný výbor

Pripomíname si výročia významných rodákov
105. výročie narodenia
M . Me d veckej (11.
11. 1914,
Tvrdošín –
23. 4. 1987,
Bratislava)
Orava
dala svetu
mnoho významných osobností, no málokto na Orave ostal.
Mária Medvecká je jedna z
mála, ktorá sa po štúdiách vrátila do rodného kraja. Známou
sa stala ako „maliarka rodnej
Oravy a jej ľudu“.
Výber jej celoživotného
diela sa nachádza v Galérii
M. Medveckej, sprístupnenej
verejnosti v roku 1979 v Medvedzí. Je autorkou bankovky v
hodnote 10 Kčs, ktorá platila
v Česko-Slovensku v rokoch
1961 – 1988.

150. výročie narodenia Alberta Škarvana (31.1.1869, Tvrdošín - 29.3. 1926,Liptovský Hrádok)
veľkého slovenského vlastenca, intelektuála, skvelého tolstojovca, lekára, spisovateľa a prekladateľa

Dlhoročný znalec Škarvanovho života a tvorby doc. PhDr.
Augustín Maťovčík , DrSc. vydal v tomto roku knihu Albert
Škarvan, Denníky 1896-1926, v ktorej ho predstavil cez jeho
denníky. Tie si písal neuveriteľných 30 rokov v ruskom, maďarskom, nemeckom a slovenskom jazyku. Život a dielo priblížil študentom Gymnázia a Spojenej školy.

Do dejín histórie
nášho mesta sa navždy zapísal 6. febr uár 1849.
Tu n a j š í
obyvatelia,
vzdialení
od revolučného diania, nemali
možnosť prežívať eufóriu marca
1848 a následné revolučné udalosti 1848 - 1849. (V Bratislave
posledný uhorský snem prijal
Marcové zákony, ktoré zmenili charakter života a politiky
Uhorska. Medzi najdôležitejšie
patrili zrušenie poddanstva, zaručenie základných ľudských a
občianskych práv, obmedzenie
právomoci panovníka.) Oravská župa nemala záujem zmeniť
starý spôsob života, naopak, „na
obranu“ pred Hurbanovým dobrovoľníckym vojskom vytvárala
domobranu, gardy, ktoré mali
proti povstaleckému vojsku tvrdo zakročiť. Hurbanov príchod
do Tvrdošína a jeho prejav pred
zhromaždeným obyvateľstvom
boli svojim spôsobom „revolúciou“ v myslení tunajších ľudí.
Hurban na námestí hovoril zápalisto, vysvetľoval, zdôvodňoval,
ukázal Tvrdošínčanom nový,
meniaci sa svet. Vysvetlil nutnosť výmeny dovtedajších úradníkov a dosadenie nových, ktorí
budú na úrade presadzovať slo-

venčinu ako úradnú a rokovaciu
reč, pretože ľud musí rozumieť
všetkému, čo sa ho týka. Hovoril
o odstránení nesvornosti vo vierovyznaní a vysvetlil, že tú využíva maďarská propaganda, ktorá „sa snaží o ujarmenie národa a
klamanie ľudu“. Hovoril o láske
k národu, potrebe konania v záujme národa, nezištnej obetavosti za národ. Za jeho prítomnosti
bola ustanovená prvá slovenská
samospráva. Obyvatelia si v ten
deň zvolili za richtára Karola
Lippaya, ktorý bol už 21. mája
maďarskými gardami uväznený,
odsúdený na smrť na šibenici a
väznený na mnohých miestach
Uhorska. Šibenici ,,unikol“, prepustený bol až 26. júla. O jeho zatknutí a strastiplnej ceste máme

informácie z dôveryhodného
zdroja. Zatknutý a uväznený bol
spolu s ním aj evanjelický farár
z Jasenovej Ctibor Zoch, ktorý
svoje zážitky zapísal a zachovali sa v cirkevných protokoloch.
Vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo sa v roku 2009 rozhodlo uctiť si J. M. Hurbana a
Karola Lippaya. Na ich počesť
a pamiatku vytvoril akademický sochár Ladislav Berák sochu
J. M. Hurbana v nadživotnej
veľkosti, ktorá stojí na pamätnom mieste spred 170 rokov.
Tvrdošín nezabudol ani na svojho slávneho rodáka. Pamätná
tabuľa umiestnená na budove
radnice je vyjadrením vďačnosti K. Lippayovi za jeho snahu
a odvahu.

Nové knihy pre knižnicu
Mestská
knižnica
v Tvrdošíne
v roku 2019
získala z Fondu na podporu
umenia finančné prostriedky
v sume 1500 eur na realizáciu
projektu „Akvizícia knižničného fondu – skvalitnenie služieb“
na nákup nových kníh pre všetky vekové kategórie čitateľov
a používateľov knižnice. Z pridelenej podpory 20 percent musí
byť vyčlenených na nákup kníh

vydaných s podporou Fondu na
podporu umenia. Kúpou novej
literatúry zo všetkých tematických skupín chceme skvalitniť
služby v mestskej knižnici a jej
pobočke v Medvedzí. Sprostredkujeme čitateľom nové
informácie z oblasti náučnej
literatúry, ponúkneme literatúru
pre chvíle relaxu, podporíme
vzdelávanie dospelých, detí
a mládeže. 		
Bc. Amália Šimičáková
vedúca knižnice

Písali sme v našich n oviná ch
Pred 30 rokmi
Rozvoj nášho mesta je vždy trvalý
Pri hodnotení uplynulého obdobia je potrebné brať do úvahy všetky činitele pôsobiace na celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta. Po ukončených prácach nasledujú nové, ktoré
naše mesto posunú ďalej. Napríklad len v investičnej časti akcie
„Z“ sú tohto času rozostavané stavby: Dom smútku s plánovaným ukončením v novembri, kanalizácia Hrádky s konečnými
úpravami miestnych komunikácií, skládka pevného domového
odpadu Jurčov laz. V rámci údržby v starej časti Medvedzia bol

Pred 20 rokmi
Oravice musia vždy patriť Tvrdošínu ako jeho mestská časť
Trvalý a nezmyselný zápas niektorých neprajníkov Oravíc
a najmä Tvrdošína, ku ktorým patrí aj duchom chudobná malá
skupinka z nášho mesta, ktorí prostredníctvom starostu Vitanovej sa nemôžu vysporiadať s tým, že Oravice nielen historicky, ale aj podľa zákona tvoria súčasť Tvrdošína, je dôkazom
toho, ako môže spoločenstvo ľudí doplatiť na pár jedincov, ktorí
nevedia, resp. nechcú okrem seba nič vidieť, lepšie povedané
nechcú počuť skutočnú pravdu...
Pred 15 rokmi
Z rokovania mestského zastupiteľstva
Úvodné informácie primátora patrili skončenej kauze, ktorá
sa týkala Oravíc. Aj zásluhou toho, že máme Oravice sa v meste
môžu realizovať rôzne akcie a projekty. Do Oravíc sa investuje
aj v súčasnosti, keď sa za pochodu robí prístavba a rekonštrukcia
termálneho kúpaliska. Bol dokončený futbalový štadión, cesta
ku cintorínu, vyasfaltovala sa plocha pred technickými službami, postavila Urampa pre deti a ďalšie drobné akcie, ktoré sa
robili a robia v tomto meste.

Súčasná cesta na Hríbiky.
zrekonštruovaný vodovod, je treba upraviť aj cesty. V obytnom
súbore Hríbiky sa dobudovala kanalizácia, vodovod a elektrina.
V rámci prípravných prác sa začala realizovať výstavba oddychovej zóny Vladina, rekonštruuje sa futbalové ihrisko za ZŠ
Tvrdošín. Zabezpečuje sa projektová dokumentácia športového
areálu pri Panelárni, telovýchovno-ubytovacieho zariadenia pri
SOU Lesníckom, rekonštrukcie Synagógy,...
Pred 25 rokmi
Z rokovania mestského zastupiteľstva
S plnou vážnosťou sa pracuje a uvažuje o tom, že v Oraviciach budú kúpele. Zo združených finančných prostriedkov bola
vyasfaltovaná časť cesty a parkoviska pri hlavnej chate. V súvislosti s cyklistickými pretekmi boli na prístupových cestách
a v uliciach poopravované jamy a výtlky, obrubníky, parkoviská, trávniky a záhony atď. Z vnútra i z vonku bolo vymaľované
MsKS na sídlisku Medvedzie i susedného domu služieb, kde bolo
centrum cyklistických pretekov Okolo Slovenska.

Pred 10 rokmi
Takmer desať miliónov korún z Envirofondu
O tom, že sa mestu darí zveľaďovať svoj majetok svedčí aj to,
že sme uspeli v ďalších troch projektoch, ktoré sa týkajú vodovodov a kanalizácie. Dostali sme peniaze z Enviromentálneho
fondu na rozšírenie vodovodu a kanalizácie v meste, a tiež na
rozšírenie vodovodu a kanalizáciu na novú ulicu Pod Žiarcom.
Projekt zahŕňa, kanalizáciu Medvedzie I. II. časť, ďalej to bol
vodovod Medvedzie časť I. a II., ktoré sú už urobené a v súčasnosti sa pokračuje vodovom a kanalizáciou na Školskej ulici.
Obyvateľov Pod Žiarcom istotne poteší to, že sa v rámci
projektu „Inžinierskych sieti INV Pod Žiarcom-Tvrdošín II.
etapa“ dobuduje verejný vodovod a kanalizácia pre ďalšie rodinné domy. Napriek kríze sa v meste neustále niečo nové robí,
a staré rekonštruuje.
Na obnovu peniaze z ministerstva kultúry
Na obnovu kostolíka pripravilo projekt, ktorého zámerom
a cieľom bola celková obnova objektu, zapísaná do Zoznamu
svetového dedičstva UNESCO. Plánovaná je lokálna výmena

strešnej krytiny, realizácia nového ochranného náteru na kostole,
opravy na oplotení areálu na vstupnej bráne, kostnici a dvoch
kruhových baštách. Mesto dostane z MK SR 52 tisíc eur.
Pred 5 rokmi
Kostolík a jeho okolie prešli rozsiahlou zmenou
Kostolík sv. Anny v Oraviciach bol postavený urbárníkmi
Tvrdošína v rokoch 1817-1820, obnovený v roku 1864. Ďalšiu
rozsiahlu rekonštrukciu kostolíka v roku 1993 zrealizoval urbár
spolu s mestom, ktorá pozostávala z realizácie prívodov elektriky
do kostola, niektorých rozvodov s osvetlením, odvodňovacieho
kanála okolo kostola, výmeny dlažby s vymaľovaním vnútorného

interiéru. Aj napriek tomu, že kostol je v správe farnosti Vitanová,
ktorého farníci sa o kostol po celú dobu nestarali, urbár Tvrdošín, ktorý postavil tento kostol a je jeho vlastníkom tohto času
investoval nielen do opráv exteriéru kostolíka, ale aj jeho okolia.
V minulom roku urbárnici pokryli strechu kvalitnou krytinou,
ktorá vydrží ďalších sto rokov. Tento rok pokračovali práce vybudovaním potrebného prístrešku pred vstupom do chrámu, aby
mohli byť dvere do kostola otvorené a turisti sa mohli pomodliť
aspoň pod prístreškom. Okolie bolo dotvorené kamennou dlažbou, chodníkmi a exteriérovým osvetlením, ktorými sa vytvorila
možnosť aj večernej prechádzky okolo kostolíka.
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Narodili sa
JÚL
Amélia Kolejáková
Alena Králová
Natália Gondášová
Sára Galambošová
Karin Habovštiaková
Martin Ferenčík
Tobias Částek
Viktor Fukas
Mia Chreneková
Zara Gloneková
AUGUST
Jakub Kudlačák
Lenka Uhlíková
Ľubica Štiborová
Eliška Vošková
Kristína Cubinková

Michal Kovalčík
Matias Liss
SEPTEMBER
Ema Masláková
Gregor Szczerba
Eliška Stredanská
Filip Kovalčík
Dorota Dedinská
Zdenko Mravec
Matúš Mikuška
Hugo Polák
Sofia Šuriňáková

Sobáše

6. 7. Barbora Domiňáková – Lukáš Ferenčík
13. 7. Eva Kremeňová – Milorad Kaššák
13. 7. Vlasta Vargončíková – Ľuboš Bartoš
19. 7. Mária Kišová – Andrej Mráz
20. 7. Mgr. Monika Vojtašáková – Solomon Nathanael Anthony
20. 7. Silvia Šimáková – Nikolas Ruml
20. 7. Marianna Šálková – Juraj Kováč
27. 7. Anna Kasáková – Martin Mojš
27. 7. Lenka Gajdárová – Lukáš Nadányi
3. 8. Sára Líšková – Dominik Kuláš
3. 8. Zuzana Borovjáková – Ján Dorušiak
8. 8. Martina Kurcinová – Miroslav Pariža
8. 8. Libuša Bieľáková – Milan Kutlík
10. 8. Mgr. Erika Medvecká – Martin Mordačík
16. 8. Barbora Krileková – Dominik Ďubašík
17. 8. Martina Hlavajová – Tomáš Domin
17. 8. Jana Ondrejáková – Alexis Thierry Claude René Nadaud
17. 8. Kristína Chreneková – Peter Lenčucha
23. 8. Denisa Gallasová – Michal Majcher
24. 8. Simona Chylová – Martin Balún
24. 8. Kristína Kováliková – Martin Šafr
24. 8. Bc. Daniela Ferancová – Filip Motýľ
30. 8. Dominika Danková – Viktor Baniar
31. 8. Renáta Želudeková – Tomáš Furdek
31. 8. Denisa Rástočná – Marián Majkút
31. 8. Barbora Matejčáková – Ľubomír Záhora
6. 9. Zuzana Marcoňová – Róbert Beňuš
7. 9. Slávka Hrbíková – Tomáš Hlaváčik
7. 9. Bronislava Krúpová – Ing. Jaroslav Verníček
7. 9. Andrea Šuttyová – Tibor Koňušík
14. 9. Ing. Lenka Pekná – Daniel Bartoš
14. 9. Ing. Jana Vaisová – Ing. Maroš Turčák
17. 9. Mária Švecová – Rudolf Nadányi
21. 9. Ivana Lucká – Tomáš Majchrák
21. 9. Lenka Habovská – Dávid Zaťko
24. 8. Žaneta Kabáčová – Andrej Beňo
26. 9. Petra Schweinerová – Dominik Vrana
28. 9. Mária Ľubeková – Martin Medvecký
28. 9. Alena Dibdiaková – Michal Holubčík
28. 9. Mgr. Veronika Palková – Martin Hulla
					

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
JÚL
90 rokov
Magdaléna Trstenská
85 rokov
Žofia Holubová
80 rokov
Antónia Hodorovská
Anton Kakačka
Jolana Krššáková
Mária Štrbíková
AUGUST
90 rokov
Elena Bakošová
85 rokov
Štefan Klimčík
80 rokov
Marta Tmáková
SEPTEMBER
90 rokov
Alojz Medvecký
80 rokov
Mária Gregorová

Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Medvedzie
Medvedzie
Krásna Hôrka
Krásna Hôrka
Medvedzie
Tvrdošín
Medvedzie
Tvrdošín

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

Odišli z našich radov
29. 6. Mária Tomagová
20. 7. Ladislav Bohovič
24. 7. Anna Bydžovská
16. 8. Ivan Pupák
21. 8. Stanislav Medvecký
23. 8. Pavol Šupík
28. 8. Paulína Planietová
29. 8. Ján Turňa
4. 9. Marián Vavrek
15. 9. Mária Krivdová
20. 9. Jozef Kopta

90-ročná
67-ročný
83-ročná
72-ročný
76-ročný
53-ročný
82-ročná
62-ročný
35-ročný
87-ročná
84-ročný

Nadšenci cyklistiky sa rozhodli konečne prepojiť Nižnu
s Tvrdošínom a vytvorili cyklochodník popri rieke Orava.
Desiatky dobrovoľných nadšencov sa každú voľnú chvíľu
stretávali pri rieke Orava, kde
svojou mravenčou prácou postupne vytvorili dielo, ktoré poteší nejedného cyklistu.

Takmer trojmesačné snaženie
sa pomalý chýli ku koncu. Bol
vybudovaný chodník, ktorý
bol spevnený tak, že v prípade
zdvihnutia hladiny rieky Orava chodník zostane na svojom
mieste. Už netreba nič dodávať,
len to, že spojenie Nižnej a Tvrdošína cyklochodníkom poteší
každého cyklistu, ale aj peších.

Majitelia rodinných domov berú ako samozrejmosť,
že odstránia psie exkrementy z dvora a záhrady.
Občania sídliska nemajú
vlastný priestor na venčenie psíkov, tak využívajú akýkoľvek možný.
V meste ich bolo k 30. júnu
evidovaných 523.
Veľký krok urobilo vedenie mesta, keď zriadilo Eko dog toalety. Sú
rozmiestnené na sídlisku
a robí sa ich pravidelná
údržba, doplňované sú
kompostovateľné sáčky.
Je na majiteľov psíkov, aby
ich vodili k blízkosti týchto
toaliet, kde sú potom „priťahovaní“ na základe nezávadných feromónov, ktoré sa zo
zariadenia postupne uvoľňujú
do ovzdušia. Tie pôsobia na
psy upokojujúco a podporujú
preznačkovanie ich vlastného
teritória. Za pomoci majiteľa
si psíkovia osvoja pravidelné
chodenie do Eko dog toaliet,
ktoré sú pre nich vyhradené.
Sú takí, ktorí tam chodieva-

jú pravidelne, ale i takí, ktorí
uprednostňujú vlastnú poho-

Pre čisté sídlisko

Otváracie hodiny sú na web stránke mesta- www.tvrdosin.sk

dlnosť a škodia nielen iným,
ale i sebe. Pripomeňme si opäť:
„Exkrement aj psí moč obsahuje vysoké množstvo dusičnanov,
a zanecháva vyschnuté časti
trávnika, ničí kvety, stĺpy či
budovy. Ak sa dostane do kontaktu so životným prostredím,
ohrozuje tým kvalitu vody, pôdy
a ovzdušia.“

Misia mladých pokračuje v tradícii
Aktivity OZ Misia mldých sa
neustále rozširujú a ich podujatia zaznamenávajú zvýšený počet návštevníkov. Ich tohtoročný
Makový festival sa uskutočnil....
augusta na Trojičnom námestí
zaznamenal úspech. Zúčastnilo sa ho cca tisíc účastníkov.
Okrem rôznych lahôdok vyrobených z maku, pripravili or-

ganizátori aj veselú atmosféru.
Makové slávnosti oslovili
„gazdinky“, ktoré pripravili makové šúľance, pirôžky,
záviny, ktoré mohli účastníci
podujatia ochutnať.
Pozvanie prijali aj mnohí
oravskí remeselníci a predajcovia. Deti potešili tvorivé dielne,
mnohé súťaže a tombola.

Poďakovanie

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí 28.
augusta 2019 odprevadili na poslednej ceste našu
manželku, mamu, starkú a prababku Paulínu
Planietovú, ktorá nás opustila vo veku 82 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S poďakovaním smútiaca rodina.

Spomienka

Už len kyticu z lásky Ti na hrob môžeme dať,
zapáliť sviecu a modlitby ticho odriekať.
15. septembra sme si pripomenuli nedožitých
80 rokov nášho otca, manžela, starého a prastarého otca Alojza Ferenčíka z Krásnej Hôrky.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna,
dcéry s rodinami, syn s manželkou Alenou, vnúčatá a pravnúčatá. Chýbaš nám.

Spomienka

Dňa 17. októbra uplynie 20 rokov, ako nás
navždy po krátkej chorobe opustil náš manžel,
otec, starký a prastarký Jozef Obrinčák vo
veku 68. rokov. Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu prosím tichú spomienku. S láskou,
úctou a vďakou spomína manželka Mária, dcéra Katarína, Gabriela a syn Jozef s rodinami.

Spomienka

Dotĺklo srdce šľachetné, každému šťastie len
prialo, samé však zažilo radosti tak máličko,
tak málo.
Dňa 27. októbra si pripomenieme 1. výročie
smrti našej milovanej manželky, mamky, babky a prababky Antónie Válekovej z Tvrdošína.
Odišla navždy, ostala však v našich srdciach ako milujúca, múdra a lásku rozdávajúca žena.
S láskou a vďakou spomínajú deti s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

MK Tvrdošín na Maratóne mieru v Košiciach
Začiatkom októbra sa konal
už 96. ročník Maratónu mieru
v Košiciach za účasti až 14 500
účastníkov vo všetkých vekových
disciplínach a vekových kategóriách. Samozrejme, že na tomto
najvýznamnejšom bežeckom podujatí na Slovensku nemohli chýbať
ani bežci z Tvrdošína. Bežalo sa
za pomerne priaznivého počasia.
Nesklamalo ani košické publikum
a opäť v tisíckach prišli povzbudiť
bežcov popri trati. Najlepšie z maratónskeho klubu Tvrdošín na polmaratóne (21, 1 km) zabehli Štefan
Verníček a Vladimír Pánik s časom
1:44:00 a Peter Čelko s časom
1:58:00. Nasledoval Peter Balún

2:10:00. Milan Ďžugan pre zdravotné problémy s časom 2:09:00
na maratóne skončil. Na maratónskej trati najlepšie zabehol Roman
Petrikovič s časom 3:25:00 a znova
si vylepšil osobný rekord. Jano
Jankoľa zabehol za 4:04:00. Udávačom tempa bol pre menej skúsených pretekárov Viktor Fonfer,
ktorý bol požiadaný organizátorom
pretekov a aj kvôli tomu musel zabehnúť za 4:14:00. Organizátori
aj bežci boli už tradične spokojní
s ďalším vynikajúcim ročníkom
behu a opäť sa potvrdilo, že tento
najstarší maratón na Slovensku má
stúpajúcu tendenciu. Už teraz sa
všetci tešia na ďalší ročník.

V mestských bytových domoch
sú z a st a r alé v ý me n n í kové
stanice, ktoré potrebujú väčšiu
rekonštrukciu alebo výmenu.

Firma Komterm, pod správu ktorej prejdú výmenníkové stanice,
plánuje investovať do moderných
technologických zariadení.

Na 27. burzu zberateľov, ktorá sa konala 13. októbra sa prišla
pozrieť približne stovka záujemcov z celého Slovenska. Najviac
zberateľov bolo z okresov Bratislava, Prievidza, Ružomberok,
Žilina, Dolný Kubín, Námestovo aj Tvrdošín. Veľký záujem

bol hlavne o LP platne, ktoré
išli tak povediac ,,na dračku“.
Zaujímavosťou na burze bolo
veľké parožie z losa od p. Smoleňa. Spokojnosť bola na strane
kupujúcich a predávajúcich. Už
teraz sa všetci tešia na stretnutie o rok.

Výmenníkové stanice budú zrekonštruované
Stretnutie zberateľov

Mesto očami fotografa

- fotografická súťaž amatérskych fotografov. Úzavierka 8. 11.,
vyhodnotenie a výstava od 20. 11., viac info na www.tvrdosin.sk.

Pozvanie

Hotel Limba vás pozýva na jedinečné vystúpenie kabaretného
tria - Traja z raja spolu so skvelým speváckym imitátorom Samuelom Lorinčikom. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 10. novembra
o 1600 v priestoroch hotela Limba. Vstupné je 10 €. Vstupenky si
môžete zakúpiť na recepcii hotela alebo v MsKS.

Raperka plná energie
Mesto Tvrdošín spolu s hotelom Limba v nedeľu 8. decembra v spoločenskej sále Tvrdošín organizuje koncert
známej slovenskej speváčky a raperky
Simy Hegerovej. Uvidíte skvelú show
speváčky spolu s dvomi tanečníčkami,
nebude chýbať DJ MiH, ako aj autogramiáda. Cena lístkov je nasledovná:
Vip vstup: 20€, Balkón sedenie: 20€,
vstup: 15€. Lístky si môžete kúpiť na
recepcii hotela Limba alebo MsKS
Medvedzie.
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Vstup do sezóny FBK Tvrdošín vyšiel

Barborka pomohla svojmu tímu k titulu vicemajstra Slovenska

V úvodnom kole najvyššej otvoril zápas peknými, a hlavne Do zápasu vstúpili excelentne, a
florbalovej súťaže Hyundai extra- rýchlymi gólmi. S Hurikánom to dvoma gólmi Michaely Kriligy žien potvrdil Tvrdošín úlohu Bratislava v úvode zápasu hrali vulčíkovej a kanonierky Veronifavorita. V zápase so Spišskou pekný kombinačný florbal. Po ky Paňkovej. Bohužiaľ, to bolo
Novou Vsou zvíťazil 9:5. Za- druhej tretine na tabuli svietilo v tejto tretine zo strany FBK
čiatok zápaTvrdošín všetko. Presu bol vyrovstali sa sústreďovať
naný a súper
na obrannú činnosť a
sa dostal do
chceli pridávať ďalšie
vedenia po
góly. To sa, ale proti
individuálnej
húževnatej Nemšovej
chybe. Prvá
nevypláca. Súperky
tretina bola
čakali trpezlivo na ich
ako na hojchyby, adekvátne ich
dačke a skonvyužívali. Do konca
čila remíprvej tretiny sa presazou 3:3. Do
dili až päťkrát.
druhej tretiNechýbalo veľa
ny nastúpili
a pozitívne skóre sa
domáce hráč- Nová palubovka v mestskej športovej hale spĺňa aj tie naj- mohlo vrátiť na straky nabudené. náročnejšie kritéria.
nu Tvrdošína. Hoci
Ako prvá sa
vsietili až štyri góly,
presadila Michaela Krivulčíková skóre 10:1 a dievčatá už v šatni súperky dokázali využiť ich nea po necelých dvoch minútach aj mysleli asi na dobrú večeru a za- koncentrovanosť v druhej tretine
skvele hrajúca Veronika Paňková. slúžený oddych. No čo sa dialo a troma gólmi ju korigovať. V
V tejto tretine konečne prestali potom, nečakal asi nikto.
závere zápasu už Tvrdošín nedozbytočne faulovať a začali dôsledOd začiatku tretiny prestali do- kázal držať tempo a oddýchnuté
nejšie brániť. V poslednej tretine stupovať hráčky a začali podceňo- družstvo Nemšovej sa postupne
už FBK Tvrdošín kontroloval vať jednotlivé situácie. Súperky to dostávalo do čoraz častejších šanhru, navyšoval náskok aj keď sa využili a nedôraz Tvrdošínčaniek cí, ktoré hrozili a končili gólom.
nevyhol individuálnym chybám. začali trestať. Kým sme sa spamä- Zápas skončil v pomere 7:11 pre
V zápase sa hattrickom blysla tali čo sa deje v našej bránke, lovi- Nemšovú. ,,Napriek tomu víkend
Veronika Paňková. ,,Veľkou opo- li sme loptičku až šiesty krát. Na- hodnotím pozitívne. Máme ešte
rou v tíme bola brankárka Karin šťastie sa v závere tretiny trochu čo dolaďovať, ale je len začiatok
Piovarčiová, ktorá zasahovala spamätali a nedovolili súperkám sezóny. Chýbali nám aj skúsené
v 29 prípadoch a za svoj chrbát žiaden zázrak. Malú náplasť „na- hráčky, ako Spišiaková Barbopustila „len“ päť gólov. Karin lepila“ bojovná Veronika Dúbrav- ra, Bobotová Viktória, Michaela
bola v zápase vyhlásená za naj- ská, ktorá v závere tretiny pridala Dulková a z najmladšej generálepšiu hráčku. Samozrejme, po- posledný gól a stanovila výsledok cie Aneta Kováčová. Tiež naša
chvalu si zaslúžia všetky hráčky. na konečných 11:7.
brankárka Karin Piovarčiová.
Hrali tímovo, a hlavne mali chuť
Zápasy proti Nemšovej majú Naopak, sympatické osvieženie
po víťazstve,“ povedal nám tréner vždy zvláštnu príchuť. Nebolo do útočných radov vniesla mlaM. Burdeľ.
tomu inak ani v štvrtom kole naj- dá Sandra Simanová,“ zhodnotil
V ďalšom kole FBK Tvrdošín vyššej súťaže Hyundai extraligy. zápas tréner M. Burdeľ.

Začiatkom septembra sa určite pomôže v ďalšom te- zbierala aj celé letné prázdniny.
v Žiline uskutočnili majstrov- nisovom rozvoji. Skúsenosti Zúčastnila sa na turnajoch TE
stvá Slovenska druž14 a TE 16 v Trnave,
stiev starších žiačok
Piešťanoch, Vroclav tenise, v k tor ých
ve, Varšave a Banskej
si zahrala aj BarborBystrici. Zimnú sezóka Šašková, keď si ju
nu odštartuje Barborprizvali na hosťovanie
ka už v novej vekovej
za Love4tennis acakategórii, a to dorasdemy D. Cibulkovej.
teniek, kde to nebude
V ťažkom rozlosovaní
mať ľahké.
postupne zdolali TK
Staršia zo sestier
Tennis Fun B. Bystrica
Šaškových, Karolínka
6:1 a Tenisovú akadésa od februára snaží
miu Prešov 5:1. Svojou
vystrábiť zo zranenia,
výbornou hrou sa doktoré sa s ňou ťahá väčstali až do finále, kde
šinu sezóny. Na majpodľahli TK Slovanu
strovstvách Slovenska
Bratislava 1:6. Hanbiť
družstiev dorasteniek
sa však nemajú za čo.
v Poprade hosťovala
Veď sa stali vicemajv TK Lieskovec, kde
sterkami Slovenska.
aktuálne tomu klubu s
Barborka okrem toho,
pomedzi 8 najlepších
že získala striebornú Barborka vpravo dole svojmu tímu pomohla k družstiev Slovenska
medailu, nazbierala výbornému úspechu. Veď vicemajstrami Slo- dopomohla k celkom
veľa skúsenosti, čo jej venska nieste, každý deň.
slušnému 6. miestu.

Muži Tvrdošína sú na 4. mieste
Jesenná časť futbalových
líg sa pomaly, ale isto chýli ku
koncu. Ostáva už odohrať iba
tri jesenné kolá a opäť budeme
musieť čakať až do jari. Ale
poďme sa pozrieť, ako sa darí
mužstvám ŠK Tvrdošín. Začneme tým najdôležitejším, a tým je
A-mužstvo. Do nového ročníka
vstúpili dvomi výhrami po sebe,
a to s Rosinou a so Žabokrekmi.
V treťom kole prišiel Tvrdošín
zbytočne o body, keď remizoval
doma s Tepličkou nad Váhom,
následne prehral v Makove
a opäť doma remizoval 0:0 s Bobrovom. Zbytočné bodové straty, najmä v domácich zápasoch.
V ďalšom kole vyhral v Závažnej Porube a doma s Rajcom aj
s Belou-Dulice. Sériu troch víťazstiev ukončilo Kysucké Nové
Mesto, kde Tvrdošín prehral.
Následne doma prehral so Stráňavami 0:2. V Dolnom Kubíne
sa podarilo Tvrdošínu vyhrať
1:2, čo potvrdil aj doma výhrou
s Diviakmi 2:1 a v súčasnosti sa
drží na 4. mieste s 23 bodmi.

Dorast Tvrdošín A, ktorý
hrá IV. ligu sk. Sever si vedie
v tejto súťaži výborne. Z desiatich doterajších zápasov vyhrali
osem. Iba dve prehry si zverenci Ľubomíra Gregorca pripísali
v Or. Jasenici a doma s Predmierom.
Dorast Tvrdošín B hrá najvyššiu oravskú súťaž pod vedením trénera Marcela Bednára.
V tabuľke A sk. sa nachádza na
4. mieste so 7 bodmi za 2 výhry,
jednu remízu a päť prehry. Treba
však povedať, že v tomto doraste dostávajú priestor hráči, ktorí
len v minulom ročníku skončili
pôsobenie pri starších žiakoch.
Starší žiaci prežívajú náročnú
jeseň. Po odchode väčšiny kádra
ku dorastu žiakom chýba fyzická
sila, rýchlosť a zodpovednosť
zobrať ,,to na seba“ v rozhodujúcich momentoch. Tréner
Milan Ferenčík musí pracovať
s okliešteným kádrom. Nastupujú za nich aj mladší žiaci. V
súčasnosti sú na 7. mieste v tabuľke so 14 bodmi.

Mladší žiaci majú oproti
svojim starším kolegom úplne
opačné problémy. Chcú hrať
o špicu. Pod vedením trénera
Jakuba Betuštiaka figurujú na
prvom mieste. Prehrali jedine
s Istebným aj to smolne po
nevyužitých šanciach pykali
z brejkov. Priestor v mužstve
dostávajú niektorí prípravkári, ktorí sa ukazujú vo veľmi
dobrom svetle.
Prípravka pod vedením
trénera Milana Sirotu ml. sa
takpovediac buduje odznova.
Šancu dostávajú chlapci, ktorí
len začínajú. Keď je možnosť,
tak od mladších žiakov im
chodia pomôcť chalani, ktorí
sú preradení ku mladším žiakom. Prípravkári sa v svojej
skupine vôbec nestratili. Po
jeseni svoju skupinu vedú s 31
bodmi pred druhým Hruštínom. Prehrali iba raz a raz
remizovali. Dobrou zimnou
prípravou určite budú bojovať
o záverečným turnaj majstra
Oravy.

Tvrdošínsky volejbal vo Francúzsku
Volejbalová sezóna sa pre
tvrdošínsky volejbal už tradične
začína septembrovým turnajom
zmiešaných družstiev vo Francúzsku. Tohtoročného turnaja
vo Wittelsheime sa zúčastnilo
16 družstiev. Okrem domácich
– francúzskych družstiev sa na
palubovke novej športovej haly
predstavili aj družstvá z Poľska
a Slovenska.
Po nevydarenom prvom zápase s neskorším víťazom turnaja
sa Tvrdošínčania vzchopili a so
zlepšeným výkonom postúpili
do osemfinále, kde narazili na
druhého finalistu turnaja. Prehra
zaradila Slovákov do skupiny, kde
sa bojovalo o celkové umiestnenie
na 5. – 8. mieste. Posledný zá-

pas potvrdil, že
tohtoročné 6.
miesto je najhorším umiestnením našich
volejbalistov
v celej histórii
turnaja. Napriek dosiahnutému výsledku a faktu, že
Francúzi majú
problém vysloviť, či správne
napísať názov nášho mesta, zanechal tvrdošínsky volejbal pozitívny dojem.
Turnaj vo Francúzsku bol
prvým zo série európskeho cyklu turnajov spriatelených miest.

Druhé kolo sa bude konať v decembri v poľskej Zlotoryji. Tretie
kolo pripravujeme na jar u nás,
v Tvrdošíne a záver bude patriť
neďalekému Zywcu.

Nový ročník so zmenami
V novom súťažnom ročníku
sa musia stolní tenisti Tvrdošína
zaobísť bez svojich dvoch najlepších hráčov. Dalibor Diko
išiel hrať extraligu do Nižnej
a Martin Kysel do Valče. Mladým hráčom želájú čo najlepšie
uplatenenie v najvyššej súťaži.
Treba však povedať, že pred
novým súťažným ročníkom sa
oslabili všetky družstvá Tvr-

došína. Avšak aj napriek tomu
v 1. lige úvodná remíza s Ružomberkom B bola príjemným
prekvapením, ktorú by pred
stretnutím brali. Všetci príkladne zabojovali, prekvapila
Katka Belopotočanová víťazstvami nad jednotkou aj dvojkou súpera. V 2. lige B družstvo zahájilo dvomi hladkými
prehrami v Lučenci a Revúcej.

Tieto dve družstvá sa budú pohybovať v hornej časti tabuľky.
C družstvo v 4. lige porazilo
doma silnú Černovú a následne
remizovalo v Rabči. V 5. lige D
družstvo zahájilo dvomiprehrami v Zuberci a doma so Bzinami. Hlavným cieľom pre všetky družstvá bude udržať svoju
účasť v príslušnej súťaži aj pre
budúci ročník.

Žiaci ŠK Tvrdošín a ZŠ M. Medveckej na zápase Európskej ligy UEFA v Bratislave
Mal to byť trest pre Slovan
Bratislava aj pre fanúšikov. Prvý
zápas Európskej ligy proti Besiktas Istanbul pred zavretými

možnosť, ktorú mu ponúkal
reglement Európskej futbalovej
federácie (UEFA) – na zápas
zavolal deti mladšie ako štrnásť

Výletníci pred novým štadiónom Slovanu Bratislava.
tribúnami, to bolo ako z noč- rokov. Presnejšie 6-tisíc detí, menej mory. Slovan však využil dzi ktorými nechýbali ani deti

z futbalového klubu ŠK Tvrdošín a ZŠ M. Medveckej. Zážitok,
ktorý ich bude motivovať a hnať
do ďalšej ,,futbalovej práce“ sa
s nimi bude ťahať celý život.
Slovan im ponúkol nádherné divadlo, keď zápas nad tureckým
favoritom vyhral 4:2. ,,Týchto 6
-tisíc fanúšikov vytvorilo úžasnú atmosféru a my sme vďační,
že sa nám takýto futbalový výlet
pre chlapcov a dievčatá z Tvrdošína podarilo zorganizovať. Hráči Slovana poďakovali na záver
malým fanúšikom ,,skandovačkou“. Ďakujem všetkým zúčastneným za výbornú atmosféru,
ako aj učiteľom R. Krasuľovi, M.
Burdeľovi, vedúcemu mužstva V.
Šuttymu a v neposlednom rade aj
prezidentovi ŠK Tvrdošín Petrovi
Machunkovi, bez ktorých by sa
to nepodarilo zorganizovať,“
povedal nám tréner ŠK Tvrdošín
Jakub Betuštiak.

Cyklistický okruh Tvrdošín - Zakopané 2019
V s ob ot u 17. a u g u s t a
Reštaurácia Trojičná zorganizovala nultý ročník cyklistického okruhu Tvrdošín
- Zakopané 2019. Okruhu sa
zúčastnilo 25 cyklistov z Tvrdošína a blízkeho okolia, pričom najstarší účastník mal 71
rokov. Akciu prišli podporiť
aj členovia Cykloturistického klubu Tvrdošín. Cieľom
okruhu bolo stretnutie ľudí,
ktorí majú radi šport, prírodu a dobrú náladu. Cyklistov
sprevádzalo aj sprievodné vozidlo s občerstvením. Všetkých účastníkov v cieli čakal
výborný guľáš, či pochúťky
priamo zo salaša, na doplnenie energie moravský koláčik a
hodnotná tombola. Akcia bola
organizovaná formou relaxačnej cyklistiky, ktorá je vhodná
naozaj pre každého. Týmto sa
chceme poďakovať všetkým
účastníkom, vďaka ktorým

sme prežili krásny deň. Organizátori sa už teraz tešia na 1.

ročník cyklistického okruhu
Tvrdošín - Zakopané 2020.

Zdravá mládež - zdravá spoločnosť
OZ rodičov pr i Základnej škole Márie Medveckej

visko, ktoré vyrástlo pri ZŠ M.
Medveckej bude slúžiť obyvate-

v spolupráci s Nadáciou Kia
Motors Slovakia sa podarilo
v mestskej časti Medvedzie vybudovať nové netradičné posilňovacie ihrisko. Nové športo-

ľom všetkých vekových kategórií, ktorí majú ideálnu možnosť
tráviť svoj voľný čas cvičením
a zdokonaľovaním svojho tela.
Mgr. R. Krasuľa
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