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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

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

Darujú krv z čistej lásky
Na slávnostné stretnutie pri 25. výročí vzniku Slovenského Červeného kríža prijali pozvanie 14. júna
do zariadenia mesta - hotela Limba dobrovoľní darcovia krvi z Tvrdošína.
Stretnutie organizačne za- to sú tí, ktorí môžu zmeniť osud
bezpečovalo Mesto Tvrdošín druhého človeka, pretože krv je
v spolupráci s Mestským spol- jedna z mála vecí, ktoré sa ničím
kom SČK Tvrdošín – Medve- iným nedajú nahradiť. Darcovia,
dzie. Na pozvanie primátora I. to ste vy, tu prítomní, to ste vy,
Šašku prijali pozvanie občania ktorým mám tu príležitosť poďamesta, ktorí darovali krv viac kovať, vám, ktorí ste príkladom
ako 20 krát, výbor MS SČK pre našich spoluobčanov. Váš
a Mgr. Pavol Ľorko, predseda nesebecký humánny počin je
Územného spolku SČK.
vlastne aj posolstvom nášmu
Primátor privítal hostí a okoliu, a zároveň apelom pre
vyslovil radosť nad tým, že mladú generáciu, lebo potreba
sa stretávajú 14. júna, ktorý je darovať krv je a zostane vždy
pre väčšinu ľudí na svete len aktuálnou. Práve vaša krv, ktovšedným dňom. Pre darcov je rej sa dobrovoľne zriekate, prisviatočný, pretože tento deň je vedie k životu matku, ktorá práve
svetovým Dňom darcov krvi.
porodila dieťa, mladého človeka
,,C h c e m v á m v y slov i ť alebo dieťa, ktorému sa život len
vďaku a uznanie. Darovať otvára či otca rodiny, na ktorého
krv je nielen ušľachtilé, ale čakajú jeho deti. Pre tiché slovo
aj nesmierne dôležité. Tento ďakujem, pre slzy v očiach zavysoko humánny čin je zároveň chránených a ich príbuzných sa
aj nenahraditeľným liekom, oplatí darovať.
darcovi neublíži a príjemcovi
Darovať krv z čistej lásky
môže zachrániť život. Darcovia človeka k človeku, z morálneho

presvedčenia, je jedným
z n a j k r a j š í c h d a r o v. P r i
rozhodovaní sa vo vedomí človeka
odohráva zápas medzi túžbou
pomôcť druhému a pocitom

krvou ochotní zachrániť život
niekomu inému.
Krv považujeme za symbol
života a cez tento symbol
dávame možnosť žiť mnohým

strachu, snáď z bolesti alebo
nepredvídanej komplikácie.
Som presvedčený, že vy, ktorí
ste tu dnes, ako občania nášho
mesta, ako dlhoroční darcovia krvi, že patríte k tým, čo sa
na svet pozerajú srdcom. Preto
vám ďakujem za to, že ste svojou

ľuďom. Preto aj dnes by som
vám chcel vyjadriť úctu a svoj
obdiv. Viem tiež, že žiadne
slová ani ocenenia dostatočne nevyjadria našu vďaku, ale
nech vás ten pocit vďaky od
neznámych príjemcov hreje
(Pokračovanie na 2. str.)

Desať rokov vie o nás celý svet
Kostol je zapísaný do svetového kultúrneho dedičstva.
Mnohoročné úsilie primátora
I. Šašku o záchranu a potom o
stálu ochranu kultúrneho dedičstva prinieslo svoje ovocie.
Drevený kostol Všetkých svätých patrí od 7. júla 2008 do
Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Zápis
do tohto zoznamu potvrdzuje
výnimočnú a univerzálnu hodnotu kultúrnej alebo prírodnej
lokality. Patrí ku chrámom,
ktoré sú nositeľmi osobitných
kvalít a neopakovateľných autentických riešení.

Certifikát prebral z rúk vtedajšieho ministra kultúry primátor
a jeho zástupkyňa Vlasta Jančeková.

Proces to nebol jednoduchý.
Od roku 2006 navštevovali
kostol hodnotiace komisie, zložené z odborníkov, predchádzala mu intenzívna odborná
štúdia, ktorá porovnávala všetky európske drevené kostoly.
„Pri preberaní certifikátu som
cítil hrdosť, že kostol, ktorý je
najstarším z ocenených drevených kostolov na území Slovenska sa nám podarilo zachrániť,
teda svojim podielom prispieť
ku záchrane kultúrneho dedičstva nášho štátu a zviditeľniť aj
týmto spôsobom naše mesto,“
povedal primátor.

Výstavba plavárne pokračuje podľa plánu
Najväčšia investičná akcia
mesta – výstavba mestskej
plavárne bola zahájená začiatkom marca, zemnými prácami.
Odvtedy prebehlo niekoľko
kontrolných dní, ktorých výsledok napovedá, že výstavba
pokračuje podľa plánovaného
harmonogramu a spĺňa všetky
požadované technické kritériá.
Na snímke je vidieť ako pokročila výstavba časti objektu v ktorej budú umiestnené
všetky obslužné a technologické priestory, vstupná hala
s recepciou a snack barom,
šatne s prezliekacími kabínkami, sprchy a sociálne zariadenia, wellness so saunami a vírivkami a kancelárie
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pre zamestnancov
Súbežne sa pokračuje v prácach na bazénovej hale,
v ktorej sa bude nachádzať
bazén s piatimi plaveckými
dráhami v dĺžke 25 m a šírke
12 m. Aby bol tento časový
harmonogram dodržaný, na
objekte sa pracuje aj počas
víkendov. Vedenie mesta nás
ubezpečilo, že táto stavba je
v súčasnosti jeho prioritou
a dodrží svoj záväzok okrem
iného aj preto, že mesto
má ušetrené finančné prostriedky na realizáciu tejto
náročnej a najmä potrebnej
investície v čase, keď mnohé
iné mestá i obce sú väčšinou
zadĺžené.

SOBOTA 21. JÚLA

Folklórny súbor GORAL, Suchá Hora
- goralské spevy a tance z Oravy
Folklórna skupina ROVIENCA, Medzibrodie
- trávnice, ľudové a žartové piesne z Oravy
Folklórny súbor HEĽPAN, Heľpa
- spevy a tance z Horehronia
KUD TENA, DŽAKOVO, Chorvátsko
           - hudba a tance krajanov z Chorvátska
1600

NEDEĽA 22. JÚLA

Slávnostná odpustová sv. omša - amfiteáter
Oravice
1230
FS DIANIZS, Poľsko   
- poľské spevy a tance
KUD TENA, DŽAKOVO, Chorvátsko
           - hudba a tance krajanov z Chorvátska
FS KOLIBA Orawa, Poľsko   
- goralské spevy a tance
OPRÁŠENÉ KRPCE, Žilina
           - hudba a tance z regiónov Slovenska
FS BARVINOK, Kamienka
             	- hudba a tance z Východu
1600
FS URPÍN, Banská Bystrica
            Víťaz súťaže „Zem spieva“
1100

Všetkých občanov mesta pozývame po skončení slávnostnej sv. omše na občerstvenie do areálu termálnych
kúpalisk, kde sa budú môcť aj zdarma okúpať.
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Darujú krv z čistej lásky

(Dokončenie z 1. str.)
pri srdci. Chcem sa vám všetkým
poďakovať, s poďakovaním aj
vašim blízkym, ktorí na tom
majú tiež svoj podiel. Dúfam
a verím, že aj vy v ťažkých
životných situáciách nájdete
niekoho, kto by vám pomohol
tak, ako ste vy pomohli mnohým

Drbiak, Monika Džuganová,
Ľubomír Greňa, Katarína Jandurová, Mária Kyselová, Marek
Laššák, Michal Jandek, Marek
Pánik, Peter Ferenčík.
Nad 40 odberov - Mgr. Róbert Capko, Gabriela Greňová,
Peter Jurička, Pavol Kotlár, Ľubomír Kovalčík, Ľudovít Legi-

ľuďom. Želám vám aj vašim rodinám a blízkym veľa šťastia
a zdravia.“
Vyvrcholením stretnutia
bolo odovzdávanie vecných darčekov, ďakovných listov primátora mesta.
Ocenení: Nad 20 odberov Ján Lajmon, Katarína Zubeková,
Katarína Zemančíková, Marek
Vrobel, Mgr. Eva Ferenčíková, Peter Ujmiak, Marián Feranec, Jozef Gembala, Kamila
Hurajová, Jozef Iglarčík, Jakub
Kordiak, Ing. Juraj Kuka, Marta Marušáková, Marcela Jarošová, Martin Korbeľ, Marián
Zmrazek, Alžbeta Kováčová,
Andrej Medvecký, Ján Precner,
Zdenko Remiaz, Ing. Ján Šimák,
Ing. Andrej Trsťan, Martina
Tomagová, Ing. Jarolím Iskra,
Peter Beňušík. Nad 30 odberov
- Stanislav Zaťko, Peter Kostka,
Mgr. Jana Jantošíková, Miroslav
Pariža, Ján Medvecký, Pavol Cabada, Peter Pazúrik, Ing. Zdeno

nus, Dušan Medvecký, Milan
Petrek, Igor Smatana, Miroslav
Toth, Ing. Roman Vandlík, Peter
Balún, František Jantošík, Jaroslav Paľo, Ing. Peter Ujmiak,
Ján Pakos.
Nad 50 odberov - Marián
Kumor, Juraj Lewandovski,
Eduard Planieta, Milan Polák,
Jozef Snovák, Vladimír Šimák,
Pavol Matejek, Pavol Mudronček, Stanislav Zaťko, Róbert
Vróbel.
Nad 60 odberov - Ľubomír
Žemlička, Peter Marušák, Milan
Konkoľ, Dušan Meško, Katarína Orčíková, Michal Zembjak,
Juraj Jelenčík, Jozef Reguly,
Ľubomír Pafčo.
Nad 70 odberov - Peter Skurčák, Ing. Marián Fodora, Pavol
Kandera, Peter Mudronček, Peter Pajunk, Ing. Ján Pánik.
Nad 80 odberov – Ján Kuník,
Maroš Gama, Daniel Vrobel.
Nad 90 odberov – Jozef Kozoň, Ján Jantošík.

Keď v roku 2003 prešli štátne
školy do zriaďovateľskej pôsobnosti miest, mnohé boli vo veľmi
zlom technickom stave. Týkalo
sa to aj nášho mesta. Jedným
zo školských zariadení je ZŠ M.
Medveckej (1980). Aby bolo zabezpečené vyučovanie, muselo
mesto vynaložiť veľké finančné
prostriedky zo svojho rozpočtu.
Najskôr bolo nutné riešiť pavilón
ZŠ, ktorý bol v takom havarijnom stave, že hraničil až s porušovaním bezpečnosti, potom jeho
statiku a onedlho i telocvičňu,
ktorej pretekajúca strecha spôsobila vydutie parkiet a plesne.
Vtedy naozaj nebolo peňazí
nazvyš. Boli to veľké investície, ale muselo sa zabezpečiť
ich finančné krytie, pretože boli
upozornenia od bezpečnostných
technikov, hygieny. Hrozilo zatvorenie školy. Vtedy boli silné
populačné ročníky a mesto malo
problém, kde deti umiestniť. Neskôr, keď už bola možnosť pomôcť si cez eurofondy, okamžite
sa zapájalo do všetkých výziev.
Jednou z najväčších investícií
bola kompletná rekonštrukcia
so zameraním na zníženie energetickej náročnosti.
Mesto získalo pre školu
množstvo grantov z rôznych
ministerstiev. Veľké, tie zastrešovalo mesto a riaditeľka školy

Dagmar Šašková pripravila ďalšie projekty, ktorými napomohla
k zlepšeniu technického stavu
školy, ale aj výchovno-vzdelávaciemu procesu. Škola má právnu
subjektivitu a na nej záleží, ako
s prostriedkami, ktoré každá škola dostáva rovnako, nakladá. Je
potrebné oceniť prácu riaditeľky,
lebo z finančných prostriedkov,
ktoré dostáva, dokázala ušetriť
na výmenu okien v pavilóne,
kde sídli centrum voľného času
a ZUŠ. Tým sa dosiahne úspora
na znížení úniku tepla. Ďalšou
dobrou správou je, že projektom
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v ZŠ M. Medveckej získala takmer 160 tisíc eur
na zvýšenie kvality podmienok
výučby odborných predmetov
a skvalitnenia školskej knižnice
s cieľom investovať do vzdelania,
zabezpečiť jeho modernizáciu.
Bol položený dôraz na odborné,
technické, prírodovedné a jazykové vzdelanie. Realizáciou
projektu sa zlepší technické vybavenie učební biologicko-chemickej, IKT, polytechniky, jazykovej učebne, učebne fyziky
a vnútorného vybavenia školskej
knižnice.

V škole pribudnú nové odborné učebne

Obdiv nášmu mestu Tvrdošín

Už niekoľko desiatok zájazdov z Čiech a Moravy, ktorých vždy
sprevádzame, prešlo naším mestom a všetci sa svorne zhodli na
tom, aké je mesto čisté, upravené, vykosené trávniky, kvalitné cesty,
upravené chodníky, opravené a zmodernizované budovy, ovenčené
kvetmi a zeleňou. Páči sa im aj pekne upravený cintorín, najmä
starostlivo upravené hroby plné kvetov. Vždy sa pýtajú, prečo je to
u nás takto, pretože u nich to nie je takou samozrejmosťou. Naša
odpoveď je vždy rovnaká. Je to najmä vedením nášho mesta, ale aj
výchovou občanov. Keby vedeniu nezáležalo na vzhľade a spokojnom živote občanov mesta, tiež by sme žili v špine a šedi. Vážim si
tento postreh cudzích ľudí a som hrdá na to, že tu žijem.
Chcem poďakovať vedeniu nášho mesta, Technickým službám aj
všetkým občanom za prácu a úsilie, ktoré vynakladajú na to, aby sme
tu žili spokojne a kultúrne a učili to aj naše deti a mladú generáciu.
				
Marta Skurčáková
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S úctou ku všetkým matkám
Druhú májovú nedeľu sa zaplnila sála kina Javor mamami a starými mamami, ktoré prijali pozvanie primátora
mesta na kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek.
„Deň matiek, je pre mňa príležitosťou, ako sa poďakovať
všetkým matkám prípravou celomestského podujatia. Matka
je darkyňou života, je človekom,
ktorý nám dal to najcennejšie, čo
nám môže dať – život. Mama, to
je predovšetkým láska. Je to láska a istota, o ktorú sa vo svojom
živote môžeme vždy oprieť. I keď
nie všetci sme básnici či umelci
a nevieme vzletne vyjadriť lásku
k mame veršami a umeleckými
dielami, vieme ju precítiť, prijímať a pretavenú vkladať do svojich detí. Vychovávajú svoje deti,
nezištne im dávajú svoj voľný
čas, svoje tajné plány, ambície,

a keď je to potrebné aj vlastné
zdravie a možno aj vlastný život.
Chodia do zamestnania, pracujú,
sú vtiahnuté do spoločenského
diania a rovnakým dielom ako
muži sa podieľajú na materiálnom zabezpečení rodiny, no popri
tom plnia i nenahraditeľnú úlohu
matky. Skúsenosti mnohých generácií dokazujú, že plnia aj úlohu
stmeľovača rodiny. Naše matky z
pozadia sledujú naše kroky, tešia
sa z našich úspechov, prežívajú s
nami naše nezdary. Pri narodení nám dali kus svojho srdca – a
možno celé. Je to láska, s ktorou
sme navždy zviazaní. Ďakujem
vám za veľkú ľudskosť, obetavosť

Poďakovaním matkám bolo aj vystúpenie našich najmenších.
a nesmiernu pracovitosť,“ neza- MŠ a ZŠ, ktoré navštevujú Censtupiteľnú úlohu matky zdôraznil trum voľného času. Ten zakončil
primátor Ivan Šaško vo svojom spevák Róbert Kázik, ktorý svojim spevom oživil spomienky a
príhovore.
V programe sa predstavili deti rozochvel srdce každej mamy.

Informácie primátora mesta na rokovaní mestského zastupiteľstva

Výsledok júnového rokovania mestského zastupiteľstva je pozitívny a potešiteľný. Vedenie mesta predstavilo a poslanci okrem jedného prítomného poslanca
schválili niekoľko ďalších investičných akcií, ktoré by
mohli byť výrazným prínosom pre naše mesto.
Ako každý rok, tak aj teraj- tor informoval o prebiehajúcom
šie plánované júnové zasadnutie schvaľovacom procese vo Warposlancov mesta sa konalo na pôde šave. Tento cezhraničný projekt
v mestskej časti v Oraviciach.
patrí k našim väčším projektom
To, že Oravice v roku 2001 tzv. z tohto obdobia, ktorého súčasprepisom katastra v katastrálnom ťou je vybudovanie cyklochodoperáte získali obnovený štatút níka s prístreškami na oddych, a
mestskej časti Tvrdošína, má pre to od Medvedzia až po Štefanov
naše mesto veľký význam, a to s prepojením cez Ústie po cyknielen z oblasti turizmu a rekre- lochodník Trstená-Nový Targ, či
ácie, ale tiež z ekonomického cez Vitanovú do Oravíc. V rámci
hľadiska. Časť z tohto príjmu sú tohto projektu v Oraviciach bude
prostriedky, ktoré môžeme napr. vybudované chýbajúce Infocenpoužiť na dorovnanie nákladov trum, vybuduje sa tu nový most
na likvidáciu odpadov, či na ďal- cez rieku Oravica, ako aj chodník
šie investičné a rozvojové aktivity pre peších popri št.ceste. Po exisv meste. Aj preto sa môžeme tešiť tujúcich cestách cez Tichú dolinu
z toho, že patríme medzi mestá je možné cyklotúrou prejsť cez
s najnižšími daňami a poplatkami. pohorie Magura do Poľska - WiAj v tejto súvislosti je potreb- tovskej doliny.
né si pripomenúť ako ťažko bolo
Za informáciu stál tiež projekt,
treba naprávať chybu, ktorú urobil ktorý mesto pripravovalo v spolujeden zamestnanec na katastri, kde práci s riaditeľkou základnej školy.
o tomto území museli neskôr roz- Zmluva o financovaní v čiastke
hodovať súdy všetkých stupňov. takmer 160 tis. eur bola primáDnes si môžeme iba pripomenúť, torom podpísaná v týchto dňoch.
že dedičstvo našich predkov po Predmetom projektu je vytvorenie
niekoľko ročnom súperení zostalo a vybavenie odborných učební,
zachované tak, ako to bolo v roku čím sa dosiahne vyššia kvalita
1659 spečatené grófom Thökölym, procesu vzdelávania našich žiakov.
ktorý vlastníctvo vtedajšej Bystrej
Z úradu vlády bola nášmu mespre mestečko Tvrdošín potvrdil tu schválená dotácia na výstavbu
zmluvou.
multifunkčného ihriska s umelou

Vizualizácia Centra športu a kultúry.
Snahou mesta je túto rekreačnú
oblasť postupne rozvíjať. Je nešťastím, že nevysporiadané, resp.
rozdrobené vlastnícke vzťahy sú
brzdou rozvoja. Aj napriek tomu aj
z posledného obdobia sa môžeme
pochváliť výstavbou relaxačného
chodníka, náučného chodníka, výstavbou amfiteátra, reguláciou rieky Oravica, výstavbou kanalizácie
a čističky odpadových vôd, kde
sme dokázali zabezpečiť financovanie z prostriedkov eurofondov, ale aj z vlastných ušetrených
financií. V Oraviciach tiež bol
v poslednom období dopracovaný
územný plán, ktorý praje ďalším
rozvojovým aktivitám. Na zasadnutí bola predstavená výstavba
vyhliadkovej veže osadenej na
horizonte nad lyžiarskym vlekom.
Táto atrakcia nevšedného rozsahu
s úžasným výhľadom na široké
okolie s originálnym prevedením
bude bezpochyby atraktívnym
spestrením pobytu turistov aj pre
milovníkov adrenalínu.
To, že naše mesto je aktívne
v príprave projektov financovaných z eurofondov nás primá-

trávou, ako aj financie na materiálne vybavenie ihriska pre futbal.
V týchto dňoch sme začali prípravu verejného obstarávania na
výber dodávateľa. Projekt sa bude
realizovať vedľa tenisovej haly
a bude slúžiť nielen pre verejnosť,
ale tiež pre žiakov gymnázia a základnej školy.
Poslancom bol tiež predložený na schválenie zámer výstavby
Zábavno-športového-relaxačného centra, ktoré by malo dotvoriť priestor na Oravskom nábreží.
Na schátralom objekte po bývalej
drobnej prevádzke by mal vyrásť
nový dvojpodlažný objekt, ktorý
bude dotvárať túto časť centra
mesta. Dispozície jednotlivých
priestorov budú určené milovníkom športu, kde budú umiestnené
kolkáreň, či bowling, gulečník,
šípky a iné. Ďalšie, tiež výmerou
nezanedbateľné, priestory budú
určené aj pre naše deti a rodičov,
a to vybudovaním detského centra
zaujímavých hier, či iných ešte
v našom meste nevybudovaných
atrakcií, ako haly na squasch,
klubové miestnosti a iné ešte ne-

pomenované funkcie, kde sa nájdu
všetky vekové kategórie.
Ako ďalší zámer vedenia mesta
bol predstavený pripravovaný projekt pod názvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Zdravotné stredisko na Medvedzí
mesto do svojho majetku získalo
po úspešných rokovaniach na ministerstve zdravotníctva, a to tzv.
bezplatným prevodom zo štátu,
čo sa pravdepodobne nepodarilo žiadnemu mestu. Odvtedy je
objekt vo vlastníctve a v správe
mesta, kde po celú dobu bol zámer tento objekt zachovať iba pre
potreby zdravotných služieb. Aj
keď časom po transformácii zdravotníctva lekári o všetky priesto-

uvažuje s novým alternatívnym
riešením.
Primátor informoval aj o zdĺhavom procese verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na
realizáciu obchvatu R3 v časti
Tvrdošín-Nižná. Uviedol, že
podľa posledných informácií by
zmluva o dielo mala byť podpísaná v auguste a následne by sa
mali začať stavebné práce. Nesúhlas vyjadril so súčasne prebiehajúcimi prácami na troch mostoch
v Oraviciach, ktoré zapríčinili
zníženie ich návštevnosti, a teda
aj zníženie tržieb v termálnych
kúpaliskách a Meander Parku.
Poslanci si vypočuli správu
k individuálnej a konsolidovanej

Vyhliadková veža v Oraviciach bude patriť k navyhľadávanejším na Slovensku.
ry nemali záujem, tieto dočasne
obsadzovali nájomníci s iným zameraním. V súčasnosti však pripravujeme projekt, ktorý smeruje
k lepším službám ku pacientovi,
a to sprístupnením širšej zdravotnej starostlivosti na jednom
mieste. Zámerom mesta v tomto
projekte je v plnom rozsahu využiť tento objekt iba pre potreby
zdravotnej starostlivosti s cieľom
mať v našom meste lekárov, ktorí
budú zameraní na špecializácie,
ktoré sa v našom meste nenachádzajú. V zdravotnom stredisku sa
vylepšia podmienky pre dvoch
všeobecných lekárov, dvoch
detských lekárov, gynekológa,
stomatológa, lekára pre nosné, krčné a ušné ochorenia,
vytvoria sa nové priestory pre
špecializovaných lekárov - internistu, kardiológa, gastroenterológa, alergológa, ako aj
služby pre pacientov s odkazom
na ambulantnú domácu opatrovateľskú službu. Vzhľadom na
to, že pri príprave projektového zámeru sme naplnili všetky
požadované atribúty, veríme,
že tento zámer bude schválený
a budeme môcť pripravovať
žiadosť o nenávratný finančný
príspevok takmer vo výške do
900 tis. eur.
V bode informácie primátora odzneli údaje o výstavbe
mestskej plavárne, kde práce
pokračujú v súlade so schváleným harmonogramom. Aj keď
práce pokračujú na objekte, je
potrebné spomenúť problémy
s prípojkou na kanalizáciu, ktorá je v súčasnom projekte navrhovaná takmer v 5 metrových
výkopoch. Táto otázka je už
riešená s kompetentnými, kde sa

účtovnej uzávierke za minulý rok
spolu so správou nezávislého audítora. Porovnaním výnosov a nákladov bol výsledok hospodárenia
opäť pozitívny. Mesto hospodárilo
zo ziskom, ktorý bude investovaný do najväčšej investičnej akcie
súčasnosti, do výstavby plavárne.
Odznela aj správa o súčasnom
stave platenia miestnych daní
a poplatkov za komunálny odpad.
Zdôvodnené bolo dvojmesačné
oneskorenie výberu daní vzhľadom k problémom v centrálnom
informačnom systéme, do ktorého
je mesto v zmysle platnej legislatívy zapojené. Napriek všetkým
ťažkostiam, aj pre disciplinovanosť občanov, od 11. do 22. júna
si daňovú povinnosť splnilo cca
80 percent daňovníkov. Veríme,
že i zvyšná časť obyvateľov si
uvedomuje, že platíme najnižšie
dane a poplatky v rámci celého
Slovenska a prídu ich zaplatiť čo
najskôr, aby sa nepredlžoval administratívny proces.
Predložený bol účtovný výsledok hospodárenia mesta, ZŠ M.
Medveckej, technických služieb,
spoločnosti mesta Termalšportu
a správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v zmysle
všeobecne záväzných právnych
predpisov. Predsedovia komisií
výstavby, dopravy a životného
prostredia, cestovného ruchu,
podnikateľských aktivít a verejného poriadku informovali o svojej
činnosti. Odznela správa o zabezpečovaní verejného poriadku aj
o kultúrnych podujatiach na letnú
sezónu. Riaditeľky všetkých školských zariadení patriacich pod
mesto hodnotili tento školský rok
a predstavili plány do budúcnosti.
Informoval primátor mesta
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Naše mesto sa podieľa na spolupráci európskych miest
V dňoch 25. - 27. mája sa
primátor Ivan Šaško spolu
s poslancom MsZ Milanom Kováčom zúčastnili v družobnej
gmine Kobylnica slávnostného ceremoniálu „Odovzdania
Flagi honorowej Rady Európy
(Čestná vlajka Rady Európy).

Ceremoniál sa konal za účasti
viacerých europoslancov Poľska a ďalších hostí, v ktorom
čestné miesto zaujali i zástupcovia nášho mesta, ako aj našej
ďalšej družobnej gminy Kościelisko, ktorú zastupoval wójt
Gminy Bogdan Pitoń.

Keďže toto ocenenie Rady
Európy získala Gmina Kobylnica za šírenie myšlienok
spolupráce samospráv v rámci
Európskej únie a naše mesto
spolu s Gminou Kościelisko
bolo súčasťou tohto spoločného projektu, bolo v tejto

súvislosti vyslovené uznanie
a poďakovanie aj nášmu mestu, ktoré okrem mnohých spoločných aktivít (projekt Twin
Town od roku 2007) symbolizuje aj Lipa priateľstva
zasadená v mestskom parku
v Kobylnici.

Za pamiatkami a krásami nášho mesta
Televízny štáb RTVS navštívil 24. mája Tvrdošín
s cieľom natočiť program o našom meste do relácie
Cyklopotulky. V premiére bude odvysielaná v sobotu
4. augusta o 9.05 hodine STV 2.
„Keď sme boli oslovení te- Bolo to práve to miesto, kde
levíziou, aby sme pripravili sa odvíja jeho história, ktoré
podklady pre televíznu relá- patrí k najstarším na Slovensku
ciu, nebolo to jednoduché.
V našom meste je z hľadiska
cestovného ruchu toľko zaujímavých miest, že vtesnať ich
do desať minútovej relácie
nebolo ľahké. Každá z kultúrnych či prírodných pamiatok
má svoju históriu i súčasnosť
a je pre návštevníkov mesta
zaujímavá. Prezentovali sme
tie najdôležitejšie,“ informoval
nás primátor.
Štáb bol ubytovaný v hoteli
Limba, kde sa mohol presvedčiť,
že mestom zrekonštruovaný
hotel poskytuje plnohodnotné a ktoré zohralo rozhodujúcu
slu žby pre n ávšt ev n í kov. úlohu ako colná stanica Uhorska
O h i st ór i i me st a hovor i l s Poľskom u ž na začiatk u
primátor na Trojičnom námestí. minulého tisícročia. Prezentoval

mestské časti a celomestské
kultúrne podujatia, osobne
p r e d s t av i l n aj v z á c n e j š i u
kultúrnu pamiatku – kostol
Všetkých svätých, ktorý sa po
komplikovanej záchrane zaradil
medzi najvzácnejšie pamiatky

sveta zápisom do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.
Štáb za účasti cyklistov
z Cykloklubu Tvrdošín-Med-

vedzie navštívili Galériu M.
Medveckej, Art galériu Schurger, sakrálne pamiatky, rozhľadňu nad mestom, pútnicke
miesto Skalka, športoviská,
pozreli si stavenisko mestskej
plavárne a iné.
„Ďal šia t ra sa štáb u
smerovala do Oravíc. Termálne
kúpaliská, Meander a Ski park,
náučný chodník a cyklochodník, Juráňová dolina v krásnej
prírodnej scenérii Západných
Tatier, Skorušiny a Oravskej
Magury so vzácnymi spoločenstvami fauny a flóry oslovia
každého turistu. Niet vari lepšej
propagácie, ako o tomto prostredí informovať prostredníctvom štátnej televízie,“ povedal
primátor, ktorý ich oboznámil o
podmienkách a ďalších krokoch
pre rozvoj cyklistických chodníkov a neskôr aj cyklodopravy
začlenenej do dopravného systému mesta a regiónu.

Stále veríme, že sa obchvat začne stavať
Na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín –
Nižná prebieha ešte stále verejné obstarávanie.
„O presných termínoch vý- opäť som začal veriť, že
stavby nášho úseku obchvatu dôjde k naplneniu sľubov
Oravy som počul v priebehu vlády. Od marca prebiehal
rokov už toľko záväzných proces vyhodnocovania
sľubov, že niekedy som mal ponúk. Bohužiaľ, k vôli
chuť rezignovať. Tento pocit obštrukciám sa proces
som nikdy nenechal zvíťaziť, verejného obstarávania
pretože som presvedčený, že o p ä ť
predĺžil.
naše mesto i Orava súrne po- S t á l e k o m u n i k u j e m
trebuje túto rýchlostnú cestu. s ministerstvom dopravy
Keď „Útvar hodnoty za pe- a súčasná informácia,
niaze“, ktorého úlohou je ktorá mi bola poskytnutá
ekonomicky posudzovať plá- hovorí o začatí výstavby
nované verejné investície ur- v auguste. Odhadovaná
čil túto stavbu za pripravenú cena je takmer 75 mil. eur
na výstavbu a od septembra bez DPH. Úsek R3 by mal
minulého roka bola určená byť ukončený za dva roky
le hota n a pre d k la d a nie a tri mesiace,“ informoval R3 by sa mala začať stavať v auguste. Stále však v súčasnosti
prebieha verejné obstarávanie.
ponúk zhotoviteľov stavby, nás primátor.

Nádherný deň plný zážitkov

Nové kompostéry znížia
množstvo odpadu

Vedenie mesta si plne uvedomuje dôležitosť zavedenia
(Dokončenie systému
z 1. str.) komkomplexného
postovania v záhradných
komposteroch.
„Hoci sa kompostery dajú
zakúpiť, volili sme síce ťažšiu,
ale pre mesto výhodnejšiu
formu. Ešte v minulom roku
sme pripravili projekt, ktorý
pokryje potreby na kompostovanie všetkých rodinných
a bytových domov, ale aj verejnej zelene zahrádkarských
osád,“ povedal primátor, ktorý vidí prínos najmä v znížení celkového množstva
komunálneho odpadu ukladaného na skládku odpadov.
„Skládka je mestská, čiže
naša a na každom z nás záleží, ako rýchlo sa bude zapĺňať. Doteraz mali občania
nášho mesta najnižšie poplatky za komunálny odpad
v rámci celého Slovenska.
Tento trend chceme udržať
aj naďalej, a tak sa budeme usilovať o všetky možné
opatrenia, aby sme predĺžili
životnosť súčasnej skládky.
Oceňujem, ako spoluobčania pristupujú k separovaniu
triediacej linky a príslušnymi
zariadeniami odpadov. Máme
kompletne vybudovaný zberný dvor.
Že nejde o lacnú záležitosť
svedčí fakt, že v meste je
v yše 1 200 domácností,
ktoré obývajú pozemky so
záhradami produkujúcimi

biologický odpad. Tie budú
mať k dispozícii 1 200 a 800
lit rové kontajner y podľa
v ý m e r y z á h r a d . Me s t o
zabezpečuje kosenie zelených
plôch na rozlohe cca 55 000
m².
Na zhodnotenie biologicky
rozložiteľného komunálneho
odpadu je v projek te
vyčlenených 50 ks 1 170
litrových kompostérov, ktoré
budú umiestnené v miestach
stojísk komunálneho odpadu,
na cintorínoch, základných
školách, mestskom úrade,
kultúrnom dome, v záhradkárskych osadách.
Kompostéry budú zdarma
odovzdané občanom, ktorí
budú poučení ako správne
kompostovať pre vlastnú potrebu, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.
Ak sa zníži celkové množstvo komunálneho odpadu
a zlepší sa povedomie občanov o problematike triedeného zberu, vtedy sa zlepší
ochrana pôdy a ovzdušia. Ak
vlastný kompost zminimalizuje množstvo chemických
prostriedkov použitých na
pôdu, naplníme cieľ, ktorý bol
stanovený v projekte.

vedzia nás trápi už niekoľko
rokov. Najskôr sme mali
problém s nelegál ny m i
sk lá d k a m i o d pa dov z o
z á h r a d , č i s t ave b ný m i
materiálmi, čí skládkami
pre palivové drevo. Teraz je
tento priestor využívaný pre
neregulované parkovanie,
či o d k la d a n ie r ôz neho
materiálu.
Vzhľadom k tomu, že tento priestor si zaslúži osobitnú pozornosť, lebo chceme,
aby slúžil ľudom a postupne
tu narástol malý park plný
zelene a kvetov s náležitým
mobiliárom a s plochou pre
detské hry. Keďže pôvodná
plocha mala minimálny rozmer, kde potok tiekol takmer
okolo cesty, postupným zavážaním tu vznikla súčasná
plocha, ktorú malo mesto
už niekoľko rokov v pláne
dotvoriť na prímestskú oddychovú zónu. V súčasnos-

zámer, ktorým sa vytvoria
podmienky pre realizáciu,
kde popri ceste by sa mal vybudovať chodník pre peších
s náležitým osvetlením, výsadbou zelene a doplnením
parkového mobiliáru, z čoho
postupne vznikne prímestský park. Veríme, že tento
zámer sa určite bude páčiť
všetkým obyvateľom tejto
časti mesta, ktorý bude dotvárať aj súčasne budovanú
plaváreň s jej okolím.
Z rozpočtu mesta a grantu Prvej stavebnej spoločnosti z úspešného projektu
s názvom Úprava verejného
pr iest ra nst va v okolí
vodného toku Medvecký
potok pre obyvateľov mesta
Tvrdošín sa premení na zeleň.

Vstup do starého Medvedzia by
mal dostať novú podobu
Vstup do starej časti Med- ti je v príprave projektový

Súťažíme o titul Naj mesto a Naj primátor

Celomestské podujatie, výstižne nazvané Tvrdošín deťom
je možno atraktívne aj preto, že
sa pod gesciou mesta do neho
zapája množstvo organizátorov. Spolupracujú materské,
základné a stredné školy, občianske združenia a iné organizácie.
Pri príležitosti Medziná-
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rodného dňa detí sa aj tento
rok obľúbené podujatie konalo
na Trojičnom námestí.
Deti priebežne prechádzali zábavno-súťažnými stanovišťami (športové aktivity,
odrážadlá, skákacie lopty,
bublinkovo, hudobné aktivity,
spoznávanie prírody, bylinkový stánok, trampolíny, ve-

selý sloník Mamba a mnoho
ďalších), kde na nich čakali
sladké odmeny. Pozornosť si
vyslúžili tanečné vystúpenia
detí z CVČ a SZUŠ Martina
Rosinu a preteky lezúňov. Po
vyžrebovaní tomboly nasledovalo hudobno-divadelné
predstavenie Dobrodružstvo
s Jančiči. Sprievodným progra-

mom bolo maľovanie na tvár,
prehliadka hasičských aút Hasičského a záchranného zboru
a dobrovoľných hasičov, skákací hrad, pukance a cukrová
vata, jarmok s hande made výrobkami. Chceme sa poďakovať
všetkým, ktorí prispeli k úžasnej atmosfére a k organizácii
podujatia.

Portál slovakregion.sk je portál, ktorý sústreďuje informácie o Slovensku. Na ňom predstavuje všetky mestá
a obce, všeobecné a praktické informácie, zvlášť regióny,
pamätihodnosti, prírodné krásy, turistické zariadenia a najkrajšie miesta na Slovensku.
Tento portál vyhlásil súťaž, ktorá môže jednotlivé mestá
zviditeľniť. Týmto spôsobom oslovujeme občanov bývajúcich v Tvrdošíne aj zahraničí, aby sa zapojili do tejto súťaže a prejavením lokálpatriotizmu zviditeľnili naše krásne
mesto. Súbežne s hlasovaním o najkrajšie mesto prebieha
súťaž Naj primátor Slovenska 2018.
Svojim hlasom a občianskou angažovanosťou môžeme
verejne vyjadriť to, čo cítime hlboko v srdci, a teda, že sa
nám naše mesto páči a milujeme ho viac ako ktorékoľvek
iné – náš malý kúsok zeme, ktorý môžeme s radosťou pretvárať a vnášať do vzťahov harmóniu, lásku a istotu.
Súťaž prebieha do 31. októbra. Pre tých, ktorí sa súťaže zúčastnia prvýkrát uvádzame: Vyplnením jednoduchého
formulára sa zaregistrujete na www.slovakregion.sk. Hlasovať za mesto je možné maximálne jedenkrát za hodinu,
čo znamená, že jeden hlasujúci môže za svoje mesto zaslať
maximálne 24 hlasov denne. Počas každého mesiaca trvania
súťaže budú z pomedzi hlasujúcich vyžrebovaní výhercovia, ktorí získajú niektorú z hodnotných cien.

Hlasujme za naše mesto!
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100 rokov od vzniku Československa

PO VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Veľký zásah do Tvrdošína ako okresu, ale aj mesta priniesla úprava severnej hranice Slovenska. Dôsledkom tejto úpravy
pripadlo Poľsku 389 km² s 16 130 obyvateľmi. Keď koncom
roku 1922 bol zrušený Tvrdošínsky okres, znížil sa politický aj
hospodársky význam mesta. Prestali týždenné trhy, zrušili sa
okresné úrady, stagnovala výstavba verejných budov. V roku
1921 mal len 1 582 obyvateľov, Krásna Hôrka 492, Medvedzie
251. Význam mesta sa zvýšil po výstavbe železničnej trate hore
Oravou. Po vzniku prvej ČSR sa rozvíjala píla a bola tu nainštalovaná jedna z prvých najmodernejších mestských elektrární
na Orave, elektrina v Tvrdošíne bola zavedená od roku 1918.
V roku 1929 bol za starostu zvolený Arpád Poláčik. Keď sa
neskôr stal súčasne aj predsedom (prézesom) tvrdošínskych urbarialistov, presadzoval pravidelné využívanie časti urbariálnych
príjmov na úpravu obce. V tomto roku boli tvrdošínske podniky,
a to parná píla, mlyn a elektráreň dané do nájmu firme z Ostravy. Peniaze z nájmu slúžili na úpravu ulíc a chodníkov, začal
sa stavať vodovod, ktorý bol dokončený v roku 1934. Tvrdošín
bol prvou a dlhé roky jedinou obcou na Orave s vybudovaným
vodovodom. V roku 1939 bola vybudovaná prvá kanalizácia od
železničnej stanice až po Nižný koniec. Po takmer 90 rokoch
si môžeme všimnúť paralelu. Mesto v tomto období rozkvitalo
presne tak, ako v súčasnosti, keď primátorom a predsedom urbáru je jeden človek – Ing. Ivan Šaško. V obci bola koncesovaná autobusová doprava Tvrdošín - Námestovo, fungoval hotel
Orava a viac hostincov. Na úseku zdravotnej správy pôsobil v

nila výstavba materskej školy, garáží pre verejný požiarny útvar,
internátu pre SPŠ a ďalšie akcie. Príliv obyvateľov do Tvrdošína
si vyžiadal ďalšie rozširovanie služieb, a tak sa mesto stávalo
veľkým staveniskom. Okrem spomínaných stavieb pokračovali
práce na budovaní vyrovnávacej vodnej nádrže, na dome služieb,
hotela, mliekarenského závodu, panelárne, uhoľných skladov,
administratívnej budovy Cestných stavieb atď.
Osobitným problémom občianskej vybavenosti bola výstavba sídliska Medvedzie, kde sa oneskorovalo ukončovanie bytov.
Prvá etapa prvej časti začatá v októbri 1967 s plánom ukončenia
v roku 1975 bola skutočne ukončená až v roku 1985. Prvá etapa
druhej časti výstavby bola namiesto roku 1976 ukončená až v
roku 1986 a prvá etapa tretej časti mala byť ukončená v roku
1987 už podľa nového termínu. Aj tu došlo ešte k ďalšiemu posunu dokončenia.
OKREM BYTOV BOLO TREBA RIEŠIŤ SLUŽBY
Bola dokončená obchodná sieť na Hrádkach v akcii Z a materská škola na Oravskom nábreží, prvá úprava interiéru sobášnej miestnosti (1970), zriadené zdravotné stredisko na sídlisku
Medvedzie (1971). Tvrdošín mal vtedy 3 050 obyvateľov. V roku
1973 bol dokončený Dom služieb na Oravskom nábreží a začala
výstavba šesťtriedneho pavilónu pre ZDŠ v Medvedzí.
Ku koncu polroka 1976 mal Tvrdošín 6 435 obyvateľov. Dostavaný hotel Limba bol uvedený do prevádzky.
V roku 1977 mesto so 7 200 obyvateľmi pridelilo stavebníkom ďalšie pozemky v lokalite Vladina. V Tvrdošíne a jeho
častiach bolo 5 samoobslužných a 3 tradičné predajne potravín,
4 stánky so zeleninou, 3 predajne mäsa, 3 stánky a predajňa
chleba a pečiva.
Na podnet heraldickej komisie ministerstva vnútra schválilo
plénum MsNV pôvodný znak – tvrdošínsky erb, ktorý jestvuje
podľa dostupných materiálov približne od roku 1793.
NASTÁVA OBDOBIE VEĽKÝCH ZMIEN
V roku 1980 boli zriadené Technické služby ako samostatná
organizácia, začalo sa vyučovať v dokončenej budove ZŠ na
sídlisku Medvedzie, do užívania bola daná druhá budova internátu SPŠ-E a obradná miestnosť MsNV. Na konci roka 1983
mal Tvrdošín 8 318 obyvateľov.
Predsedom Mestského národného výboru sa v roku 1985 stal
Ing. Ivan Šaško. Po jeho zvolení do čela mesta sa začali rekonštrukčné práce na Drevenom gotickom kostole Všetkých svätých. O rok neskôr bol otvorený Mestský dom detí a mládeže

obci štátny obvodný lekár, lekáreň osobného práva, zdravotnícka
stanica odbočky Čs. Červeného kríža. Bol tu obvodný notariát,
dôchodková kontrola, četnícka stanica, železničná stanica, poštový telegrafný a telefónny úrad.
PO FEBRUÁRI 1948
V povojnových rokoch bola hlavná pozornosť venovaná obnove a rekonštrukcii domov, mostov, ciest a železničnej trate.
Prvou stavbou v bezprostrednej blízkosti Tvrdošína bola Oravská priehrada. Na jej priamej i nepriamej výstavbe sa podieľali
v rokoch 1941 - 1953 desiatky, ba stovky Tvrdošínčanov. Popri
práci na priehrade sa vyučili a uplatnili celé ročníky tvrdošínskej mládeže, najmä v zámočníckych, automechanických, elektrotechnických a podobných povolaniach. Najdôležitejšiu úlohu
zohral Tvrdošín pri výstavbe Oravskej priehrady ako tranzitné
miesto, ako prekladisko tovarov a materiálov zo železničnej
dopravy na automobilovú dopravu. Výstavba priehrady sa pretiahla na dlhé roky. Do prevádzky bola spustená v máji 1953.
Po vojne bol postavený nový most cez Oravu, vybudovaný
kultúrny dom, knižnica a hasičská strážnica, budova pošty (1952)
vrátane automatickej telefónnej ústredne.V roku 1950 žilo v Tvrdošíne 1 653 a v roku 1961 – 2 138 obyvateľov.
ZVÝŠIL SA POČET OBYVATEĽOV
60-e roky priniesli rozvoj mesta. K zvýšeniu zamestnanosti v Tvrdošíne a okolí prispela najviac výstavba závodu Tesla
Orava v Nižnej. Prejavilo sa to aj v náraste počtu obyvateľov.
S tým súvisela najmä výstavba sídliska v Medvedzí a vybudovanie potrebnej infraštruktúry. K rýchlemu rastu obyvateľstva
došlo aj v Krásnej Hôrke a Medvedzí. V rámci koncepcie koncentrácie obyvateľstva v priestore Tvrdošín-Nižná nad Oravou
sa uvažovalo o výstavbe veľkého sídliska medzi Krásnou Hôrkou a Medvedzím. Táto myšlienka nadväzovala na minulosť,
keď Nižný Tvrdošín (Nižná) a Vyšný Tvrdošín (súčasné mesto)
tvorili jeden celok.
Významným medzníkom v novodobých dejinách Tvrdošína bol rok 1965, kedy mu bol udelený novodobý štatút mesta.
Tento rok bol významný aj pre tvrdošínske školstvo. Začalo
sa s výstavbou Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej.
S účinnosťou od 1. januára 1968 bolo k Tvrdošínu pričlenené
Medvedzie (vtedy narástol počet obyvateľov mesta na 2 320)
a v roku 1974 Krásna Hôrka.
V mestskej časti Staré Medvedzie bolo vybudované vodovod-

né a kanalizačného potrubie a verejné osvetlenie. V Tvrdošíne sa
okrem výstavby a údržby ciest, asfaltovania chodníkov uskutoč-
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v centre mesta, dokončovali sa práce na objektoch Uhoľných
skladov. Do užívania bol odovzdaný Dom služieb na sídlisku a
Dom dôchodcov so stálou opatrovateľskou službou. V polovici decembra 1986 pribudlo v centre mesta Nákupné stredisko
Jednoty. Na konci roka 1986 mal Tvrdošín 9 313 obyvateľov.
Popri mestskom rozhlase začali v decembri 1985 plniť funkciu
informátora o živote mesta aj mestské noviny Tvrdošín. V roku
1987 bol otvorený nový Mäsozávod, slávnostne otvorená zrekonštruovaná sála MsKS.
Začali sa stavať dva vodojemy, lyžiarsky vlek, skládka komunálneho odpadu, vybudovaná bola mestská kanalizácia, nové
cesty, chodníky a parkoviská, rekonštruovaný bol cintorín, zvonica, kostnica a oplotenie na historickom cintoríne, prebiehala
výstavba Domu smútku.
Okrem spomenutých stavieb bola koncom roka 1987 dokončená lavica-most pre peších ponad rieku Oravu a ďalšie akcie a
na rozostavaných stavbách práce výrazne pokročili.
V roku 1988 bolo zriadené SOU-lesnícke, zrekonštruovaná
knižnica v Tvrdošíne, telocvičňa ZŠ a futbalové ihrisko. O rok
neskôr bolo vybudované osvetlenie na sídlisku Medvedzie, dokončená rekonštrukcia potoka Hlísnik a ciest po novovybudovanej kanalizácii, skolaudovaný 800 m vlek nad vyrovnávacou
nádržou.
Budovala sa kanalizácia v Krásnej Hôrke, prímestská oddychová zóna na Vladine, v Medvedzí a na Oravskom nábreží.
V osemdesiatych rokoch bola rozhodujúca pozornosť orgánov
MsNV venovaná stavebnej činnosti. Stavalo sa nákupné stredisko a dom služieb, materská škola a detské jasle, športové areály pri ZDŠ a SPŠ-E na sídlisku Medvedzie, uskutočňovala sa
rekonštrukcia kina v Krásnej Hôrke a sály MsOD v Tvrdošíne
a výstavba športového ihriska.
Za dosiahnuté výsledky v rozvoji mesta sme získali viaceré
ocenenia s peňažnou odmenou. Len v roku 1988 boli realizované
stavby v celkovej hodnote 10,6 mil. korún, čo bolo na tú dobu
veľa peňazí,napríklad lyžiarsky vlek, obchod v 3. časti sídliska
Medvedzie, kanalizácia Hrádky, areál Zberných surovín a ďalšie,“ dopĺňa primátor.
Prílivom obyvateľov sa zvyšovali požiadavky na zdravotnícku starostlivosť.
V dvoch pediatrických obvodoch bolo koncom roka 1981 2
443 detí, z nich 972 školopovinných, 733 vo veku do 3 rokov a
216 do jedného roka. V piatich materských školách bolo umiestnených 567 a v štyroch detských jasliach 219 detí.

POREVOLUČNÉ ZMENY
Zmeny, ktoré priniesol so sebou rok 1989 sa výrazne dotkli
aj mesta Tvrdošín. Družstvá, podniky, závody, obchody prechádzali zložitým obdobím transformácie a privatizácie. Po roku
1989 došlo k obnoveniu urbárskych spoločenstiev v Tvrdošíne
i v mestských častiach.
Vo voľbách 1990 voliči už volili poslancov nie do MsNV, ale
do Mestského zastupiteľstva Tvrdošín a samostatne volili primátora. Stal sa ním Ing. Ivan Šaško, ktorý viedol mesto ako predseda MNV od roku 1985. Ustanovujúce zasadanie mestského
zastupiteľstva sa konalo 10. 12. 1990. Po revolúcii v roku 1989
sa udiali legislatívne zmeny aj v daňovej oblasti. Mesto v úsilí
získať Oravice, muselo dokladovať historický vzťah ku katastrálnemu územiu Oravíc. Nasledovali mnohé súdne konania, kým
Úrad geodézie vydal Rozhodnutie o tom, že Oravice patria mestu Tvrdošín. Túto skutočnosť potvrdil nielen Katastrálny úrad
v Banskej Bystrici 6. 6. 1995, ale aj Najvyšší súd a následne aj
Ústavný súd SR. Mesto sa stalo spolumajiteľom termálneho vrtu,
ktorý zásoboval novovybudované mestské termálne kúpaliská.
Tie boli sprístupnené verejnosti 30. júla 1995.
Nepopierateľný je fakt, že to bola historická udalosť pre obyvateľov mesta, pretože zisk, ktorý produkujú termálne kúpaliská
sú neustále využívané na rozvoj mesta. I vďaka nemu sa mohla občianska vybavenosť dostať na takú úroveň, akú poznáme
v Tvrdošíne i v Oraviciach. Predchádzalo tomu však množstvo
práce, o čom svedčí novovybudovaná čistička odpadových vôd,
kanalizácia, vodovod, zregulovaná rieka Oravica, vybudovaný
amfiteáter, relaxačný a náučný chodník, zrekonštruované cesty,
vysadené stromy. Investičné akcie boli uskutočnené z mestského rozpočtu a financií z eurofondov a iných fondov, ktoré mesto
získalo vypracovaním zložitých projektov. Dnes sú atraktívnym
turistickým miestom vyhľadávaným domácimi, ale aj zahraničnými turistami.
Na kvalitatívne vyššiu úroveň sa dostali zdravotné služby.
Obvodné zdravotné stredisko na sídlisku Medvedzie, ktoré
malo až do roku 1972 svoje ambulancie umiestnené provizórne
v bytovkách a v budove Strednej priemyselnej školy, od roku
1990 dostalo úplne novú budovu, v ktorej bolo sústredených 7
ambulancií.
Postupne sa zlepšovali aj služby vybudovaním nových objektov alebo rozširovaním služieb v existujúcich prevádzkach.
PO VZNIKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prvou veľkou investíciou po vzniku samostatnej SR bola
výstavba osemročného gymnázia (1993), knižne bola vydaná monografia Tvrdošín, bola dokončená prístavba školy ZŠ
Medvedzie, nové chodníky a parkoviská, fontána v parku, bola
vybudovaná lavica pre peších, generálna oprava Domu smútku
v Tvrdošíne. V Medvedzí boli ukončené práce na kanalizácii,
vybudované asfaltové cesty, uskutočnila sa rozsiahla rekonštrukcia kostolíka v Oraviciach. V roku 1993 prebehla I. etapa
plynofikácie mesta. Mesto malo vtedy 9 390 obyvateľov.
V roku 1994 dokončená výstavba Domu smútku v Krásnej
Hôrke, oplotený a rozšírený bol cintorín, začala sa výstavba bazénov v Oraviciach, Domu smútku a vstupnej brány cintorína
v Medvedzí. Zrekonštruovaný bol park na Trojičnom námestí
a jeho oplotenie, v Krásnej Hôrke bola dokončená kanalizácia a úprava ciest, súčasťou SPŠ sa stala Obchodná akadémia.
V roku 1994 získalo mesto ocenenie Europa Nostra za záchranu
kultúrneho dedičstva – kostola Všetkých svätých z 15. storočia,
otvorené boli termálne bazény v Oraviciach (1995).
TVRDOŠÍN SA OPÄŤ STAL OKRESNÝM MESTOM
Keď podľa vládneho návrhu zákona o územnosprávnom členení mali byť na území Oravy vytvorené tri okresy, Tvrdošín
deklaroval svoj záujem a pripravenosť všetkých priestorových
a materiálnych podmienok.
V roku 1996 primátor mesta Ivan Šaško prevzal z rúk premiéra Vlády SR dekrét, ktorým sa stal Tvrdošín sídlom okresu
pre 15 hornooravských obcí. Obnovil sa tak okres po 74 rokoch,
ktorý trval od roku 1777 a zanikol v roku 1922.
Ani získanie štatútu okresného mesta nebolo ľahkou záležitosťou. Predchádzali mu tvrdé politické vyjednávania.
„Jednoznačne začiatok 90-tych rokov musíme označiť ako
veľmi úspešný. Mesto získalo pod svoju správu Oravice a štatút okresného mesta.
Záchranu kostola Všetkých svätých sme dotiahli v roku 2008
až k jeho zaradeniu k unikátom svetového dedičstva – do zoznamu UNESCO,“ s hrdosťou hovorí primátor.
V roku 1997 boli splynofikované ďalšie ulice mesta - Vojtaššákova, Školská, Pod Žiarcom, časti Krásnej Hôrky, začala sa
plynofikácia Vladiny.
V 1999 bola otvorená viacúčelová mestská športová hala. V
roku 2000 bolo otvorené prvé vysokoškolské štúdium v histórii
Tvrdošína. O rok neskôr prebehla rekonštrukcia Michalského
a Trojičného námestia, budovala sa nová kanalizácia na Brezinách a cesty na Vladine a Hríbikoch, vstupný priestor pred
kostolíkom v K. Hôrke, obnova chodníka na Vojtaššákovej ulici,
strecha telocvične a výstavba nového ihriska v ZŠ M. Medveckej,
výstavba druhého futbalového ihriska v K. Hôrke.
V roku 2003 sa rekonštruoval teplovod v Medvedzí, otvorená
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bola prístavba SOU - lesníckeho. V roku 2004 sa mesto stalo
akcionárom Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Pod Velingom bola daná do užívania nová U-rampa pre mládež, nová
asfaltová plocha pod ľadovú plochu. V Oraviciach pokračovala rekonštrukcia termálnych bazénov, rozširovala sa budova a
pokryla strecha, zrenovovaná bola telocvičňa v ZŠ M. Medveckej a Cintorínska ulica, kde bola urobená aj rekonštrukcia
vodovodu, parkovisko a nový asfaltový koberec pred kostolom
Všetkých svätých.
V roku 2005 preinvestovalo mesto viac ako 7 mil. korún pri
rekonštrukcii termálneho kúpaliska, začalo kolaudačné konanie I. etapy kúpeľného areálu Meander v Oraviciach, ktorý bol
otvorený za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Zrekonštruovaná bola strecha ZUŠ, začala sa výstavba cesty Oravice
- Zuberec v dĺžke 6 kilometrov. V Medvedzí sa začalo s rekonštrukciou klenbového mosta, rozsiahlou rekonštrukciou mestského vodovodu na Spiežovej ulici a Trojičnom námestí. Na
SPŠ boli otvorené „Európske kultúrne štúdie“ - UMB Banská
Bystrica (Bc.). Začali sa prípravné práce pri výstavbe fabriky
firmy Hydac Eletronic, s.r.o., mesto pomohlo firme pri vysporiadávaní pozemkov.
Nový lyžiarsky komplex Meander Ski park Oravice bol otvorený v roku 2006 za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
V tomto roku boli otvorené nákupné strediská Lidl a Tesco,
nové priestory pobočky VÚB, ihrisko s umelou trávou, začala výstavba tenisovej haly, ktorá bola odovzdaná do užívania
v závere roka, na sídlisku Medvedzie pribudli nové parkoviská,
chodníky. Skolaudovaná bola nová bytovka s 24-bytmi a začala výstavba ďalšieho bytového domu pri okresnom úrade na
sídlisku Medvedzie (27 b.j.). Pod výstavbu nových mestských
bytov získalo mesto od VÚC pozemok za symbolickú korunu.
Pod Žiarcom bolo v štádiu rozostavanosti 12 rodinných domov,
pokračovala rekonštrukcia Trojičného námestia a časti Spiežovej ulice výmenou obrubníkov, pokladaním zámkovej dlažby
a potiahnutím asfaltového koberca až po Vladinu.
VÝRAZNÝ ROZVOJ MESTA
PROSTREDNÍCTVOM DOTÁCIÍ A GRANTOV
„Nebývalá a výrazná pomoc mestám na Slovensku vznikla v rokoch 2004 – 2006, kedy prebiehalo prípravné obdobie čerpania eurofondov. Vtedy sme sa s ním zoznamovali, no do ďalšieho obdobia

sme už vstupovali s jasným cieľom: Získať čo najviac prostriedkov pre
naše mesto. Podarilo sa. Za roky 2006 – 2010 boli mestu poskytnuté
a zazmluvnené dotácie vo výške 560 miliónov Sk, čo bolo takmer 18
miliónov 700 tisíc eur z fondov Európskej únie, Nórskeho kráľovstva,
Nórskeho finančného mechanizmu, Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko - Slovensko, Enviromentálneho fondu, Ministerstva životného
prostredia SR a ďalších ministerstiev, ale i Žilinského samosprávneho
kraja. Veľmi nášmu mestu pomohlo, že som bol poslancom Národnej
rady, a zároveň poslancom Žilinského kraja. Prehľad o možnostiach
čerpania eurofondov a tvorby projektov bol užitočný, a tak sme reagovali na každú výzvu, ktorej žiadateľom bol verejný sektor. Výsledky
vidíte sami,“ dopĺňa primátor.
Mesto v roku 2006 získalo dotácie na výstavbu bytového domu
24-b.j. Medvedzie, ale tiež na prekrytie potoka Hlísnik, či výstavbu
vybavenosti k 20 rodinným domom.
V roku 2008 bola vybudovaná kanalizácia a vodovod v Medvedzí
I, zakrytá a rekultivovaná skládka odpadov Jurčov Laz, rekonštruovali sa sociálne zariadenia v ZŠ M. Medveckej, plynofikovala sa
materská škola v Krásnej Hôrke. V Oraviciach sa začala budovať infraštruktúra vodného hospodárstva - kanalizácia, vodovod, čistička
odpadových vôd. V tomto roku mesto riešilo aj havarijnú situáciu v
ZŠ M. Medveckej, rekonštruovalo mestský úrad, získalo financie na
športové triedy, na obnovu národnej kultúrnej pamiatky dreveného
kostola Všetkých svätých. Vybudovaný bol nový objekt mestskej hasičskej stanice, inžinierske siete IBV Pod Žiarcom, rekonštruovalo sa
zdravotné stredisko.
Tvrdošín bol medzi prvými mestami, ktoré získali z Nórskeho fondu
financie na rekonštrukciu verejného osvetlenia mesta.
V roku 2009 mesto z Ministerstva výstavby získalo 100% financovanie na výstavbu pilotného projektu na Slovensku - nízkoenergetického bytového domu na Oravskom nábreží, za čo si primátor I. Šaško
prevzal ocenenie na celoslovenskom vyhodnotení súťaže „Progresívne,
cenovo dostupné bývanie.
V roku 2010 sa ukončila revitalizácia centra mesta. Celé námestie
bolo pokryté štiepanými dlažobnými kockami, ktoré okrem estetickej
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funkcie, napĺňajú aj ekonomickú stránku projektu, ktorou je ich trvácnosť. Na veľkej a malej scéne sa konajú rôzne kultúrne akcie i koncerty.
Mesto realizovalo veľké projekty na materskej a základnej škole v
Medvedzí. Obidve boli kompletne zrekonštruované a znížená bola ich
energetická náročnosť. V tomto roku bolo v objekte nové ekologické
kúrenie. Význam regulácie rieky Oravica (3,280 km) v mestskej časti
Oravice sme už ocenili. Niekoľkokrát zabránila vysokým materiálnym
škodám po prívalových dažďoch.
V tom čase zrejme ako jediná na Slovensku bola postavená nová
pošta na sídlisku Medvedzie, opravené cesty v Oraviciach, kompletne
zrekonštruované gymnázium a domov sociálnych služieb, postavené
ihrisko s umelou trávou pri Spojenej škole, začal sa budovať Náučno - turistický chodník v Oraviciach. Prostredníctvom projektov bol
zabezpečený kamerový systém mesta, jazykové laboratóriá v ZŠ M.
Medveckej, rôzne kultúrne a športové podujatia. V Medvedzí bol položený nový asfaltový koberec.
V roku 2010 v rámci projektu s gminou Kościelisko bolo otvorené
zrekonštruované mestské kultúrne stredisko. Cez projekty sa riešil
kamerový systém na zvýšenie bezpečnosti v meste a objektoch pod
správou mesta.
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ochrany objektu kamerovým a bezpečnostným systémom. V priebehu
roka sa vedeniu mesta podarilo zrealizovať inžinierske siete pre obytný súbor IBV Breziny, Medvedzie a čiastočne IBV Pod Žiarcom. Na
kostolíku v Oraviciach bola vymenená strecha, jeho okolie dotvorené
kamennou dlažbou, chodníkom a osvetlením.
V roku 2014 bol postavený Dom smútku v Medvedzí a na dome
smútku v Krásnej Hôrke bola vymenená strešná krytina. Za plnej
prevádzky prešiel kompletnou rekonštrukciou Domov sociálnych
služieb (2012 -2014).
V roku 2015 bola rozšírená materská škola na Medvedzí, čím sa
skvalitnili možnosti pre vzdelávanie detí, modernizovala sa mestská

OBDOBIE NOVÝCH MYŠLIENOK A NOVÝCH VÝZIEV
Začiatkom roku 2011 bola uvedená do prevádzky čistička odpado-

vých vôd v Oraviciach. Pri bytových domoch č. 34 - 36 pribudli nové
parkovacie miesta, boli spevnené plochy a natiahnutý nový asfaltový
koberec. Firma Hydac Elektronics v Krásnej Hôrke otvorila novú výrobnú halu s plochou cca 4 000 m2 (2011). Bola vymenená strecha na
dome smútku v Tvrdošíne. Výstavbu Zberného dvora, na ktorú získalo
mesto v roku 2010 vyše 2 miliónov eur cez projekt z ministerstva životného prostredia ohrozila firma, ktorá to mala realizovať. Tá odmietla
plniť svoje záväzky. Len vďaka obozretnosti vedenia mesta a nájdeniu riešenia bol Zberný dvor v roku 2012 postavený a je významným
činiteľom pri separácii odpadov a ochrane životného prostredia. Bol
vybudovaný v skrátenom termíne len za tri mesiace.
Z hľadiska dopravy bola v roku 2012 významnou rekonštrukcia
mosta cez rieku Orava a vybudovanie okružnej (kruhovej) križovatky
v centre mesta. Ukončená bola výstavba prírodného amfiteátra v Oraviciach. Medzi investičné akcie, ktoré sa v tomto roku uskutočnili,
patrí výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na uliciach
Radničnej, Oravskom nábreží, Hríbikoch, rozšírené boli nové miesta
na parkovanie za bytovým domom 140/20, začalo sa so zatepľovaním
objektu zdravotného strediska na sídlisku Medvedzie. Rozsiahla rekonštrukcia, ako aj postavenie nadstavby sa uskutočnilo na Materskej
škôlke Oravské nábrežie. Zrekonštruovaná bola zvonica v Medvedzí
a vymenená časť strešnej krytiny na mestskej športovej hale. Veľký
význam pre naše mesto má vybudovanie novej vlastnej skládky na
likvidáciu komunálneho odpadu.
V roku 2012 muselo mesto urýchlene zahájiť stavebnú prípravu
a realizáciu II. etapy skládky. V roku 2013 čiastočnou rekonštrukciou
prešla aj budova bývalej MŠ v centre mesta, kde bola vymenená strecha, okná, pribudli dva nové vchody. V jej okolí boli urobené terénne
úpravy a vybudované prístupové chodníky.
Otvorený bol centrálny park s loďou Alica a multifunkčné ihrisko pri MŠ Medvedzie. Na IBV Breziny bola vybudovaná kanalizácia
a vodovod. Po rekonštrukcii mestského kultúrneho strediska a vybudovaní amfiteátra v Oraviciach začala výstavba Relaxačného chodníka v Oraviciach v dĺžke 2,4 km, na ktorú mesto tiež získalo financie
z Programu cezhraničnej spolupráce. Z tohto programu získalo mesto
nemalé finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu ciest na sídlisku Medvedzie a uplnú a komplexnú rekonštrukciu hotela Limba.
Na sídlisku bolo vyasfaltovaných takmer 25 700 m2 ciest, polože-

ných bolo cca 7 700 m obrubníkov a upravených takmer 10 600 m2
priľahlých priestorov, položených cca 1 600 m2 dlažby na chodníky.
Mesto vyše 20 rokov viedlo spor, aby hotel Limba získalo do svojho
vlastníctva. Schátralý objekt bolo nutné komplexne zrekonštruovať,
čo sa podarilo v stanovenom termíne (2015). Dnes je už pýchou mesta.
Rekonštruovaná bola cesta pri bytovke č. 20 a zdravotnom stredisku. Cesta bola rozšírená a vytvorené boli nové odstavné plochy
na parkovanie. Mesto získalo z Ministerstva kultúry SR dotáciu na
reštaurátorský výskum kostola Všetkých svätých a na zabezpečenie

knižnica. V Oraviciach bola postavená koliba Hubertka.
V roku 2016 na kongrese združenia Euroregiónu Tatry, ako najvyššom orgáne združenia boli mesto Tvrdošín a gmina Kościelisko v
rámci cezhraničnej spolupráce ocenené ako najlepšie spolupracujúce
samosprávy.
Na Vladine bolo dané do užívania v poradí už štvrté multifunkčné
ihrisko. Rekonštruovaná bola Školská ulica až po Vladinu, chodník
a autobusové zastávky, chodník na ulici Novej v Krásnej Hôrke, v
lokalitách s IBV, ku ktorým pribudla aj IBV Varta boli realizované
rozvody vody a kanalizácia, upravená bola časť miestnej komunikácie v časti Breziny, prebehli prípravné práce na položenie vodovodu a
elektrických rozvodov, vybudovaná bola rozhľadňa nad záhradkárskou
osadou Úplzeň. Teší sa veľkej obľube turistov aj fotografov, kvôli jej
výhľadu na panorámu oravskej prírody.
V hoteli Limba bol otvorený relaxačno-skrášľovací salón, pribudlo
nové futbalové ihrisko. Bude tu nainštalované aj osvetlenie, a teda
môžu všetci trénovať aj v neskorších večerných hodinách.
Už v roku 2016 vedenie mesta zabezpečovalo výber lokality krytej plavárne, prípravu štúdií a ekonomické rozbory. Vízia mať vlastnú
mestskú plaváreň s 25-metrovým bazénom a wellness sa napĺňa. Mesto
získalo pozemky pod plánovanú mestskú krytú plaváreň od Žilinského kraja za symbolické euro. S jej výstavbou sa začalo na jar 2018.

Vybudovaný bol chodník v smere ku hotelu Limba, otvorený bol
nový obchodný dom Lidl s rozlohou 2 345 m2. Rekonštrukciou prešla
aj cesta v Oraviciach v smere od hlavnej chaty popri kostole sv. Anny
až po parkovisko. Mestu bola 9. januára 2017 udelená Pečať Rozvoja
obcí a miest.
V ZŠ M. Medveckej bolo zrekonštruované átrium, obnovená dlažba
a spevnené terasy, kuchyňa v MŠ Medvedzie so zmodernizovaním
technologického zariadenia.
Na ulici Hlísno bol potiahnutý asfaltový koberec v dĺžke 600 m.
Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala kolaudačné rozhodnutie na novú skládku komunálneho odpadu.
Útvar hodnoty za peniaze zriadený pri Ministerstve financií SR
vydal v júni vyhlásenie, že úsek R3 Tvrdošín – Nižná je zo všetkých
plánovaných úsekov ciest najlepšie pripravený na realizáciu.
Mestské zastupiteľstvo 29. júna schválilo Územný plán mesta Tvrdošín, Doplnok č.1 k.ú. Oravice. Na trase Oravice – Roháče (Zuberec
– Habovka) bol položený asfaltový koberec v dĺžke 6 km.
Po výmene okien, dverí a zateplení strechy na zdravotnom stredisku
v Medvedzí boli zateplené aj obvodové múry. Termálne kúpaliská v
Oraviciach boli oplotené a nainštalovaný nový kamerový systém. V
lokalite Varta bola upravená miestna komunikácia. Detské ihriská boli
doplnené novými cvičebnými prvkami pre deti aj dospelých na siedmich miestach v meste, ihrisko v Medvedzí bolo oplotené a vybudovaný chodník. Do užívania bolo dané detské ihrisko Žihadielko, ktoré
vysúťažili občania v súťaži OD Lidl v kategórii do 11 tisíc obyvateľov.
Na zdravotnom stredisku v Tvrdošíne bola urobená nová izolácia
strešného plášťa a zrekonštruovaná stolnotenisová hala.
SLOVO NA ZÁVER
„Naše mesto každým rokom napreduje a sústavne mení svoju tvár
k lepším podmienkam pre život, o čom nás ubezpečujú návštevníci
mesta,“ hovorí primátor Ivan Šaško. „Zrekonštruované domy, bytovky,
obnova ciest na sídlisku, ktoré nemá na Slovensku obdoby, priestory
a vybavenie školských zariadení, služby doplnené nákupnými strediskami Tesco, Lidl, koncentrácia úradov na jednom mieste, Oravice,
ktoré nás napĺňajú pýchou, vlastná mestská skládka odpadov, zberný
dvor, čistota, zeleň a bezpečnosť mesta, rozširujúce sa možnosti turistiky... Výpočet by bol dlhý a nebol by, keby sme v správny čas nezabojovali o Oravice, o štatút okresného mesta, projekty, na ktoré by nám
nestačil rozpočet mesta ...Pripravujeme ďalšie významné projekty, o
ktorých budeme občanov priebežne informovať aj prostredníctvom
mestských novín. Máme vízie a plány, ktoré chceme zrealizovať v prospech nášho milovaného mesta.“
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Projekt skončil, spolupráca pokračuje
Od roku 2016 do súčasnosti trval projekt Športujme, povedať, že bola veľmi efekspolupracujme a vzdelávajme sa miest Tvrdošín, Rá- tívna. Témami našich rozhovorov boli informácie o
kec-Jestřebi (Česká republika) a Biržai (Litva).
fungovaní miest, skúsenosKeď sa na jar 2016 predsta- teréne s videokamerou, GPS tiach samospráv, legislatíve,
vitelia samosprávy a gymná- navigáciou, prenosom dát do podnikateľských aktivitách,
zií troch miest prvýkrát stretli, počítačov s ich následným možnostiach rozvoja školstva.
čakal na nich projekt, ktorý využitím pre cyklotrenažéry. Hovorili sme o rozvojových
mal zabezpečiť spoluprácu Zaznamenávali zaujímavé aktivitách, ktoré sú pre mestá
na úrovní samospráv, škôl cyklotrasy a informácie svo- hnacím motorom, navzájom
a športových klubov v rám- jich miest, ako sú napríklad sme si príkladom a povzbudeci strategických partnerstiev turistické zaujímavosti, do- ním v práci. Každé mesto poregionálnej spolupráce. Jeho pravná dostupnosť, možnosti núklo svoje skúsenosti, aby sa
hlavným cieľom bolo prepojiť ubytovania a pod. Uskutočnili ďalšie mestá inšpirovali. Môj
samosprávy a školy, podporiť sa výmenné pobyty, športové dobrý pocit umocnili slová
šport, informatiku, podnika- kempy pre žiakov. Vytvárali starostky mesta Rájec-Jestřeteľské, športové kluby, zvýšiť fiktívne cestovné kancelárie, bí, ktorá povedala, že Sloznalosti o regionálnej geogra- ktoré propagovali vlastné re- vensko je pekné, ale Orava
fii zúčastnených miest.
gióny, cyklotrasy, pomáhali si je výnimočne krásna. Keď
Počas dvoch rokov nadvia- pri organizácii súťaží v netra- zavítali do centra mesta boli
zali všetky inštitúcie intenzív- dičných športoch, no hlavne, potešení a prekvapení jeho
nu spoluprácu. Nasledovali žiaci mali možnosť spoznať úpravou, čistotou a vkusným
vzájomné stretnutia a všetky život v regióne, meste a škole architektonicko-urbanisticaktivity, ktoré boli naplánova- partnerov.
kým riešením. Povzbudením
né. Študenti rozvíjali jazykové
„Ak mám zhodnotiť spo- pre nich bolo, že si dovolíschopnosti, naučili sa práci v luprácu troch miest, musím me stavať plaváreň, že naše

mesto zachránilo hotel. Pre
nich to bolo obdivuhodné, až
doslova nepochopiteľné, že sa
nám niečo takéto podarilo,“
povedal primátor.
Všetci sa zhodli v tom, že
sú naplnení ďalšou energiou
pracovať, hľadať ďalšie možnosti, aby začatú spoluprácu
mohli rozvíjať ďalej. Po ukončení projektu, týkajúceho sa
netradičných letných športov,
uvažujú nad netradičnými
zimnými športami.
„Už začiatkom júna k nám
pricestovalo na týždený pobyt
do Oravíc vyše 40 seniorov
z mesta Rájec-Jesřebi, Venovali sa pešej turistike, ocenili,
že sa môžu kúpať vtermálnych
kúpaliskách v Oraviciach,
navštívili Oravský hrad, skanzen v Zuberci, obdivovali
našu prírodu. Vidím v tom naplnenie našich snažení, aby sa
rozvíjal cestovný ruch.“

Vzdali úctu a hold významným osobnostiam
Politickí väzni z celého Slovenska prišli do nášho mesta, aby si uctili pamiatku dvoch významných
osobností prof. Štefana Šmálika a Mons. Viktora Trstenského, ktorí sú pochovaní na Orave.
Cesta účastníkov najprv šek Trstenský.
viedla do Základnej školy
Prof. Štefan Šmálik bol zaŠtefana Šmálika a následne tknutý 28. septembra 1951 na
sa presunuli k jeho hrobu, kde 13 rokov. Vo väzniciach bol
sa všetci spoločne pomodlili. v Ruzyni, Bratislave, MiroNavštívili aj Drevený gotic- ve, Jáchymove, Leopoldove,
ký kostol Všetkých svätých Valdiciach. Po vyjdení z väna cintoríne a ich cesta po- zenia pracoval v spišskonovokračovala ďalej do Trstenej. veskom mlyne ako pomocný
V poobedňajších hodinách skladník. V roku 1965 sa stal
mali všetci spoločnú sv. omšu, kaplánom v Spišskom Podktorú celebroval Prof. Franti- hradí. V roku 1971 sa stal

farárom v Tvrdošíne. Tu intenzívne pracoval na svojom
životnom diele, na cirkevných dejinách, ktoré chápal
ako putovanie božieho ľudu
v 49 pokoleniach. Prvýkrát
ich uverejnil samizdatom už
v roku 1968, druhýkrát po
podstatnom rozšírení a doplnení v roku 1988. Všímal
si osudy slovenskej cirkvi
počas 40-ročného pôstu, ako
to on nazval. Venoval sa aj
dejinám Tvrdošína. V roku
1983 ho preložili na farnosť
v Oravskom Bielom Potoku.

Prekladal diela katolíckych
autorov z francúzštiny, pomáhal prekladať latinské texty, pracoval na monografiách
oravských farností. Vrcholom
jeho historickej aktivity bolo
vypracovanie téz slovenských
dejín. V rámci biskupstva sa
stal prosynodálnym examinátorom a členom liturgickej
komisie. Výsledkom jeho neutíchajúcej aktivity je vydanie
prekladu knihy J. M. Lustigera: Zvolil som si Boha. Zomrel
21. 12. 1991 a pochovaný je v
Tvrdošíne.

Orava Fest a súťaž ,,Strunobranie“
V areáli futbalového štadióna sa 8. a 9. júna uskutočnila
súťaž Strunobranie v rámci Orava Fest 2018.
Celoštátna súťažná pre- nou tvorbou.
hliadka neprofesionálnych
Prvý deň festivalu počahudobných skupín a sólistov sie prialo. Po súťažnej preje vrcholné podujatie, ktoré hliadke diváci videli kapelu
už 21 rokov dáva talentova- Vodníci, víťaza súťaže Porta
ným hudobníkom prezento- 2017, hudobnú skupinu Hrdza
vať svoju tvorbu v rôznych z Prešova a domácu 4 Others.
hudobných žánroch a umož- Na druhý deň ani silný dážď
ňuje im koncertovať pred neohrozil súťaž. Tá prebehla
odborníkmi a širokou verej- v kine Javor. Ku večeru sa
nosťou. Predstavilo sa 11 počasie umúdrilo, a tak prebemuzikantských zoskupení, hol celý pripravený hudobný
ktorí na celoštátne kolo po- program asi s polhodinovým
stúpili zo siedmich krajov. oneskorením. Odštartovala ho
Výnimočnosť tohto podujatia hudobná skupina Spod Budíje v tom, že všetci muzikanti na. Po nej pokračovala skupisa prezentovali výlučne vlast- na Drišľak, ktorá opäť neskla-

mala a Idea z Ružomberka.
Podujatie z verejných

zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.

Cyklojazda odštartovala z nášho mesta
Občianske združenie, Priaznivci Pustého hradu zo Zvolena
absolvujú na bicykloch trasu
historickej cesty Via Magna.
Zastávkou na tejto severnej trase je každoročne i naše mesto,
kde účastníkov privítal 15. júna
primátor I. Šaško a poslanec
mesta Milan Kováč.
Športovo – propagačné podujatie si dáva za cieľ propagáciu
Pustého hradu vo Zvolene a celého regiónu, ako aj poznávanie

miest a obcí, ktoré sa nachádzajú na tejto historickej ceste.
„V tomto roku organizátori aj účastníci svojou cyklojazdou podporujú Iniciatívu
Stredné Slovensko. Podporuje
ju aj naše mesto, pretože sa výraznou mierou snaží o riešenie
nedostatočnej dopravnej infraštruktúry na Strednom Slovensku a s perspektívou spojenia
poľského Krakova a maďarskej
Budapešti.“

Ocenenie za statočnosť
Ministerstvo obrany SR pripravuje udeliť štátne vyznamenanie in memoriam nášmu rodákovi Ľudovítovi Kukorellimu, náčelníkovi štábu partizánskej brigády Čapajev.
Medzi popredných hrdinov v Slovenskom národnom povstaní patril aj Ľudovít Kukorelli, major in memoriam. Narodil sa 8. októbra 1914 v Krásnej Hôrke.
Ľudovít Kukorelli bol významný popredný organizátor odbojového hnutia a
veliteľ partizánskych jednotiek na východnom Slovensku počas druhej svetovej vojny. Pochopil zhubnosť nacistickej
ideológie a proti činom Wehrmachtu
prejavoval odpor a ochotu bojovať proti
nacizmu. Svoju vojenskú kariéru zavŕšil
vo funkcii náčelníka štábu partizánskeho zväzku Čapajev. Zahynul počas
bojov na východnom Slovensku 24.
novembra 1944. Československo po vojne prejavilo Ľudovítovi
Kukorellimu uznanie i úctu. In memoriam bol povýšený do hodnosti majora letectva v júli 1945. Boli mu udelené vyznamenania:
Československý vojnový kríž 1939 (1945), Československá vojenská medaila Za chrabrosť (1945), Rad Slovenského národného
povstania I.tr.(1945), Rad Červenej hviezdy (1964).

Oldtimer Rallye Tatry 2018 aj v Oraviciach
Oldtimer Rallye Tatry 2018
(ORT) je päťdňová medzinárodná súťaž historických automobilov. Prestížne, a zároveň
najväčšie športové veteránske
podujatie s celkovou dĺžkou trate
320 km, tohto roku zavíta aj na
územie mesta Tvrdošín. Do čestného predsedníctva, kde patrí
veľvyslanec Poľskej republiky
na Slovensku, Honorárny konzul Slovenskej republiky v Poľsku, burmistrz mesta Zakopane,
predsedovia Žilinského a Prešovského kraja, primátori miest
Liptovský Mikuláš, Vysoké Tatry a Liptovský Hrádok, prezident

Združenia zberateľov historických vozidiel SR prijal pozvanie
aj primátor mesta I. Šaško.
ORT je najvýznamnejšou
medzinárodnou, športovou súťažou historických automobilov
na Slovensku. Na doterajších
ročníkoch sa zúčastnili posádky z desiatich krajín Európy a
z Kanady.
V Oraviciach budeme môcť
veterány obdivovať 22. augusta
od 11.30 do 14.30 na parkovisku
pred urbárskou kolibou Hubertka. Veríme, že si prídu na svoje
obdivovatelia ,,Veteránov“ aj z
nášho mesta.

Zachraňujeme kultúrne dedičstvo
V našom meste je niekoľko sakrálnych pamiatok z 19. storočia,
ktoré sú našim kultúrnym dedičstvom. Boli vytvorené majstrami
kamenármi z dielne Belopotockých
z Bieleho Potoka. Vplyv poveternostných podmienok sa podpísal
na ich štruktúre a bolo potrebné
ich reštaurovať. Naše mesto spolu s
Gminou Kościelisko, snažiac sa ich
zachrániť, vytvorilo projekt Cestou
záchrany sakrálnych pamiatok poľsko–slovenského pohraničia Gminy
Kościelisko a Mesta Tvrdošín. Po
ukončení verejného obstarávania
už máme víťaza zhotoviteľa reštauračných prác na piatich sakrálnych
pamiatkach (Súsošie sv. Trojica, sv.
Ján Nepomucký, Mariánsky stĺp,
Kamenné levy, Centrálny kríž na

cintoríne v Medvedzí), ktoré budú
spolufinancované Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. V súčasnosti
prebiehajú reštaurátorské práce
u nás i v Kościelisku, kde pripravujú Album opisujúci dané objekty, ich kultúrnu a historickú
hodnotu. Naše mesto pripravuje
mapu znázorňujúcu polohu sakrálnych objektov s ich popisom
v 3 jazykových verziách (poľský,
slovenský, anglický jazyk).

Písali sme v našich n oviná ch

Pred 30-timi rokmi
V rámci rozvoja mesta boli realizované mnohé dôležité stavby a
akcie, ktoré veľkou mierou prispeli k jeho rozvoju. Patrili k nim
výstavba nákupného strediska v meste a aj na sídlisku Medvedzie,
domu služieb, kultúrneho domu, lavice pre peších cez rieku Orava. Bola realizovaná prístavba zdravotného strediska, prebehla
rekonštrukcia vodovodnej siete, budovali sa nové cesty, chodníky, parkoviská. Upravovali sa verejné priestranstvá v okolí bytových domov, boli vysadené tisícky okrasných stromov a kríkov.

slúžila skôr na odkladanie potrebného náradia pre správu cintorína. Prvé práce na dome smútku začali v roku 1987.

Pred 30-timi rokmi
Dom smútku
D o r o k u 1987 n e e x i s t ov a l v Tv r d o ší n e d ô s t ojný
dom smútku. Malá murovaná budova v areáli cintorína

Pred 20-timi rokmi
Návšteva ministerky školstva
Na pozvanie primátora mesta Ing. Ivana Šašku navštívila naše
okresné mesto ministerka školstva SR Eva Slavkovská. Na mestskej radnici jej primátor odovzdal obraz jedného z účastníkov
Výtvarného Tvrdošína a na gymnáziu jej odovzdal kyticu kvetov.

Pred 25-timi rokmi
Dokončenie gymnázia
Oficiálne dokončenie gymnázia bolo 30.6.1993. „Autorom myšlienky, konštruktérom a štartérom tohto motora je primátor Ivan Šaško,
odborným poradcom PhDr. Eva Kollárová, krajská metodička. Išlo o
prvé oravské 8. ročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky.“

bolo 11 zo Žilinského kraja, ku ktorým bol zaradený aj Tvrdošín.
Zaradenie do inovačného pólu rastu malo veľký význam pre naše
mesto, pretože bolo jedným z kritérií, ktoré boli posudzované pri
hodnotení projektov a určovaní grantov.
Pred 5-timi rokmi
Loď Alica
Nápady, tvorivosť, ale predovšetkým snaha urobiť pre deti to
najlepšie, bolo spúšťacím prvkom vedenia mesta k vybudovaniu
centrálneho detského parku, ktorý bude spĺňať požiadavky pre

Pred 15-timi rokmi
Nový teplovodný systém na Medvedzí
Najväčšou investíciou za posledné roky v Tvrdošíne bola
úplná rekonštrukcia teplovodného systému na sídlisku Medvedzie. Pôvodné teplovodné potrubie už bolo po životnosti a straty tepla a vody museli znášať všetci odberatelia. Stavebné povolenie vydalo mesto v marci 2003. S realizáciou sa
začalo v júli. Nový dvojtrubkový teplovodný systém z predizolovaného potrubia nahradil dovtedajší štvortrubkový.
Pred 10-timi rokmi
Tvrdošín bol zaradený k inovačným pólom rastu
Všetky mestá a obce na Slovensku boli zaradené do niekoľkých
druhov pólov rastu, z ktorého najvyšším je inovačný pól. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR zadefinovalo v rámci celého Slovenska 72 miest ako inovačných pólov rastu. Z tohto počtu
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aktívne trávenie voľného času tých najmenších, ich bezpečnosti,
čistoty ale aj príjemných chvíľ pre ich rodičov.
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Aktivity im spríjemňujú život Do práce na bicykli

Narodili sa
16. 4. Dominik Sameliak
16. 4. Oliver Gama
19. 4. Samuel Gregorec
1. 5. Marek Daňko
2. 5. Ema Marcinová
13. 5. Adrián Ulrich
15. 5. Juliána Zmrazeková
17. 5. Gréta Pjonteková
22. 5. Michal Matteo Miháľ

27. 5. Soňa Buková
27. 5. Dávid Glonek
27. 5. Michal Taraj
30. 5. Boris Čičman

V našom meste pracujú tri
kluby dôchodcov. KD Skalka, ktorého vedúcim je E.
Vasek, majú sídlo v prístavbe
Základnej školy Márie Medveckej. KD Nádej, ktorého
vedúcou je Elena Hlušáko-

vé súťaže aj s inými klubmi
z okolitých dedín a miest.
Hrávajú stolný tenis v našej
herni, chodia hrávať bowling,
kde sa umiestňujú na popredných priečkach. Organizujú
skupinové výlety do Oravíc,

Sobáše

21. 4. Stanislava Maťusová – Lukáš Holeva
5. 5. Jana Barteková – Dušan Žuffa
5. 5. Barbora Betušťáková – Marcel Dedinský
12. 5. Lenka Zbojová- Jozef Zajac
12. 5. Tatiana Tomkuliaková – Michal Orčo
12. 5. Ing. Radovana Sásová –Ing. Roman Drobúl
12. 5. Petronela Urbanová – Tomáš Planieta
17. 5. Vlasta Kaššáková – Žarko Bogdanović
18. 5. Daniela Kulášová – Tomáš Bacigál
19. 5. Mária Kavuljaková – Matúš Barnas
19. 5. MVDr. Martin Paľa – Ing. Zuzana Stankovičová PhD.
19. 5. Monika Vrabcová – Michal Kopta
19. 5. Nikola Žaludeková – Anton Diežka
26. 5. Lenka Brídziková – Marek Lubas
26. 5. Viktória Omanová – Patrik Putnoky
26. 5. Alexandra Hírešová – Tomáš Drobka
2. 6. Diana Kohárová – Erik Stankovič
9. 6. Mária Kakačková – Mgr. Roman Koňuch

vá a stretávajú sa sporadicky
v sále MsKS v Medvedzí
a KD Javor, vedúcou je Marta
Skurčáková, tento klub využíva pravidelne každú stredu
miestnosť na prízemí MsKS.
Naši dôchodcovia sú veľmi aktívni, zúčastňujú sa na rôznych
športových a kultúrnych podujatiach. Usporadúvajú športo-

kde využívajú kúpanie v mestských termálnych bazénoch.
Usporadúvajú výlety za krásami našej vlasti, čomu svedčí
výlet klubu dôchodcov Nádej
do Litmanovej a do Vyšných
Ružbách. Touto cestou by sa
chceli poďakovať za ústretovosť pánovi primátorovi, ktorý
im poskytol dopravu zdarma.

Blahoželáme jubilantom
Medvedzie
Tvrdošín
Tvrdošín
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
František Tomadlík
82-ročný

18. 4.
19. 4.
26. 4.
26. 4.
30. 4.
2. 5.
10. 5.
13. 5.
17. 5.
20. 5.
4. 6.
7. 6.

Zdenka Ferenčíková
Gabriela Poklonová
Maroš Hrča
Anna Smoleňová
Peter Dorník
Mária Kulášová
Otília Gondová
Jana Michalíková
Juraj Bedrich
Miroslav Kováčik
Jozef Letošťák

31-ročná
85-ročná
26-ročný
79-ročná
56-ročný
65-ročný
89-ročná
50-ročná
50-ročný
67-ročný
85-ročný

Spomienka

Ďalší krok k zvýšeniu čistoty mesta
K 31. decembru minulého roka bolo v našom meste evidovaných
508 psíkov. Aby psie exkrementy neznečisťovali prostredie boli osadené smetné nádoby na sídlisku. Mesto kupovalo sáčky, určení pracovníci koše vynášali. Žiaľ, niektorí majitelia aj po mnohých výzvach
odmietli ich rešpektovať.
Psie Eco dog toalety „podľa výrobcu priťahujú psy a aktívne sa
podporuje ich vylučovanie vďaka špeciálnej zložke s obsahom psích
feromónov. Dôležitá je však spolupráca majiteľa psa. Majiteľ psa po
príchode k stanici, umožní psovi pohodlný prístup povolením vôdzky, prípadne jej zafixovaním na závesný element, ktorý sa nachádza
na stĺpe stanice. Následne pes sám inštinktívne pôsobením dômyselného systému stanice vykoná potrebu. Tuhý exkrement musí majiteľ
psa nabrať priloženou lopatkou a vhodiť ho plastového vreca. Mesto
nainštalovalo na sídlisku 6 ks týchto toaliet.

Dňa 5. júla. si pripomenieme 10. výročie, čo
nás navždy opustil náš milovaný manžel, ocko
a dedko Štefan Pavlík. S modlitbou a láskou na
neho spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

málo miest na Slovensku, ktoré
si dovolia takýto náročný objekt
stavať. Ocenenie zo zahraničia je
pridanou hodnotou, aby vedenie
mesta i naďalej pokračovalo vo
svojich plánoch.

Workshop „Kultúrne a prírodné dedičstvo ako potenciál pre rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničnom území“ sa
konal 21. - 22. mája v Zakopanom. Zahŕňal témy týkajúce sa
kultúrneho a prírodného kapitálu
poľsko-slovenského pohraničia
v kontexte podpory turistických
trendov.
Medzi pozvanými rečníkmi
boli primátori a wójtovia, zástupcovia vedy, poľskí a slovenskí
experti na ich podporu. Hovorilo
sa o trendoch v cestovnom ruchu,

otázkach cezhraničnej dopravy a
ochrane prírody. Predmetom seminára bolo spoločné využitie modernej technológie cestovného ruchu, mobilnej aplikácie. „ Medzi
pozvanými hosťami boli zástupcovia miestnych samospráv a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú ochranou
a propagáciou kultúrneho a prírodného dedičstva, ako aj odborníkmi v oblasti cestovného ruchu,
ekológie a cezhraničnej dopravy.
Stretnutie bolo príležitosťou pre
medzinárodnú výmenu skúseností
a osvedčených postupov.“

Pre rozvoj cestovného ruchu
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cít e n ia u det í pre poje né
s p ú t a vo u p r e z e n t á c i o u
z lesného prostredia.
Potlesk od detí bol krásnym
poďakovaním pre všetkých
účinkujúcich. Pevne veríme,
že z mnohých predškolákov
v yrast ú nádejní mladí
hudobníci.

Euroregión Tatry, ktorého členom je aj naše mesto,
na svojom kongrese 30. mája
bilancoval predchádzajúce
obdobie a predstavil projektové aktivity. V rámci výziev
ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja vypracovali niekoľko dokumentácií,
ktoré slúžia na realizáciu
veľkých projektov, akým je

Cesta okolo Tatier a plánujú
budovanie Historicko-kultúrno- prírodnej cesty okolo
Tatier. Budovanie cyklochodníkov má za cieľ poprepájať
jednotlivé regióny s cieľom
väčšieho využitia kultúrneho
a pr írod ného dedičst va
pre zvýšenie atraktívnosti
a kon k u rencieschopnost i
Euroregiónu Tatry.

Na kongrese predstavili projektové aktivity

V Galérii M. Medveckej sa 20. mája konala komentovaná prehliadka výstavy Snívanie v podkroví, rozprávanie o mágii, symboloch a tvorbe s ukážkami kúziel a autorovým čítaním veršov básní
s Hieronymom Balkom v rámci projektu Noc múzeí a galérií.

4. júla o 20.00 - NOC POD HVIEZDAMI
Na Trojičnom námestí na počúvanie i do tanca hrajú hudobné skupiny
The Bacon, S-Kvintet a HS DUO Orava,
organizátor: Mesto Tvrdošín a SZUŠ
12. augusta o 15.00 - TVORIVÉ DIELNE
Zábavno–kultúrny program OZ Misia mladých pre deti na Trojičnom námestí

Čas plynie, zastaviť sa nedá, na najlepšiu mamu
zabudnúť sa nedá. Dňa 10. júla uplynie 40 rokov
čo nás vo veku 42 rokov opustila Marta Privitzerová. S láskou na ňu spomínajú dcéry Magdaléna,
Betka, Janka a vnúčatá.

Głos Podhalański uverejnil
článok o výstavbe krytej plavárne v našom meste. Autor
ocenil, že mesto môže takúto
stavbu realizovať z vlastných
prostriedkov v čase, keď je len

Základná umelecká škola
v Tvrdošíne pripravila 21. mája
výchovný koncert pre žiakov
materských škôl v Tvrdošíne.
Pre deti boli pripravené rôzne
hudobné skladbičky a piesne
so zameraním na spoznanie
hudobných nástrojov, ale aj
na prebudenie ekologického

Pozývame vás

Spomienka

O plavárni v poľskej tlači

tin Buc: tím HYDAC M&M,
390,00 km, 20 jázd, 3. Roman Jurinec: tím Drevení
šľapači, 177,96 km, 44 jázd.
V kategórii tímov sa najlepšie
umiestnili: 1. HYDAC M&M:
572,69 km, ušetrených 143,17
kg CO2: Jana Lukáčiová,
Martin Buc, Martin Stankovič, 2. MojaTaška.sk: 571,40
km, ušetrených 142,85 kg
CO2: Gabika Kolejáková, Ivan
Drndáš, Lucia Drndášová,
Miro Šurin, 3. IMAO TEAM:
252,54 km, ušetrených 63,13
kg CO2: Ivan Opát, Juraj Bača,
Pavol Žuffa.

Výchovný koncert ZUŠ pre deti materských škôl

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
85 rokov
Petronela Branická
Otto Pánik
Agneša Medvecká
80 rokov
Mária Astrabová

Do národnej kampane sa
zapojila tvrdošínska samospráva, ktorá mala prihlásených 11
tímov, 32 ľudí.
V rámci Slovenska sa zapojilo 81 samospráv. Oravu
zastupoval okrem nášho mesta len Dolný Kubín. Tvrdošín
sa umiestnil na 51. mieste
s dĺžkou 0,26 km na obyvateľa, spolu to bolo 2 422,49 km
a ušetrili sme 619,35 kg CO2
pre našu prírodu.
Medzi najlepších jazdcov
z nášho mesta patrili 1. Miro
Šu r i n:t í m MojaTa šk a .sk ,
410,40 km, 38 jázd, 2. Mar-

7. - 9. septembra - DNI MESTA
Trojdňové celomestské podujatie, do ktorého sú zahrnuté viaceré
kultúrne, spoločenské a športové podujatia.
„Začíname takýmto množstvom, aby sme zistili, či ho psíčkari budú
využívať. Podľa tohto sa zariadime, či zvýšime počet toaliet, alebo ich
zrušíme. Toalety sú zatiaľ prepožičané na dva roky, je to určitý proces výchovy. Robíme veľa pre ochranu životného prostredia. Týmto
projektom by sme chceli chrániť najmä deti, aby sa rodičia nemuseli
o ne báť, aby sa ich hry na trávnikoch opäť stali skutočnosťou,“ povedala zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková.

Náučná a krásna literatúra pre Mestskú knižnicu v Tvrdošíne

Fond na podporu umenia aj v roku
2018 poskytne finančné prostriedky na realizáciu projektu “Náučná a krásna literatúra
pre Mestskú knižnicu v Tvrdošíne“ a to vo výške 1500,00 EUR.
Z dotácie by sme chceli kúpiť literatúru pre všetkých registrovaných čitateľov Mestskej knižnice
v Tvrdošíne i jej pobočky na sídlisku Medvedzie. Plánujeme kúpu
minimálne 100 kníh a to z oblasti
náučnej i krásnej literatúry pre
dospelých, deti, a mládež, knihy na štúdium, populárno-náuč-

né, encyklopédie, ďalej romány
obľúbených, známych i menej
známych autorov, básničky, rozprávky, atď... Zabezpečíme tým
získanie nových poznatkov, uspokojíme relaxačné potreby, obnovíme, zmodernizujeme náš knižničný fond o diela slovenských aj
zahraničných autorov. Minimálne
15% z dotácie bude vyčlenených
na nákup kníh vydaných s podporou FPU. O realizácii projektu budeme čitateľov informovať ústne,
v novinách mesta Tvrdošín, formou plagátu v mestskej knižnici
i jej pobočke.

15. septembra - PÚŤ KU SKALKE
– sv. omša na pútnickom mieste Skalka
16. septembra 16.00 - S VOŇOU STREDOVEKU
Koncert vážnej hudby a umeleckého slova v drevenom gotickom
kostole. V rámci Dni európskeho kulturného dedičstva bude kostol
sprístupnený verejnosti zdarma.
28. septembra - MICHALSKÝ JARMOK
Otvorenie výstavy domácich dopestovaných plodín spojená s vyhlásením najkrajšej predzáhradky a balkóna

VATRA ZVRCHOVANOSTI
13. júla o 19.00

Mesto Tvrdošín,
SNS, MO MS vás pozývajú
na Skalku nad Medvedzím
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Tvrdošínská dvanástka má za sebou už 16. ročník
Pr v ú júnov ú nedeľu sa
uskutočnil už 16. ročník bežeckého podujatia s názvom
Tvrdošínska dvanástka, ktorá
má v našom meste zakorenenú

nek; Dievčatá 3. a 4. ročník:
1. Nela Šálková, 2. Lenka Halinková, 3. Ema Kušnierová;
Chlapci 3. a 4. ročník: 1. Matúš Mikula, 2. Adam Uhliarik,

Betušťák, 2. Benjamin Belicaj,
3. Samuel Geššay; Dorastenky:
1. Alžbeta Bucová; Dorastenci:
1. Róbert Judiak, 2. Lukáš Jankola, 3. Tomáš Bedrich; Muži
– absolutné poradie:
1. Viktor Starodubstev
0:38:18, 2. Jan Wydra
0:39:37, 3. Tomáš Michalec 0:40:05, 4. Orest
Babjak 0:40:12, 5. Michal Talaga 0:40:25;
Muži – kategória A,
18 – 39 rokov: 1. Tomáš Michalec, 2. Michal Talaga, 3. Lukáš
Ďurec; Muži – kategória B, 40 – 49 rokov: 1.
Viktor Starodubstev,
2. Jan Wydra, 3. Ľuboslav Kučák; Muži
– kategória C, 50 – 59
rokov: 1. Orest Babjak,
2. Jánusz Wojczyk, 3.
Peter Stolár; Muži –
Víťazi absolutného poradia mužov na spoločnej foto spolu s primá- kategória D, 60 a viac
torom Ivanom Šaškom a hlavnými organizátormi J. Balúnom a V. rokov: 1. Róbert Berky,
Fonferom.
2. Zygmund Lyznicdlhodobú tradíciu. Zabehať si 3. Oliver Šutty; Dievčatá 5. ký, 3. Štefan Verníček; Vemohli prísť malí aj veľkí, starí a 6. ročník: 1. Alica Divinská, teráni: 1. Dezider Ferenczy;
aj mladí. Tradične ste tu mohli
nájsť pretekárov nielen zo Slovenska, ale aj Poľska, Ukrajiny.
Celkovo sa na štart postavilo až 240 pretekárov. Veľkej
popularite sa tešia preteky
detí, kde sa je na čo pozerať
od začiatku do konca. Hlavná
kategória dospelých ponúkla
veľkolepé divadlo. Dospelí
bežali 12 kilometrovú trať, dorastenci a seniori 6 kilometrov.
Počasie bolo síce upršané, ale
pre bežcov ideálne. Na štart
hlavných pretekov na 12 kilometrovú trať sa síce chvíľku
čakalo, no opäť sa bolo na čo
pozerať. Traťový rekord, ktorý
drží už niekoľko rokov afric- 2. Petra Puváková, 3. Zuzana Ženy – kategória E, 18 – 34
ký bežec Erkol Ashenafi síce Grisová; Chlapci 5. a 6. roč- rokov: 1. Monika Chovanová,
prekonaný nebol, ale celkom ník: 1. Sebastián Belicaj, 2. 2. Mária Opalková, 3. Lýdia
slušný výkon podal víťaz Vik- Nikolas Bakoš, 3. Martin Kalis; Števuliaková; Ženy – kategória
tor Starodubstev z Bardejova Dievčatá 7., 8. a 9. ročník: 1. F, 35 a viac rokov: 1. Katarína
s časom 0:38:18, ktorý sa tešil Barborka Vajduľáková; Chlap- Paulínyová, 2. Danka Hanuloz víťazstva v absolutnom po- ci 7., 8. a 9. ročník: 1. Pavol vá, 3. Anna Balošáková.
radí, ale aj v Muži kategórii
B, 40 – 49 rokov. V kategórii
A, 18 – 39 rokov vyhral Tomáš Michalec z Bytče s časom
0:40:05, ktorý sa v absolutnom
V dňoch
Posledný deň mali štuporadí umiestnil na 3. mieste.
27.5 – 2.6. sa denti voľno, a tak ho mohli
Pred ním ešte na druhom mieskonalo tre- stráviť spoločne s hostiteľte dobehol tradičný účastník
tie, a záro- skými rodinami. Večer už
Jan Wydra z Poľska. Za Michaveň posledné bolo nutné sa baliť a prilecom v jeho kategórii dobehli
Michal Talaga a Lukáš Ďurec. stretnutie projektu Erasmus+ praviť sa na odchod. Záver
V kategórii Muži C, 50 – 59 Let’s Do Sports, Collaborate and projektu prebiehal v rájeckej
rokov bol najrýchlejší Orest Educate. Do projektu boli zapoje- Zámecké restauraci, rozdaBabjak z Bardejova s časom né celkovo tri krajiny – Česká re- li sa certifikáty, vyhodnotili
0:40:12. V kategórii Muži publika, zastúpená Gymnáziom súťaže, zapózovali pri záveD, 60 a viac rokov si prven- Rájec-Jestřebí, Litva so základ- rečnej fotografii a potom už
stvo pripísal Róbert Berky nou školou v Biržai a Slovensko bolo nutné dať si posledné
z Prievidze s časom 0:50:02. reprezentovalo Gymnázium zbohom. Najvýstižnejšie to
U žien v kategórii E, 18 – 34 v Tvrdošíne. Spoločne so škola- zhodnotila Vendula Veselá,
rokov vyhrala Monika Cho- mi sa do projektu zapojili špor- študentka tercie Gymnázia
vanová z Dolného Kubína tové kluby a mestské samosprávy Rájec-Jestřebí: „Věřte mi,
když řeknu, že nebylo jedno
s časom 0:52:32. Na druhom v jednotlivých mestách.
Prvú časť projektu strávili oko suché a nikomu se moc
mieste dobehla Mária Opálková a na treťom skončila Lýdia študenti v Autokempe Merkur nechtělo loučit, tak nepřeŠtevuliaková. V Ženy kategó- v Pasohlávkách a druhú časť
rii F, 35 a viac rokov sa tešila v hostiteľských rodinách. Pri
z prvenstva Katarína Paulínyo- športe sa zoznámili s netradičvá z Martina s časom 0:44:41. nými športmi, jazdili na bicykli
Vo veteránoch vyhral Dezi- a učili sa základy windsurfingu.
der Ferenczy z Turian, ktorý V priebehu projektu navštívi- háním ani náhodou. Na tensi svoju 6 kilometrovú trať li priepasť Macochu a jaskyňu to nádherně prožitý týden a
zabehol za čas 0:57:21. Záro- Punkvu. Na mestskom úrade sa na nové kamarády se hezky
veň sa stal aj najstarším účast- dozvedeli zaujímavé informácie vzpomíná, i když vzpomínka
níkom podujatia. Najlepším o meste Rájec-Jestřebí a o fun- na jejich odjezd ještě dnes
trošku bolí u srdíčka.“
bežcom z Tvrdošína bol Štefan govaní samosprávy.
Verníček.
Výsledky:
Dievčatá MŠ: 1. Simonka
Rýdziková, 2. Berta VeselovSezóna sa pre tvrdošínsky turnaja štyroch miest. Po
ská, 3. Vivien Žuffová; Chlapci
MŠ: 1. Jakub Hnojčík, 2. Ján volejbal pomaly končí. Diev- víťazstve vo Francúzsku, 2.
Buc, 3. Lukáš Pučať; Dievča- čatá obsadili v Oravskej lige mieste v Poľsku a po zvládtá 1. a 2. ročník: 1. Sofia To- 3. miesto, keď nestačili na nutí zorganizovania turnaja
palová, 2. Hanka Šurinová, 3. súperky z Novote a Námesto- v Tvrdošíne bude naše družVanesa Šprláková; Chlapci 1. va. Mix družstvo v sobotu 23. stvo obhajovať víťazstvo
a 2. ročník: 1. Adam Mikula, júna odcestovalo na posledný na turnaji v poľskom meste
2. Patrik Krivda, 3. Lukáš Fra- zápas medzinárodnej série Zywiec.

Študenti gymnázia na športovom kempe projektu Erasmus+

Volejbalová sezóna končí

Dievčata zo ZŠ M. Medveckej strieborné
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenska
a Slovenská Asociácia športu na
školách, každoročne vyhlasujú
celoštátnu súťaž žiakov základ-

častňuje i Základná škola Márie
Medveckej v Medvedzí. V tomto ročníku sa pod vedením Milana Burdeľa podarilo dievčatám
postúpiť cez obvodné, okresné, krajské
kolo až do
celoštátneho f i nále
bez prehry.
Na pr v ú ,
a zároveň
p o sl e d n ú
v tejto súťaži narazili v samotnom finále, v ktorom sa nám
nepodariŠkolu reprezentovali: Sabína Divínska, Veronika lo premeDúbravská, Gabriela Dulková, Frederika Gon- niť značné
dová, Žaneta Kaššaková, Soňa Kišová, Aneta Ko- m nožst vo
váčová, Frederika Kovaliková, Majlinda Morina, šancí. Zápas o abRebeka Orčová, Sandra Simanová.
solútneho
ných škôl vo florbale. Ako kaž- školského víťaza prehrali o jedidý rok sa súťaže pravidelne zú- ný gól v pomere 2:1. „Hoci sme

mali v zápase miernu prevahu,
dostali sme dva lacné góly, na
ktoré sme nedokázali dostatočne
odpovedať. Šance, ktoré sme si
vytvorili, sme nedokázali premeniť, a to nás stálo víťazstvo,“
povedal tréner Milan Burdeľ.
Dievčatá z Medvedzia sa tak
môžu popýšiť titulom vicemajstra základných škôl na Slovensku, za čo si zaslúžia obdiv
a poďakovanie za reprezentáciu
školy a nášho mesta. Poďakovanie tiež patrí riaditeľke Dagmar
Šaškovej, mestu Tvrdošín, trénerovi a učiteľovi Jarošovi.
Výsledky základná skupina:
ZŠ M.Medveckej vs. ZŠ Nad
Medzou 1, Spiš. N. Ves 2:0; ZŠ
M.Medveckej vs. ZŠ Golianova
8, B. Bystrica 6:1; ZŠ M.Medveckej vs. ZŠ Janka Palu 2,
Nemšová 3:3; Semifinále: ZŠ
Levočská 6, Stará Ľubovňa vs.
ZŠ M.Medveckej, Medvedzie
0:2; Finále: ZŠ M.Medveckej
vs. ZŠ Janka Palu 2, Nemšová 1:2.

Hodnotíme futbalovú jar
Futbalová sezóna je za nami, a preto ideme zhodnotiť účinkovanie futbalových družstiev z Tvrdošína.
Muži Tvrdošína hrajúci IV. Závažnou Porubou, čo ich stálo
ligu pod vedením Richarda Baja o dve miesta lepšie umiestnenie.
nezažívali práve najlepší ročník.
Mladší žiaci pod vedením
Po zlej jeseni prišla ešte horšia Ľubomíra Gregorca hrali pekný
jar, čo sa odzrkadlilo na posta- ofenzívny futbal s množstvom
vení mužstva v tabuľke. Dať
dvanásť gólov za pol sezóny je
žalostne málo, hlavne, keď niektoré zápasy sa prehrali tesne.
Chýbal strelec, možno v niektoV polovici júla sa prípravka
rých zápasoch aj líder, ktorý by
potiahol družstvo. V kľúčových zúčastnila tretikrát za sebou na
zápasoch nastupovali dorasten- finálovom turnaji o majstra Oravy
ci, ktorí síce nesklamali, ale ešte v Zubrohlave, kde sa stretávajú víim čo to chýba, aby boli lídrami ťazi skupín. Prvý zápas Tvrdošín
pri mužoch. A predovšetkým
chýbala správna partia. Mohli by
sme takto kritizovať ešte dlho,
ale načo? Umiestnenie v tabuľke
na 12. mieste hovorí za všetko.
Dorast Tvrdošína pod vedením Marcela Bednára na jar
zaznamenal stúpajúce výkony.
Potrápil favoritov súťaže, niektorých dokonca obral o plné
tri body, ako napríklad Rosinu.
Chalani mali dobrý herný prejav,
konečné 8. miesto je troška skla- bez problémov vyhral s Lokcou
maním, ale partia ostáva pokope 4:0. V druhom narazil Tvrdošín na
ešte minimálne rok. Odchádzajú domácu Zubrohlavu, nezachytil
len dvaja hráči, čo je pre ďalšiu úvod a do polčasu bolo 2:0. V druhom polčase sa Tvrdošín schopil
sezónu dobré.
Starší žiaci pod vedením Mi- a začal domácich tlačiť. Akonáhle
lana Sirotu ml. sa oproti jeseni videl rozhodca, čo sa deje začal
výrazne posunuli. Nielen tabuľ- ,,čarovať“ v prospech domácich
kovo, ale hlavne herne. Umiest- a zápas skončil 4:0. V ďalších
nenie na 6. mieste je troška skla- dvoch zápasoch Tvrdošín rozdrmaním, hlavne po remízovom vil zhodne po 5:0 Klin aj Novoť.
zápase 1:1 v poslednom kole so V zápase o prvé miesto nastúpil

gólov, za celú sezónu ich dali až
130. Škoda prehratých zápasov
v Kline a s Ľubochňou, mohli
sa tešiť z prvenstva v III. lige.
Ale aj druhé miesto je výborne
a dáva prísľub do ďalších sezón,
že sa bude bojovať o vrchné
pozície.

Prípravka Tvrdošína bronzová
Tvrdošín proti Or. Podzámku.
Ak by Tvrdošín vyhral, bol by
prvý. Vyrovnaný zápas bol o chybách. Tvrdošín spravil dve, ale za
svoj herný prejav, tlak na súpera
a bojovnosť
do poslednej
m i nút y s a
nemusí hanbiť. Za stavu 2:1 opäť
začal úradovať radšej
nemenovaný pán rozhodca, aby
Zubrohlava
neskončila tretia nedajbože. ,,Som
hrdý na svojich hráčov, predviedli bojovnosť a nevzdávali sa
aj keď okolnosti hrali proti nám.
V zápase o prvé miesto mi bolo
ľúto, že to tak skončilo. Vyhovárať
sa nebudeme. Ďakujem chalanom,
že som s nimi mohol pracovať celé
tri roky, škoda, že sme sa nerozlúčili víťazstvom. Ale aj za tretie
miesto im veľmi pekne ďakujem,“
povedal tréner J. Betuštiak

Ferenčíková s bronzom
Mladšie žiačky zakončili stolnotenisové súťaže v súťažnom
ročníku 2017/18. Družstvo po
víťazstve v Žilinskom kraji postúpilo na majstrovstvá SR. V základnej skupine podľahli Valalikom 2:3, čím obsadili v skupine
až 3. miesto a v konečnom súboji
o 5. miesto porazili Ružomberok
3:1. Celkom štartovalo v Čadci 8
družstiev.
Poslednou majstrovskou súťažou boli Majstrovstvá SR jednotlivcov mladšieho žiactva, kde
Tvrdošín reprezentovali 3 hráči:
Dávid Belopotočan, Sára Ferenčíková a Karin Drbiaková.
Dávid nepotvrdil svoje 14.
miesto v slovenskom rebríčku
a v základnej skupine hladko prehral všetky tri svoje zápasy. Ani
Karin sa nepodarilo postúpiť zo
základnej skupiny. Len Sáre sa

to podarilo a dostala sa do vyraďovacej fázy súťaže. Tu v boji
o postup do osmičky podľahla
Mullerovej 2:3, keď ešte v piatom
sete viedla 9:7. Sára sa nakoniec
dopracovala k bronzovej medaile

v zmiešanej štvorhre spolu s Kubjatkom s Čadce.
Na majstrovstvách SR štartovalo 32 chlapcov a 24 dievčat
podľa poradia v slovenskom rebríčku.

TS Cup zaznamenal už svoj 18. ročník
Do turnaja sa prihlásilo celkovo 30 družstiev so Slovenska,
Čiech a Poľska. Turnaj bol rozdelený na dve kategórie Amatéri
a Muži.
Víťazom kategórie Mužov
sa stalo družstvo Mokrý Banditi z Českej republiky. Kategóriu amatérov vyhralo družstvo
Majstri zo Slovenska, ktorá bola
dotovaná finančnou odmenou vo
výške 200 eur. V oboch kategóriách bol vyhlásený najlepší hráč,

strelec a brankár turnaja. Všetci
ocenení dostali upomienkovú trofej a vecné ceny.
Počas troch dní sa odohralo
76 zápasov, v ktorých diváci mali
možnosť vidieť neskutočné množstvo skvelých akcií a gólov.
Veľké ĎAKUJEM patrí organizátorom turnaja, Mestu Tvrdošín za podporu a záštitu, rozhodcom, Centru voľného času
Tvrdošín, sponzorom a všetkým
zúčastneným.
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