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Sviatočné chvíle venované matkám

Druhú májovú nedeľu sa zaplnila sála kina Javor
mamami a starými mamami, ktoré prijali pozvanie primátora mesta na podujatí pri príležitosti Dňa matiek.
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

Kvietok vždy hovorí za všetko.
naše nezdary. Pri narodení nám
dali kus svojho srdca – a možno
celé. Je to láska, s ktorou sme
navždy zviazaní.
V každodennom zhone,
plnom povinností, si veľakrát

neuvedomujeme ako čas letí.
Deň matiek bol príležitosťou
verejne im poďakovať celomestským podujatím.
Nezastupiteľnú úlohu matky
zdôraznil primátor Ivan Šaško
vo svojom príhovore:
„Dovoľte mi, milé mamky,

aby som vám z úprimného srdca
poďakoval za vašu veľkú ľudskosť, za lásku, za úžasnú obetavosť a nesmiernu pracovitosť.
Žiaľ, nie vždy sme vám dostatočne vďační za vašu bezhra-

ničnú štedrosť, starostlivosť a
dobrosrdečnosť. Preto si dnes
dovoľujem vyjadriť veľké a
úprimné ďakujem všetkým
vám za dary životov, za výchovu a časté odriekania.
Tieto slová vďaky vyjadrujem
aj za vaše milé deti, manželov
a vašich najbližších, ktorí to
tiež určite takto cítia.
Úprimne vám ďakujem i
za váš prínos k rozvoju mesta.
Som vám nesmierne vďačný
za váš aktívny prístup k životu. Dovoľte, aby som vám
poprial dobré zdravie, mnoho
spokojnosti, porozumenia,
lásky, šťastia, veľa úspechov v
osobnom i pracovnom živote.
Želám vám to, z čoho sa viete
tešiť najviac. Je to radosť zo
šťastia a z úspechov vašich
detí.“
Príjemné popoludnie spestrili žiaci základných i umeleckých škôl a mandolínový
súbor Žiarinka.
Kvietok a malý darček v
závere programu odovzdané
primátorom a poslancom MsZ
boli vyjadrením uznania a
vďaky vedenia mesta.

Tvrdošínska dvanástka s medzinárodným obsadením

Na 11. ročníku bežeckého podujatia s
názvom Tvrdošínska dvanástka sa za ideálneho počasia 2. júna prepisovala história. Na
Trojičnom námestí sa vo všetkých vekových
kategóriách postavilo na štart až 233 pretekárov, medzi ktorými nechýbali pretekári
zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny.
Za početnej diváckej kulisy si zmerali
svoje sily najprv najmladšie deti z materských škôl a následne pokračovali vyššie vekové kategórie. Hlavné preteky odštartovali
medzi behmi najmladších. Súťažiaci museli
zvládnuť 12 kilometrovú trať s otočkou na
Oravskej priehrade, dorastenci 6 kilometrovú trať s otočkou pri Štefanove.
(Pokračovanie na 8. str.)

Hlavnú kategóriu pretekov odštartoval primátor.
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Na Brezinách
sa buduje
vodovod
a kanalizácia
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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

Ježišu, Ty mi predstavuješ Boha ako môjho Otca. Upozorňuješ ma,
že Boh je Otcom, ktorý vie dávať svojim deťom dobré dary: dary Ducha
Svätého, čiže lásku samotného Boha. Pane Ježišu, uvedomujem si, že Ťa
neviem ani prosiť. Uvedomujem si, ako málo sa obraciam s pevnou vierou
v prosbe k Tebe, aby som Ťa mohol viacej milovať, aby som bol silnejší
v milovaní druhých. Chcem vedieť Ťa prosiť, Pane, o Teba pre svoj život.
Duchu Svätý, pomôž mi k tomu!
Július Chalupa

Od roku 1369 sme slobodné kráľovské mesto
Začiatok mája sa v Košiciach
niesol v duchu osláv Dní mesta,
kedy si pripomenuli udelenie
prvej európskej mestskej erbovej
listiny Košiciam panovníkom
Ľudovítom Veľkým dňa 7. mája
1369. Tvrdošín výsady kráľovského mesta získal od tohto
istého panovníka o dva mesiace

členom kolektívu obce. Neplatili
žiadne poplatky ani nevykonávali roboty pre zemepána.
Získali právo týždenných trhov
(v pondelok) i právo výročného
trhu, pričom tvrdošínski kupci
boli oslobodení od mýta v celom Uhorsku. Vtedy dostali
od kráľa i erb: líška v modrom

Privilégium panovníka Ferdinanda III. z roku 1640,
v ktorom potvrdil staré slobody Tvrdošína s vyňatím od
povinnosti platenia mýta nielen na vodách, ale i na suchu
v celej Uhorskej krajine s právom konania troch výročných
jarmokov vo sviatok Povýšenia sv. Kríža, sviatok Pavla,
sviatok Filipa a konanie týždenných trhov v pondelok.
neskôr - vo sviatok Rozposlania
apoštolov, teda 15. júla 1369.
Najdôležitejším rysom starých
slobôd a výsad Tvrdošínčanov
tvoriacich obyvateľstvo novozaloženého Vyšného Tvrdošína
vtedy bolo, že každá rodina mala
rovnaké práva a povinnosti.
Pôda im patrila dedične, mohli
ju predať za súhlasu spoluvlastníkov, pričom nový nadobúdateľ
majetku sa stal plnoprávnym

poli uteká po zelenom vrchu
a nad ňou kráľovská koruna.
Pre zaujímavosť je potrebné
dodať, že v tom období patrilo
Tvrdošínu veľké územie a keď
bol už slobodným kráľovským
mestom, na chotári Tvrdošína
vznikla v roku 1371 Trstená.
Ostáva iba veriť, že toto čestné posolstvo si aj v súčasnom
období dokážeme obhájiť a že
to dokážu aj budúce generácie.

Nikto sa nestáva múdrym len náhodou
Už antický filozof Seneca povedal: „Nikto sa
nestáva múdrym len náhodou.“ Práve poslaním
školy je, aby vedomosti,
poznanie, skúsenosti nevychádzali z náhody, ale aby
sme presne vedeli, čo, kedy,
ako chceme dosiahnuť. Je
dôležité, aby žiak, ktorý
absolvuje školu nebol len
nositeľom encyklopedických vedomostí, ale aby
vedel vykročiť do života
samostatne. Aby dokázal
nielen presne popísať život,
ale vedel ho aj užitočne,
šťastne, s prehľadom, sebavedomím, no i pokorou žiť.
Tieto a podobné myšlienky zazneli v podvečer
19.apríla, pretože bol venovaný škole, školstvu,
presnejšie všetkým zamestnancom škôl a školských
zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Tvrdošín.
V sále v Tvrdošíne sa ich
zišlo takmer 200.
V slávnostnom prího-

vore primátor mesta poďakoval všetkým učiteľom, ale
aj ostatným zamestnancom,
ktorí dennodenne pôsobia na

prispeli k tomu, aby výchova
a vzdelávanie mohli byť zabezpečované na veľmi dobrej
úrovni. Symbolicky všetkým

Oslava bola umocnená spoločenským posedením.
školách, za ich prácu, obetavosť a trpezlivosť, s akou
svoje povolanie vykonávajú.
Pripomenul snahy mesta o čo
najlepšie materiálne zabezpečenie škôl a školských zariadení. Rekonštrukcie, ktorými
prešli naše školy, výrazne

terajším zamestnancom odovzdal finančnú odmenu prostredníctvom riaditeľov škôl
a školských zariadení. Nezabudol privítať a poďakovať
sa aj bývalým pedagógom,
ktorí pôsobili v tvrdošínskych
materských a základných ško-

lách a ktorých rukami prešlo
množstvo detí.
Pri príležitosti Dňa učiteľov si osobitné ocenenie za dlhoročnú a obetavú
prácu v školstve, Plaketu
J.A. Komenského, prevzala učiteľka Mária Stopková zo ZŠ M. Medveckej.
Za dlhoročnú pedagogickú
prácu a tiež pri príležitosti
významného životného jubilea sa primátor osobitne
poďakoval aj učiteľke Eve
Oravcovej, ktorá dlhé roky
pôsobila v ZŠ M. Medveckej, v súčasnosti je už na
zaslúženom dôchodku. Ostatní bývalí pedagógovia si
ako prejav úcty a vďaky za
prácu v školách a školských
zariadeniach v našom meste
prevzali z rúk primátora kytičku kvetov a upomienkový
darček.
Slávnostnú atmosfér u
svojím programom umocnili vystúpenia žiakov a pedagógov zo ZUŠ, SZUŠ a CVČ
v Tvrdošíne.

O tom, že naši predkovia si vážili svoju históriu, svedčí
socha Ľudovíta Veľkého a erb mesta, ktoré umiestnili pri
výstavbe radnice na jej priečelí.

Pozvanie

Mesto Tvrdošín vás pozýva na
XXIII. Folklórne Oravice a jarmok tradičných remesiel
27. - 28. júla - amfiteáter v Oraviciach

Tohtoročné folklórne slávnosti sa budú niesť v duchu jánošíkovských tradícií.
Sobota, 27. júla: Pilišské trio z Maďarska, FS Flajšovan
z O. Lesnej, Heligonkári z Rabčíc.
Nedeľa, 28. júla
Po sv. omši bude program pokračovať vystúpením ĽH
Kubicovci, Trombity Haniaczikovci, Terchovská muzika
z Terchovej, DFS Podbieľan, sólista Viliam Meško, FS Drieňovanka zo Z. Moraviec, Pilišské trio z Maďarska. Hosťom
bude folklórny súbor Poľana zo Zvolena.
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Nový riaditeľ technických služieb
Novým riaditeľom Technických služieb
sa stal 47-ročný Marián Ondrašák. Vyštudoval SPŠ strojnícku v Tvrdošíne. Na technických
službách pracuje už 25 rokov, má

bohaté skúsenosti. Od roku 2001
zastával vedúce funkcie – vedúci
dopravy a skladového hospodárstva.
Za riaditeľa technických služieb
bol menovaný na aprílovom zastupiteľstve s účinnosťou od 1. mája.
Zaželajme mu veľa úspechov a tiež
spokojných občanov nášho mesta.

Uvítanie novonarodených
detí má v našom meste zakorenenú tradíciu. Obradná miestnosť mestského úradu sa 23.

bolicky ich uložila do kolísky.
Rodičia si potom postupne z rúk
zástupkyne prebrali finančný
darček a knihu, aby im pripo-

Uvítali sme našich najmenších občanov

Prvými dvojičkami privítanými tento rok na radnici boli
Mária a Magdaléna Moresové.
apríla ozývala plačom, ale aj mínala túto slávnostnú chvíľu.
detským smiechom našich naj- Štyridsaťjeden nových občanov
menších občanov. Zástupkyňa Tvrdošína, pätnásť dievčat, z
primátora Vlasta Jančeková, toho jedny dvojičky a dvadktorá viedla toto uvítanie, po- saťšesť chlapcov narodených v
priala rodičom všetko dobré do mesiacoch november, december
nasledujúcich rokov, aby prežili 2012 a január, február 2013 bolo
čo najviac pekných a radostných slávnostne zapísaných do pamätchvíľ s ich ratolesťami a sym- nej knihy mesta Tvrdošín.

Zrekonštruovaná cesta zlepšila dopravnú situáciu
V apríli sa začalo s rekonštr ukciou ciest na sídlisku
Medvedzie. Na tento rok je
naplánovaných viac úsekov,
ale z hľadiska časového a finančného riešilo vedenie mesta
neodkladné dopravné problémy
pri bytovom dome č. 20 a zdravotnom stredisku, pretože tento
úsek bol dlhodobo zložitý čo

vodiči disciplinovaní a budú zachovávať určené pravidlá, potrebné
šikmé státie na parkovisku, prejazd
dvoch protiidúcich áut by nemal
byť problémom.
Vedenie mesta má v trvalej
pozornosti vytváranie ďalších
parkovacích miest v celom meste, pretože áut stále pribúda.
V tejto lokalite, kde sa nachá-

Júnové zastupiteľstvo bude v Oraviciach

Každoročne sa jedno zasadnutie mestského zastupiteľstva koná
v mestskej časti Oravice. Na poslancov, okrem riešenia otázok tohto
územia, čaká na prerokovanie bohatý
program, ktorý je určený podľa ročného plánu práce.
Medzi hlavné body rokovania
patrí výročná správa ku individuálnej
a konsolidovanej účtovnej závierke so
správou audítora, hodnotenie stavu
platenia daní, hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta, kontrolná
činnosť na poskytovanie dotácií
z rozpočtu mesta a činnosť technických služieb, príspevkovej organizá-

cie mesta, zhodnotenie uplynulého
školského roka v školách a školských
zariadeniach. Hovoriť sa bude aj
o úzkej a intenzívnej spolupráci
s cezhraničným partnerom gminou
Kościelisko. Živá diskusia bude tiež
o rozpracovanom dokumente Územného plánu Oravíc, ktorým sa budú
aktualizovať ďalšie možnosti rozvoja
aj s uvažovanou kandidatúrou Poľska
a Slovenska pre možné usporiadanie
Zimných olympiskych hier 2022.
Z najdôležitejších bodov z predchádzajúceho tohtoročného zastupiteľstva vyberáme: Poslanci schválili
záverečný účet mesta za rok 2012 a

rozdelenie prebytku rozpočtu vo výške takmer 536 tisíc eur do rezervného
fondu. Je nutné podotknúť, že mesto
s prebytkom hospodári už niekoľko
rokov. Vďaka takémuto rozpočtu v
minulom roku zabezpečilo všetky
funkcie mesta vyplývajúce zo zákona,
realizovalo investičné akcie, rozvojové programy a zároveň vytvorilo
rezervu. Taktiež schválili hospodárenie príspevkovej organizácie Technických služieb, spoločnosti mesta
TERMALŠPORT, správu o kontrole
projektu Revitalizácia skládky odpadov – Jurčov laz, 2. etapa II. kazety.
Odsúhlasili realizáciu odstránenia

havarijného stavu strechy na objekte
bývalej MŠ na Farskej ulici, predmetom ktorej bude demontáž poškodenej nefunkčnej krytiny a výmena
prehnitých častí krovu s novým položením krytiny. V meste sa plánuje
vybudovať centrálny detský park pri
materskej škole v Medvedzí v priebehu júla až augusta, ktorého realizácia
vlastne už začala v týchto dňoch a
malo by to byť prekvapenie pre našich
najmenších. Schválená bola aj žiadosť
súkromnej ZUŠ, ktorej výučba bude
orientovaná na ľudové umenie, najmä na folklór, čím rozšíri možnosti
poskytovania voľnočasových aktivít.

Okolie amfiteátra bude dotvorené výsadbou drevín

Objekt amfiteátra, na ktorý získalo mesto finančné prostriedky aj
z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v projekte Pieseň znie
oravickou a kościeliskou dolinou,
sa stal súčasťou centra Oravíc.
Architektonickým stvárnením
vhodne zapadá do prírodného
prostredia. Nevyhnutný výrub
niekoľkých suchých stromov pri
jeho výstavbe je v súčasnosti nahradzovaný novou a oveľa väčšou
výsadbou drevín, ktorá z areálu
amfiteátra vytvorí prírodné pros-

tredie, ktoré, určite budú vyhľadávať mnohí návštevníci. Začiatkom
júna tu začali pracovníci technických služieb vysádzať smreky,
duby, buky, borovice, brezy, jalovce, ale i čučoriedky a jahody.
Naplánované je osádzanie lavičiek
i prírodných kvetináčov. Pomocnú ruku podal i Urbár Tvrdošín
a výsledkom spolupráce s mestom
bude výsadba drevín nielen v okolí amfiteátra, ale i okolo prístupovej cesty do Tichej doliny a brehu
rieky Oravica.

Stane sa výborným miestom pre relax

Ako sme vás informovali
v minulom čísle našich novín,
z ďalšieho projektu cezhraničnej
spolupráce sme získali finančné
prostriedky pre mesto za projekt
Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku pozdĺž rieky
Oravica – šanca rozvoja slovensko-poľského pohraničia.
Od júna sa začalo s prvými prácami, ktoré po schválení
v mestskom zastupiteľstve zabezpečujú technické služby za stáleho dozoru pracovníkov odboru
výstavby.
Začiatok chodníka s dĺžkou
2,1 km a šírkou 2,5 m je v lokalite pri Čiernom potoku na
začiatku katastrálneho územia

Oravíc a ukončený pri Meander
parku. Jeho vybudovaním vytvorí
mesto lepšie možnosti relaxu pre
imobilných občanov, ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Zároveň zlepší dopravnú situáciu
na frekventovanej ceste III. triedy,
ktorá je využívaná ako spojnica na
Liptovský Mikuláš. Chodník bude
veľkým prínosom pre rekreantov
aj občanov nášho mesta, ktorí
budú chcieť stráviť krásne chvíle
v prírode. Pozdĺž chodníka budú
stáť prístrešky, ktoré budú slúžiť
na oddych, ale zároveň budú mať
náučný charakter. Pri nich budú
umiestnené informačné tabule,
ktoré umožnia návštevníkom
spoznať faunu a flóru Oravíc.

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho
rozvoja z Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko-Slovenská re-

publika 2007-2013, ale zároveň aj
rozpočtom mesta, pretože výška
nákladov presiahla výšku dotácie
určenú na takýto druh projektu.

Na celomestskom podujatí deň matiek primátor Ivan
Šaško ocenil Matku roka mesta Tvrdošín za rok 2012.
Stala sa ňou Ľ. Bielaková.
„I keď by si ocenenie zaslúžili keď svoje rodinné šťastie hľadali
viaceré matky a patrí im naša úcta v zdravých deťoch, našli ho v
za to, ako sa vedeli a vedia vyspo- takomto osobitom dare.
riadať s problémami a prekážkaHovorí sa, že najskôr musíš
mi, za minulý rok patrí ocenenie dať, aby si mohol prijať. To sa
pani Ľ. Bielakovej.
potvrdilo i u Bielakovcov. LásHovorí sa, že ľahšie je vycho- ka, obetavosť a starostlivosť sa

vzorom obetavosti a materinskej
lásky, rodina, ktorá je príkladom
ako obetovať svoj život deťom
a rodine. Mnohé rodiny príchod
chorého dieťaťa rozvráti, končí
sa rozvodmi. Rodinu Bielakovcov
problémy utužili, zomkli aj vďaka
tomu, že manžel, otec rodiny je
po celý čas jej pevnou oporou.
Miroslav Bielak držal a drží celé
manželstvo svoju manželku a
svoju rodinu. Vďaka jeho vnútor-

nej sile, obetavosti, odhodlaniu
a nádeji dokážu spoločne zvládať
osud, ktorý by sa mnohým z nás
zdal veľmi ťažkým. Spoločne
prekonávali aj prekonávajú chvíle, keď im dochádzajú sily, keď
stereotypný kolotoč povinností
sa niekedy nedá vydržať. Viera
v Boha a myšlienka, že človek má
s pokorou prijať svoj osud je tým,
čo im každé ráno prináša novú
nádej a nové sily.

Lokalita individuálnej bytovej výstavby (IBV) Breziny je
problematická, pretože stavebníci rodinných domov si začali
vysporiadavať pozemky bez
toho, aby boli vysporiadané
miestne komunikácie. Z tohto

ďalšej etapy závisí aj od počtu
odberateľov, aby pre dodávateľov elektriky a vody bola zaujímavá z ekonomického hľadiska.
V súčasnosti je dosť vysoká rozostavanosť, potrebná na to aby
sa tam robili inžinierske siete.

dôvodu sa oddialila výstavba
infraštr uktúry – vodovodu
a kanalizácie. V súčasnosti sú
však už pripravené zmluvy na
vysporiadanie pozemkov tejto
cesty, kde budú položené všetky ižinierske siete. Zo strany
mesta je snaha doriešiť komplexne celú výstavbu vodovodu
a kanalizácie, avšak budovanie

Mesto má v pláne vybudovať
vodovod a kanalizáciu aj v IBV
Medvedzie, jedná sa o rozšírenie vodovodu a kanalizácie.
Elektrika je v IVB Breziny
zavedená, mesto v tejto lokalite
čakajú ešte vysoké investície na
vybudovanie ciest, verejného
osvetlenia a ďalších súčastí infraštruktúry.

Každé ráno im prináša novú nádej a nové sily

sa týka prejazdu áut, ale najmä
zimnej údržby.
Neostalo však len pri rekonštrukcii, k nej bolo naplánované aj veľmi potrebné rozšírenie
tejto cesty. Vytvorené boli nové
odstavné plochy na parkovanie.
V súčasnosti je v rámci možných
priestorových podmienok zlepšená
dopravná situácia. Ak budú obyvatelia bytového domu, ale aj ostatní

dza aj pošta a parkovisko pred
ňou, má nedostatočnú kapacitu,
vytvorili sa ďalšie parkovacie
miesta pred zdravotným strediskom. Keďže ide o frekventovanú
cestu, súbežne s rekonštrukciou
bol vybudovaný aj nový úsek
chodníka medzi poštou a katastrálnym úradom, ktorý plní
dôležitú úlohu z hľadiska bezpečnosti chodcov.

Na Brezinách sa buduje vodovod a kanalizácia

Ako ďalej s obchvatom

V máji na stretnutí premiéra
Roberta Fica s primátorom Ivanom
Šaškom na radnici bol horúcou
témou aj obchvat nášho mesta. Primátor nás vtedy informoval o tom,
že výstavba rýchlostnej cesty R3 je
v programe vlády so začiatkom realizácie v roku 2013. Jeho slová potvrdzujú aj informácie z Národnej
diaľničnej spoločnosti. Výstavba je
v štádiu prípravy a ukončená by
mala byť v roku 2015. Zároveň je v
zozname projektov financovaných
cez Európsky fond regionálneho
rozvoja. Zo severnej časti R3 je
v súčasnosti v najvyššom štádiu
prípravy. „Pripravené je kompletné
stavebné povolenie a premiér ma
ubezpečil, že akonáhle sa budú
môcť uvoľniť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, výstavba
začne,“ potvrdil primátor. Ďalšia
informácia potvrdzujúca serióz-

nosť zámeru Vlády SR s výstavbou
obchvatu Tvrdošína tejto rýchlostnej cesty bola v týchto dňoch (4.
júna) uverejnená v denníku Pravda.
Podľa nej by sa z rýchlostnej cesty
R1 malo dať o pár rokov plynule
napojiť na R3 cez Turčianske Teplice, Martin, Dolný Kubín a Tvrdošín, kadiaľ sa autá dostanú až do
Poľska. Podľa týchto informácií
by sa R3 stala dopravnou tepnou
medzi Maďarskom a Poľskom.
„Nás samozrejme zaujíma termín
zahájenia úseku Tvrdošín - Nižná,
ktorého realizácia je naplánovaná
na roky 2013 až 2015,“ dodal primátor, ktorý mal prípravnú fázu
tejto stavby v trvalej pozornosti s
tým, že dnes je všetko pripravené
na začatie a už treba zabezpečiť
len financie, ktoré, dúfame, že sa
pre Tvrdošín aj Oravu nájdu čo
najrychlejšie.

vať 10 zdravých detí ako jedno
choré. A je to pravda. Tam nieto
miesta na egoizmus a pohodlie.
Vtedy sa človek musí odovzdať
celý. Pani Bielaková sa 30 rokov
stará o dve choré deti s takými
ťažkými diagnózami, ktoré si
vyžadujú značné fyzické sily a
odriekanie. Roky sa odzrkadlili
na jej zdraví. Jej sily slabnú, poľaviť nemôže. Každý deň sa musí
prekonávať, hoci prekonávať to
fyzické je čoraz ťažšie.
Pri takejto starostlivosti je
potrebná psychická sila. Tú dokázala pani Bielaková a jej manžel,
keď sa rozhodli, že nedajú svoje
deti do ústavu, i keď by bol život
po jednej stránke ľahší.
Ich viera v Boha im pomáha
začať každý nový deň. S pokorou
prijali svoj osud a hľadajú to dobré, čo im môže život ponúknuť. Aj

pretransformovala do detí. Svoje
deti neberú ako hendikepované,
dávajú im to najlepšie zo seba
a vracia sa im to cez úsmev a pokoj ich detí.
Mirko, najstarší syn vyštudoval diaľkovo Žilinskú univerzitu, je vedúcim informatikom vo
firme Tempo Kondela, vytvoril
a spravuje internetovú stránku Organizácie muskulárnych
dystrofikov v SR, pripravil koncert Belasého motýľa a ďalšie
akcie pre ľudí so svalovou dystrofiou. Tretia dcéra Mirka, ktorá
sa Bielakovcom narodila po 10
rokoch vyštudovala umeleckú
školu – Žilinské konzervatórium
v hre na harfu.A Janka – slniečko rodiny – keď sa usmeje
a vybozkáva, okamžite zabudnú
na ťažké bremeno. Pani Bielaková - rodina Bielakovcov je nám
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Výročné rokovanie Urbáru
Výbor Urbáru v Tvrdošíne touto cestou pozýva svojich členov
na výročné hodnotiace zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 22. júna v spoločenskej sále nad hasičmi so začiatkom o 1000.
Okrem hodnotiacej správy za ku spoločnosti, ktorý bol aj za rok
uplynulé hospodárske obdobie, 2012 v celku priaznivý.
ktorú prednesie predseda urbáru,
Už teraz výbor urbáru môže
budú zhromaždeniu predložené oznámiť svojim členom, ktorých
výsledky hospodárenia urbár- dnešné členstvo predstavuje 852
skych spoločností za rok 2012 so podielnikov, čo je požehnaný posprávou dozornej rady i plánmi do čet, že aj pri súčasnej hospodárskej
ďalšieho obdobia. Okrem plánova- kríze, pri zníženej a len nevyhnutného programu bude zhromaždeniu nej ťažbe, pri riadnom zabezpepremietnutý dokument o živote čení novej výsadby a realizovaní
v meste a urbáre v roku 2012, kde všetkých nevyhnutných prác pri
sú zaznamenané celoročné aktivity ochrane lesa, budú aj za rok 2012
i práce urbáru v lese, na píle, pri v týchto dňoch doplatené dividendy
projektoch, na ktoré získal urbár v takej výške ako v minulom roku.
financie z eurofondov, ale aj ďalšie
Dividendy sa budú vyplácať
investície realizované v uplynulom v dňoch 18. - 19. - 20. júna od 700
období.
do 1700 hodiny v kancelárii urbáru.
V rámci schvaľovania účtov- Členovia, ktorí nebývajú v Tvrdoných uzávierok bude schválená šíne a prídu na zhromaždenie, si
aj výška dividend za jednotlivé môžu prevziať dividendy v kancepodiely, ktorá bude odrážať okrem lárii urbáru po skončení zhromaždosiahnutých hospodárskych vý- denia. Všetkým ostatným budú
sledkov aj príslušný podiel na zis- dividendy následne zaslané poštou.

V tejto súvislosti chce výbor
urbáru doplniť, že výsledky hospodárenia môžu naši podielníci
hodnotiť podľa každoročných dividend, ktoré za uplynulých 10 rokov
predstavujú čiastku viac ako 3,3
milióna eur, čo s predchádzajúcou
menou v slovenských korunách
činí viac ako 98 miliónov korún.
Z týchto údajov je vidieť, že urbár
každoročne vyplatí svojim členom
cca 10 miliónov korún (resp. v eurách 330 tisíc).
Výbor urbáru aj podľa zistenia
v okolitých urbároch je presvedčený, že táto čiastka v prepočte na
1 hektár tzv. nájomného patrí k najvyšším dividendám na Slovensku.
Smutné konštatovanie je pri
zistení výšky nájomného, ktoré
družstvo PD Žiarec Tvrdošín
vypláca vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, pretože tu ide
o tých istých 852 členov, ktorým
donedávna družstvo vyplácalo po
100 Sk na 1 ha a mnohým nebolo

vyplatené vôbec nič. V prípade
urbáru ide v prepočte o čiastku,
ktorá za 1 hektár predstavuje
takmer 5000 Sk, resp. 160 €.
Myslíme si, že každý si vie spočítať, koľko je 5000 korún a koľko
je 100 korún, pričom družstvo
dostáva na hektár naviac od štátu niekoľko tisícovú dotáciu (Sk)
a urbár zo štátu na svoju činnosť
nedostáva nič. Zástupcovia urbáru
naviac zveľaďujú majetok, ktorého
hodnota stúpa a je to vlastníctvo
všetkých 852 podielnikov, pričom
vlastníkom družstva je niekto úplne iný a vy tam už nemáte takmer
nič, aj keď v roku 1990 malo družstvo hodnotu viac ako 100 miliónov
korún.
Tieto údaje nepotrebujú ďalší
komentár a je už iba na vlastníkoch
pôdy, ako sa s touto skutočnosťou
konečne vysporiadajú. Výbor urbáru iba doporučuje vlastníkom
pôdy v Tvrdošíne, aby sa konečne
zobudili.

Spolupráca sa úspešne rozvíja
UNESCO je svetová organizácia, ktorá zaraďuje Zoznamu
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva národov z celého sveta najvzácnejšie kultúrne
pamiatky a prírodné vzácnosti.
Zo Slovenska sa tu nachádzajú
historické centrum Bardejova i
Banskej Štiavnice a jej technické
pamiatky, výnimočné jaskyne
Slovenského krasu, Vlkolínec,
najväčší hrad v strednej Európe –
Spišský hrad a okolie, Karpatské
bukové pralesy a drevené chrámy
v slovenskej časti Karpatského
oblúka, Levoča, Limes Romanus,
pozostatky rímskych pevností na
Slovensku.
Začlenenie nášho dreveného
kostolíka do zoznamu pamiatok
celosvetového dedičstvá je potrebné považovať za obrovský
úspech nášho mesta, ale aj za

úspech primátora mesta, ktorý
v tom čase prejavil predvídavosť
a mimoriadne nasadenie za jeho
záchranu. Vedia to posúdiť tí,
ktorí s ním spolupracovali, aké
úsilie bolo nutné vynaložiť v ro-

koch 1986 – 1993, pretože kostol
bol v havarijnom stave, doslova
pred zničením a na Slovensku
nebolo inštitúcie, ktorej by na kostole záležalo. Jemu sa ho podarilo
nielenže zachrániť, ale dokončiť

Horná časť kostola bola pri rekonštrukcii úplne vymenená.

tento proces až do zaradenia medzi skvosty svetového dedičstva,
a tým zviditeľniť naše mesto.
Tvrdošín je členom združenia
Slovenské dedičstvo UNESCO,
aktívne sa podieľa na rôznych
podujatiach lokalít UNESCO,
akým sú napríklad Dni svetového dedičstva a ďalších. Tento rok
mu bolo pridelené predsedníctvo
Riadiacej skupiny Drevených
chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka. Náš drevený
gotický kostol Všetkých svätých
bude v týchto dňoch prezentovaný
na výstave v Starom zámku počas
osláv pri príležitosti 20. výročia
zápisu Banskej Štiavnice a jej
technických pamiatok v jej okolí
do zoznamu UNESCO. Pre náš
kostol je to vlastne už 5. výročie,
kedy bol zapísaný a zaradený medzi svetové dedičstvo.

zdôrazňovanie, aby sa čo najviac
obyvateľov zapojilo do triedenia
odpadu. Mnohí to už pochopili, za
čo im patrí poďakovanie a odráža sa
to na čistote verejných priestranstiev
a zvýšenom množstve vyseparovaného odpadu, preto aj touto cestou s
prosbou oslovujeme tých, ktorým sa
separovanie odpadu zatiaľ nestalo
samozrejmosťou, aby sme sa všetci

zapojili do separovania, z ktorého za
niekoľko mesiacov zavládne v našom
meste ešte väčšia spokojnosť.
Vďaka dobrému systému, organizácii práce sú aj čierne skládky
minulosťou. Úsilie vedenia mesta sa
vyplatilo, máme najnižšie poplatky
za odpady v rámci Slovenska a v tejto
oblasti sú v našom meste vytvorené
dobré podmienky pre budúcnosť.

Štatistiky dokazujú, že najviac separujú najvyspelejšie štáty

V našom meste máme vytvorené výborné podmienky
na separáciu odpadov. Svojím malým dielom môžeme prispieť k tomu, aby sa naša Zem nestala veľkým smetiskom.
ktorý ho v rámci pracovnej cesty koncom mája navštívil. Ocenil komplexné riešenie nakladania s odpadmi,
našu sebestačnosť a nezávislosť na
Získať 2 milióny eur na stavbu ďalších organizáciách. Jeho porovzberného dvora s príslušnou tech- nanie s gminou vychádza pre naše
nológiou určeného na zhodnotenie mesto veľmi priaznivo. Ako príklad
separovaného odpadu a techniku, uviedol gminu, kde každý obyvateľ
pomocou ktorej sa toto realizuje, za odvoz odpadu platí toľko, čo v naje významné pre naše mesto najmä šom meste celá rodina. Keďže nemajú
z ekologického a zároveň ekonomic- vybudovanú vlastnú skládku, musia
kého hľadiska. Významné sú najmä odpad odvážať až do 80 km vzdialeekonomické ukazovatele, ktoré pri- ných Myśleníc, a to sú veľké náklady
nášajú hodnoty pre mesto, ktoré sa pre samosprávu.
dajú využiť pre jeho ďalší rozvoj
Wójt si so záujmom pozrel prácu
a ekologické sú etickým aspektom, na triediacej linke a štiepkovači,
ktorý by mal osloviť každého oby- ktorým sa zhodnocuje všetok odpad
vateľa planéty 21. storočia.
z verejných priestranstiev, ktorý je
Mimoriadne pochvalne sa o na- ďalej využitý na vykurovanie objekšom zbernom dvore vyjadril wójt tu bývalej škôlky na Farskej ulici.
gminy Kościelisko Bohdan Pitoń,
Pre nás z toho vyplýva neustále

Vládny audit na zberný dvor

Vládny audit potvrdil, že projekt Zberný dvor používal finančné prostriedky v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti.
miest a obcí musí vrátiť finančné
prostriedky, lebo vládnym auditom
im boli zistené nejaké nedostatky.
Vedenie mesta zvládlo projekt bez neZberný dvor mesto zrealizovalo dostatkov a pochybení. Potešiteľné je
len preto, lebo sa podarilo získať to o to viac, keď vieme, že celá realifinančné prostriedky z europskych zácia bola ohrozená, lebo vysúťažený
fondov, ale aj preto, že vedenie mes- dodávateľ, ktorý mal nastúpiť, odďata vypracovalo zmysluplný projekt, ľoval začiatok výstavby, až nakoniec
ktorý bol úspešný aj preto, že nám mu mesto bolo nútené dať výpoveď
k tomu dopomohli ľudia, v tom čase zo zmluvných podmienok. Vedenie
pracovníci na ministerstve životné- mesta nerobilo zbytočné prieťahy v
ho prostredia. Začiatkom júna prišla tomto konaní, lebo bol určený termín
kontrola z ministerstva životného pro- ukončenia výstavby. Po vypovedaní
stredia, aby vykonala potrebný audit. zmluvy bolo potrebné harmonogram
Pracovníci ministerstva rok od jeho výstavby znížiť a zrealizovať výstavukončenia a spustenia do prevádzky bu zberného dvora za 3 mesiace. Boli
skúmali opodstatnenosť, účelovosť to 3 veľmi ťažké a namáhavé mesiace.
a správne nakladanie s finančnými Výsledok sa nakoniec dostavil. Stavba
prostriedkami. Kontrola dopadla dob- bola za 3 mesiace ukončená a vládny
re, bez opatrení. Nedokázala žiadne audit potvrdil napĺňanie jednotlivých
pochybenie, čo je veľmi potešiteľné, podmienok, indikátorov financovania
pretože ako je nám známe z médií či celej stavby v súlade s platnými podinformácií z iných samospráv, veľa mienkami.

Voľby do VÚC sa nás tiež úzko dotýkajú
Na jeseň nás čakajú voľby
do VÚC Žilinského kraja, ich
presný termín ešte nie je známy, ale už by sme sa mali zamýšľať nad tým, koho budeme
voliť, aby sme ukázali, že nie
je až tak dôležité voliť politické
strany, ale v prvom rade človeka. Mali by sme si uvedomiť,
vážení občania, že kandidáti,
ktorí sa budú uchádzať o našu
dôveru by nás mali presvedčiť
o tom, že niečo zmysluplné
urobili pre najbližšie okolie, či
pre svoje mesto.
Vyšší územný celok (VÚC)
je inštitúcia, o ktorej ľudia až
tak veľa nevedia. Má však pomerne rozsiahle kompetencie.
V jej pôsobnosti sú napríklad
nemocnice, stredné školy a
zariadenia sociálnych služieb,
cesty 2. a 3. triedy, reguluje
ceny a zľavy v prímestskej
a autobusovej doprave, ale aj
ďalšie kompetencie v zdravotníctve, kultúre, školstve, či
v sociálnej oblasti.
A to je dôležitá oblasť, ktorá
sa nás všetkých úzko dotýka,
pretože nám nemôže byť jedno, či peniaze z balíka VÚC
na uvedené oblasti sa presunú
niekde inde alebo či niečo
z nich sa preinvestuje aj v tejto
časti Oravy, v našom okrese, či
v našom meste.
I keď sa nám možno bude
zdať, že tieto voľby nie sú až tak
dôležité, opak je pravdou, a pre-

to malo by nás prísť čo najviac
k volebným urnám a dať ten
svoj hlas kandidátom z nášho
mesta. O tom, aká je situácia na
Slovensku je pravdou, že za ňu
si môžeme sami, pretože veľká
časť ľudí sa k volebným urnám
nedostaví, kde môže vyjadriť
svoj názor vhodením volebného
lístka a dať hlas svojmu kandidátovi, aj preto niektoré voľby
na Slovensku ovplyvňuje nízka
účasť voličov.
Politické strany sa už teraz
začali aktivizovať a snažia sa
dostať do politiky vraj nové
tváre, o ktorých volič nič nevie, akurát, že zastupujú tú, či
onú stranu alebo koalíciu. My
by sme sa nemali dať nachytať
na medové motúzy a dovoliť
určitým ľuďom a stranám šafáriť s našimi peniazmi či nezáujmom o obyčajného človeka.
Aj preto by sme sa mali snažiť zvoliť si poslancov z nášho
mesta, ktorí pre naše mesto už
niečo dokázali a veríme, že aj
dokážu. Mesto, okres musia
zastupovať ľudia, ktorí sa v
uvedenej problematike vyznajú
a za ktorými je vidieť cieľavedomú prácu počas celého
volebného obdobia, a nielen
hovoriť a sľubovať niečo pred
voľbami, čo nikdy nesplnia,
pretože často je to tak, že po
voľbách prichádza vytriezvenie voličov a tí, čo mali najviac
sľubov, nedokážu nič plniť.

Ak bude projekt prehodnotený, výrazne to pocítia občania sídliska

Na radnici sa uskutočnilo
veľmi dôležité rokovanie. Vedenie mesta s wójtom gminy Kościelisko riešili opätovné posúdenie projektu dopravnej infraštruktúry na sídlisku Medvedzie.
Bol to projekt na komplexnú
rekonštrukciu cesty a chodníkov
po sídlisku, spracovaný a podaný pred niekoľkými rokmi. Po
rokovaní s poľskými partnermi,
pretože ide o cezhraničný projekt
sme ho pripravovali s gminou
Kościelisko z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013,
nám svitla nádej, aby projekt bol
opäť prehodnotený a dúfame aj
zaradený, aby sme mohli získať

finančné prostriedky. Táto informácia, aj keď je predbežná,
už teraz môžeme povedať, že
primátor vynakladá veľké úsilie na to, aby bol projekt znovu
zaradený do hodnotenia komisie
vo Waršawe. Bude v jeho stálej
pozornosti, aby stretnutie, ktoré
sa uskutočnilo, malo pozitívny
záver. Zástupcovia sa dohodli na
ďalších stretnutiach aj so senátorom poľského Senátu za región
Noweho Targu a Zakopaného.
Mesto je pripravené flexibilne
riešiť každú požiadavku, ktorá
by prispela k tomu, aby na našom sídlisku sa zlepšila doprava
a parkovacie plochy práve s tým,
aby bol projekt úspešný.

Pochvalné slová nielen za vydarené preteky

Jeden z najstarších pretekárov tohtoročnej Tvrdošínskej dvanástky Dezider Ferenczy bol milo prekvapený atmosférou pretekov, ale aj prostredím nášho mesta.

Z uskladnenia vyseparovaných a zlisovaných komodít.
Vyseparované odpady od januára do konca mája
Vyzbierané plasty, tetrapak,kovové obaly, fólie: 24.000, polystyrén:
780, sklo: 75.530, papier: 21.050, elektroodpad: 19.450, pneumatiky:
13.460, stavebný odpad: 319.610, kovový šrot (VOK): 1.800, BRO biologický rozložiteľný odpad: 3.390, BRO- štiepkovanie na vykurovanie:
4.050, čo je celkom: 483.200 kg.
Vyseparované zmiešané obaly z plastov, tetrapaky, kovové obaly,
fólie, papier sú vytriedené v zbernom dvore, následne sú lisované do
balíkov a odovzdané organizáciám zaoberajúcim sa výkupom separovaného odpadu. Od 1. 1 do 31. 5. - 2 690 kg kovových obalov, 70.860
kg skla 19.700 kg papiera, 11 470 kg plastov, 19.450 kg elektroodpadu
a 780 kg polystyrénu.

Do jarného upratovania sa zapojili všetky mestské časti

Každoročne je veľké mestské
jarné upratovanie organizované
pred veľkonočnými sviatkami.
Tento rok sa posunulo o tri týždne
neskôr pre nepriaznivé počasie.
Svoj účel však splnilo. Po meste
bolo rozmiestnených 30 veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Z
niektorých stanovíšť bolo nutné
odviesť kontajnery dvakrát, čím sa
vývoz zvýšil na 43 VOK.
Súbežne sa uskutočnil aj
zber odpadu s obsahom škodlivín
a elektroodpadu. Vyzbieralo sa ho
8.821 kg, ktorý bol odovzdaný na

zhodnotenie firme EKORAY Námestovo. Zhodnotený bol odpad
z dreva a konárov, bol štiepkovaný a navozený do zberného dvora
technických služieb. Taktiež treba
pripomenúť aj aktivity ZŠ M.
Medveckej a ZŠ Š. Šmálika, ktoré
sa zapojili pri čistení okolia od odpadkov. Technické služby v tomto
roku čistili cesty vozidlom IFA
a polievacím vozidlom RTO získanými z projektu zberného dvora.
Do konca apríla boli všetky cesty
a chodníky v meste umyté a vyčistené od posypového materiálu.

„Musím povedať, že sa mi
veľmi páči vaše námestie s kostolom, ktoré je nádherne farebne
zladené, plné kvetín a zelene,
otvorené z každej strany pre verejnosť. Musím povedať, že vám
ho závidím, pretože s našim
v Martine sa ani nedá porovnať. Vy ste tu použili prírodnú
žulu, ktorá je priam ideálna pre
takéto priestory a dáva vášmu
námestiu aj historický nádych
a to naše bolo robené asi z nekvalitného materiálu, pretože
sa nám rozpadáva priam pod
nohami. Milo ma prekvapil aj
park, ktorý ste tiež veľmi pek-

ne urobili. Vaši občania môžu
byť na to hrdí, čo sa tu za tie
roky zmenilo, pretože ja si tento park pamätám odvtedy, ako
som tu chodil ako skaut, ale tiež
ako účastník vašich známych
pretekov Behu víťazstva. Ja si
myslím, že je to aj tým, že máte
dobré vedenie mesta, ktorému
záleží na jeho rozvoji, prajem
vám, aby sa vášmu mestu aj
v ďalších rokoch darilo. Máte tu
tiež milých, pohostinných ľudí
a dobrých organizátorov, ktorých touto cestou tiež srdečne
pozdravujem,“ povedal okrem
iného Dezider Ferenczy.

Každoročne na rekonštrukciu miestnych komunikácií
mesto v ynakladá nemalé
finančné prostriedky. Pritom
nejde o maličkosť, pretože
spravuje vyše šesťdesiat kilometrov ciest, o ktoré je potrebné sa starať počas celého roka.
Nie je to málo, keď si uvedomíme, že v zime pri väčšom
snehu je potrebné mestské komunikácie udržiavať zjazdné,
a najmä aj posypané.
Na jar sa ako prvé opravujú výtlky. Opravy ciest
zabezpečuje mesto výlučne z
vlastných zdrojov. Tento rok

ich bolo omnoho viac než po
iné roky, získali sme na ich
opravu aj finančnú podporu
zo štátneho rozpočtu. Aj keď
nešlo o vysokú čiastku, financie pomohli. Od 23. apríla
pracovníci technických služieb v spolupráci s Cestnými
stavbami Tvrdošín odstránili
výtlky vo všetkých mestských
častiach. Na parkovisku pri
Slovenskej sporiteľni sa neopravovali len jednotlivé výtlky, vedenie mesta sa rozhodlo
pre vyasfaltovanie väčšej
plochy, čím sa zabránilo ešte
väčšiemu rozpadu.

Oprava miestnych komunikácií
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Medvedzie zostane Medvedzím
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR vydal 22.
mája rozhodnutie, ktorým štandardizuje názov katastrálneho územia Medvedzie pre katastrálne územie
nachádzajúce sa v meste Tvrdošín, v okrese Tvrdošín,
v Žilinskom kraji, ktorého predchádzajúci názov bol
Medvedie pri Tvrdošíne.
Ako nás informoval primátor Ivan Šaško, bolo potrebné
rozhodnutím úradu odstrániť
rozpor, keď v úradnom styku

Maximilian Račkay: Medvedzie, zemianské odevy z rokov
1840 - 1850.
boli používané názvy Medvedzie a zároveň na katastrálnych mapách chybou alebo
„nejakým“ zámerom Medve-

die. Vychádza zo skutočnosti,
že tradičný názov Medvedzie
sa dlhodobo používa, preto
je považované za kultúrne
dedičstvo, ktoré treba zachovať. Týmto rozhodnutím úrad
upravil názov na jeho pôvodnú
historickú podobu a zároveň
docielil súlad s názvom mestskej časti, ktorá bola platná
od 1.1.2001. Súčasný názov je
záväzný od 1. júla pre verejnú
správu, vydavateľov, používanie v tlači a ďalšie dotknuté
subjekty.
Pre zaujímavosť uvádzame
historické názvy obce. V roku
1574 bol názov Medvezye a
1608 Medweczye. Na názov
Medvedie poukazuje zápis
z roku 1557, „kde pri introdukcii - uvedení Františka Thurzu
do majetku ako pána Oravy sa
uvádzajú ako svedkovia Andrej, Gašpar a Peter Medveczky de Medvedie“. Spomína sa
aj v práci polyhistora Mateja
Bela (1684-1749) v diele Noti-

tie, kde sa uvádza Medvedzie.
Ešte jeden zápis je zaujímavý:
Obecný úrad sa v roku 1937
obrátil na Krajinský úrad, aby
zmenil názov obce: „Názov

Medvedzie, zemianské odevy
z rokov 1840 - 1850.
je Medvedze. To dokazujú
i staré spisy...“ Či úrad požiadavke vyhovel nevieme, no
obecné zastupiteľstvo tento
názov používalo v 30-tych rokoch minulého storočia. Obec
Medvedzie bola k Tvrdošínu
pričlenená od 1.januára 1968
pod rovnomenným názvom.

Po stopách Cyrila a Metoda
Spojená škola Tvrdošín sa stala víťazom diecéznej
cyrilometodskej súťaže.
Diecézny školský úrad v Žiline vyhlásil ešte koncom roka
2011 súťaž „Poznajme patrónov
Žilinskej diecézy a spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda“ pri príležitosti 1150. výročia
príchodu sv. Cyrila a Metoda
na územie Veľkej Moravy. Cieľom súťaže bolo získať nové
vedomosti o vierozvestcoch,
vytvoriť si k nim osobný vzťah,
motivovať mladých ľudí k životu s Kristom a vytvoriť začiatok
tradície putovania po stopách
sv. Cyrila a Metoda.
Do súťaže sa zapojilo 15 základných a stredných škôl, celkovo
vyše 200 žiakov spolu so svojimi
učiteľmi. Absolútnym víťazom
súťaže sa stala Spojená škola
(SPŠ I. G. a OA) Tvrdošín. Tri
najlepšie súťažné skupiny získali
prvú cenu: pútnický zájazd do
Ríma k hrobu sv. Cyrila.
Počas 5-dňového putovania
vytvorili krásne spoločenstvo
cyrilometodských učeníkov 21.
storočia, ako ich nazval otec
biskup Mons. Tomáš Galis vo
svojom príhovore pri priebežnej
prezentácii súťažných úloh.
Prvou zastávkou nášho putovania
bol maďarský Zalavár (bývalý

Blatnohrad - sídlo Pribinu a Koceľa). Keď sv. bratia putovali do
Ríma, tu ich úctivo prijal knieža
Koceľ. Na mieste vykopávok

nedeľnú svätú omšu. V Ríme
sme strávili tri nádherné dni, naplnené návštevou mnohých kresťanských pamiatok, spoločnou
i osobnou modlitbou, slávením
ďakovných svätých omší, dýchaním atmosféry svätého mesta

Sv. Otec František požehnáva našu skupinu. V Bazilike sv.
Petra sme si pripomenuli našich sv. bratov. Práve tu bol sv.
Metod vysvätený za kňaza. Tiež sme spočinuli v tichej modlitbe pri hrobe bl. Jána Pavla II., ktorý v roku 1980 vyhlásil
sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy a v jubilejnom
roku 1985 uverejnil encykliku Slavorum Apostoli.
najväčšieho kostola veľkomoravského obdobia, ktorý dal postaviť
Pribina a je zasvätený mučeníkovi sv. Hadriánovi, sme slávili

a na záver blízkym stretnutím so
Svätým Otcom Františkom.
RNDr. Štefánia Škuligová,
foto: Ing. Karol Hanuľák

S novou knihou sa prví zoznámili gymnazisti Seniori v Oraviciach Prvý dubák tejto sezóny
Maximilián Račkay, maliar a osobnosť nášho mesta. dopisci a etnografi sa zhodujú,
Čoraz viac organizovaných
„Na tvárach 91 dôchodcov
To bola hlavná téma besedy, ktorú zorganizovalo pre že toto je najväčšia hodnota, výprav smeruje v tomto období a ZŤP sa zračila spokojnosť.
v Oraviciach
študentov 30. mája mesto Tvrdošín spolu s Oravskou akú nám mohol zanechať.
Počasie je v súčasnosti meknižnicou Antona Habovštiaka a Gymnáziom v Tvrdošíne. Život a dielo maliara im priblížil riaditeľ Oravskej
knižnice Peter Huba, ktorý o ňom napísal knihu s názvom Maximilián Račkay.
Pán Huba, čím vás zaujal
Maximilián Račkay?
Súviselo to s mojimi výskumami ľudového odevu. Vždy
sa nám pri tých výskumoch
objavila nejaká časť jeho obrazov, nikdy však nie celý. Chceli sme získať viac vedomostí o
jeho obrazoch. Predstava bola
najskôr, že spravíme nejakú
brožúru, ale čím viac sme
skúmali a hľadali, tým viac
sa to „nabaľovalo“ až sme sa
dostali k jeho obrazom, ktoré
sú aj v Budapešti. Prešli sme
všetky kostoly, o ktorých sme
sa dozvedeli, že sú tam jeho
obrazy. Nakoniec z toho vzišla
kniha, ktorú sa nám podarilo
vydať s pomocou projektu s
Poľskou republikou.
Ktoré jeho dielo považujete za najvýznamnejšie?
Jednoznačne si myslím, že

pre nás je najväčší odkaz v
tom, že ľudové odevy sa zachovali v pôvodnej podobe na
jeho obrazoch. Tieto obrazy sú
zachované v Budapešti. Náro-

Tvrdošín, odevy z rokov 1840
- 1850.

Vieme, že Račkay prežil
väčšiu časť svojho života v
Tvrdošíne, kde napokon aj
zomrel. Zachovalo sa nejaké
dielo z jeho tvorby v Tvrdošíne?
Práveže nie. Namaľoval obraz Madony v roku 1831, keď
prišiel do Tvrdošína, ktorý sa
bohužiaľ, doteraz nepodarilo
nájsť. Posledná zmienka o tom
obraze je z roku 1850, keď ho
reštauroval. Som presvedčený, že ten obraz existuje, len
nevieme kde.
Vieme, že nebol len maliar, ale bol aj manžel a otec.
Budú vo vašej knihe aj nejaké „pikošky“ z jeho osobného
života?
O jeho živote veľa nevieme.
Z mnohých matrík, ktoré sme
preskúmali, sme sa dozvedeli,
že mal deti, pričom niektoré
z nich pôsobili ako učitelia v
okolitých obciach Tvrdošína,
ale o konkrétnom živote sa
nezachovalo nič, až na to, že
pôsobil v správe mesta.

Doobedie plné zábavy a poučenia
Mesto Tvrdošín, OR Policajného zboru, Hasičský
záchranný zbor, Oravské kultúrne stredisko D. Kubín a
CVČ pripravili na futbalovom štadióne „Deň detí“. I

keď počasie malo svoje vrtochy nakoniec sa umúdrilo
a plánovaná akcia sa mohla
uskutočniť. Podujatie začalo
zapnutím všetkých majákov
z policajných, hasičských
a záchranárskych vozidiel. Po
príhovoroch primátora mesta,

zástupcov vedenia hasičov
a policajtov mohol začať kultúrny program, kde sa predstavili deti z CVČ v tanečnom, či
hudobnom vystúpení. Postupne sa prezentovali aj viaceré

záchranárske a bezpečnostné
zložky. Deti tak prežili doobedie plné zábavy. Hry, súťaže,
či iné atrakcie prilákali aj „dospelákov.“
Školáci a škôlkari tak mali
v tento deň o zábavu naozaj
postarané. Chlapci sa živo

zaujímali o policajnú výzbroj,
rôzne zbrane, ktoré si mohli
chytiť do ruky, vyskúšali si aj
nepriestrelné vesty, obušky,
putá a ďalšiu policajnú techniku, ktorú policajti pri výkone
svojej služby používajú. So
záujmom si pozreli policajné
vozidlá a techniku, ktorá sa
používa pri meraní rýchlosti,
či dokumentovaní dopravných
nehôd. Nechýbala ani ukážka
vyhľadávania drog a zadržanie páchateľa, ktorú predviedli
psovodi.
Hasiči zase predviedli svoju
techniku, ale aj ukážku záchrany raneného z havarovaného auta, ktorého vyslobodili
za pomoci odstrihnutia kapoty. Deti si mohli pri stanovišti
Červeného kríža na figuríne
vyskúšať oživovanie zraneného človeka, záchranári zo
Záchrannej služby v Trstenej
ich zasa poučili a predviedli
im ako sa podáva prvá pomoc.
Nechýbal ani vedomostný test,
ktorý pripravili pracovníci
Oravského kultúrneho strediska a ten kto ho správne vyplnil
dostal sladkú odmenu.

za relaxom do Oravíc. K nim sa
už tradične pripájajú aj seniori
z nášho mesta, ktorí sa už tešili
na tento jednodňový výlet a vykúpanie sa v termálnom bazéne,
ktorý pre nich aj v tomto roku

V novo zrekonštruovaných bazénoch sme si príjemne oddýchli a načerpali novú energiu.
Primátor nám vždy vychádza
v ústrety. Prajeme mu dobré
a pevné zdravie,“ tlmočila odkaz

zabezpečilo mesto. Po kúpeli im
dobre padlo posedenie na chate
spojené s chutným obedom.
Bezplatná doprava autobusmi a
blahodarný kúpeľ boli priam balzamom na ich telá a naši najstarší
spoluobčania túto službu využívajú čoraz v hojnejšom počte a
sú za ňu nesmierne povďační.
Primátor a vedenie mesta im
aj takýmto spôsobom vyjadrujú
vďaku za ich celoživotnú prácu, ktorú odviedli v prospech
mesta a celej našej spoločnosti.
A v dobrom im to závidia dôchodcovia z iných miest a obcí
nielen Slovenska, ale aj Oravy.

seniorov predsedníčka klubu E.
Hlušáková.
Kúpali sa aj v druhom bazéne,
ktorý bol zrekonštruovaný počas
apríla. Boli na ňom upravené poškodené a oddeľujúce sa časti na
jeho stenách a dne. Takto vyspravený veľký bazén bol prekrytý
laminovaním povrchových stien,
dna a žľabov, čím zodpovedá
požadovaným normám. Vykonanou obnovou bazénov sa zlepšila
kvalita poskytovaných služieb
na našich mestských termálnych
kúpaliskách, čo už ocenili aj naši
návštevníci.

Poľovníci z PZ Háj Tvrdošín aj v tomto roku pomáhali
zalesňovaním obnoviť kalamitné plochy v lokalite Jamy
v obhospodarovaní miestneho
ZSVL. Takto 12. mája 28 členov PZ a niekoľko rodinných
príslušníkov poskytlo pomoc
lesu, ktorého pozitívne účinky
všetci potrebujeme. Výsadbou
sadeníc javora, buka, borovice
a jedle vzniká zmiešaná kultúra zmesi lesných drevín v prirodzene zastúpenom smreku,
ktorá je odolnejšia kalamitným
činiteľom ako vietor, sneh
a hmyz. Práca bola pre zaburinenosť plochy malinou a černicou mimoriadne náročná,
poľovníci však zvládli aj túto
prekážku. Založený lesný porast si bude vyžadovať veľkú
starostlivosť v ochrane proti
tejto „burine“, pretože súžitie
lesných drevín a prízemnej ve-

getácie má tvrdé konkurenčné
pravidlá.
Poľovníci pri svojich pochôdzkach Jamami budú mať

pozitívne účinky, ktoré od produkčnej, pôdoochrannej, vodohospodárskej funkcie až
po rekreačnú les dáva. Touto

možnosť sledovať vývoj založeného lesného porastu.
Verme, že sa bude rozvíjať
tak, aby poskytoval všetky

aktivitou prispievajú k trvalo
udržateľnému obhospodarovaniu lesov v majetku občanov
Tvrdošína. Ing. Jozef Brunčák

nej stabilné ako po desiatky
rokov predtým a príroda začína
robiť priam zázraky. Ročným
obdobiam nezodpovedá ráz
počasia, na aký sme boli zvyknutí. Vyznačuje sa veľkými výkyvmi teplôt, ktoré sa striedajú
v rôznych intervaloch, prekvapujú nás náhle a veľké povodne.
I preto bol prvý dubák,
ktorý našiel primátor I. Šaško
na prechádzke v oravických
lesoch, veľkým prekvapením.
Našiel ho 29. mája na mieste,

kde pred niečo viac ako mesiacom bol ešte sneh, v čase
keď nieto ani chýru po jarných hubách, a nieto dubáku.
Ani pamätníci si nespomínajú
na takýto skorý začiatok hubárskej sezóny. Vrtochy prírody sú v posledných rokoch
naozaj nevyspytateľné.

Poľovníci opäť v akcii
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Maturantom prajeme šťastné kroky do ďalšieho života

Študenti Spojenej školy Tvrdošín.

Za poznaním a skúsenosťami
Spojená škola je zapojená do multilaterálneho projektu Comenius – partnerstvá škôl spolu so strednými
školami z Nemecka, Talianska, Nórska, Španielska a
Turecka.

Na prelome apríla a mája
projekt pokračoval v Nórsku
na ostrove Bomlo. Okrem pracovného programu pripravili
pre nich nórski hostitelia zaujímavý kultúrny a športový
program.
Komunikačným jazykom

Vo februári sa žiaci a učitelia
zúčastnili sedemdňového projektového stretnutia v španielskej škole na Kanárskom ostrove
Tenerife. Už ako naznačuje samotný názov projektu „Od predsudkov k hlbšiemu poznaniu”,
cieľom stretnutia bolo potvrdiť
alebo vyvrátiť predsudky voči
Španielsku. Všetky zúčastnené
školy si pripravili jednu prezentáciu na tému svojich predsudkov voči Španielom a ich krajine
a v ďalších predstavili sviatky a
tradície vlastnej krajiny. Bolo

zaujímavé sledovať špecifiká rôznych kultúr. Žiaci mali
možnosť osobne sa zoznámiť
so spôsobom
života, kultúrou a gastron ó m io u n a
tomto ostrove, nakoľko
počas celého pobytu sa
stali členmi
hosťujúcich
španielskych
Spomienka z Nórska.
rodín.

Akordeonisti základnej
umeleckej školy majú dobré
meno v rámci Slovenska.
V dňoch 18. – 20. apríla sa
konala v Českej republike Medzinárodná akordeónová súťaž
Ostrava 2013. Organizovala
ju tamojšia ZUŠ v spolupráci
s mestom Ostrava a Moravskoslezkým krajom. Zúčastnili sa
na nej i žiaci ZUŠ v Tvrdošíne.
V III. kategórii 1. cenu získal
Jozef Piták a 2. cenu Radovan

Vrana. V silnej konkurencii (súťažiaci z Poľska, Litvy, Ukrajiny,
Česka a Slovenska) sa presadili

Zľava Radovan Vrana a Jozef
Piták.

V dňoch 17. – 18.marca sa
v Hnúšti konal jubilejný 15. ročník vedomostnej súťaže z predmetu Hudobná náuka, Hnúšťanský akord. Súťaže sa zúčastnili
víťazné družstvá krajských
kôl. Našu ZUŠ reprezentovali
Dávid Kováľ, Adela Romaňáková a Simona Zuberská pod
vedením učiteľky Bc. Kataríny
Zuberskej. Adela Romaňáková
sa zúčastnila tvorivej aktivity,
ktorú prezentovala Mgr. art.

Zuzana Flamová, ArtD. - Detektív Sluch v Dórsku, za ktorú
získala vecnú cenu. Súčasťou
celoslovenského kola bola aj
súťaž s prof. Jurajom Hatríkom.
Túto súťaž úspešne absolvovalo
aj naše družstvo a získalo titul
MuMudr. (muzikant mudrlant).
Družstvo zo ZUŠ v Tvrdošíne
súťažilo v B kategórií, kde si
Zľava Adela Romaňáková, medzi silnou konkurenciou svoDávid Kováľ a Simona Zuber- jimi vedomosťami vybojovalo
krásne 2. miesto.
ská.

bola angličtina, čo výrazne
prispelo k ich zdokonaleniu sa
v tomto jazyku, získaniu istoty
a sebavedomia. Táto skúsenosť
ich vo veľkej miere bude motivovať k ďalšiemu učeniu sa
cudzích jazykov.
Nórskom sa pre nás projekt
„Od predsudkov k hlbšiemu
poznaniu“ nekončí. Už teraz
nastal čas pripraviť sa na štvrté
medzinárodné stretnutie, ktoré sa uskutoční v talianskom
Neapole začiatkom októbra.
Ďalší naši žiaci dostanú šancu
cestovať, spoznávať iné kultúry
a zdokonaľovať sa v anglickom
jazyku.
Spojená škola Tvrdošín
Comenius team

Priniesli ceny z celoslovenských a medzinárodných súťaží

Študenti Gymnázia Tvrdošín.

a ukázali kvalitu svojej akordeónovej interpretácie i kvalitu
výučby hry na akordeóne na
našej škole. Následne v dňoch
26. a 27. apríla sa títo istí žiaci
zúčastnili XXI. celoslovenskej
Detskej interpretačnej súťaže
Jána Cikkera v Banskej Bystrici.
Súťažiaci museli prejsť dvomi
kolami, v každom kole s iným
repertoárom. Podarilo sa im aj tu
obidvom ukázať svoje umelecké
majstrovstvo a získať najvyššie

ocenenia – Zlaté pásma. Do tretice sa Radovan Vrana a Jozef
Piták zúčastnili v apríli tohto
roku špeciálnej súťaže: INTERNET MUSIC COMPETITION,
organizovanej asociáciou stredných a vysokých umeleckých
škôl v Srbsku. Radovan a Jozef
získali opäť 1. miesta. Výkony
hodnotila takisto 3-členná medzinárodná porota. Týchto žiakov na súťaže pripravuje a vedie
pedagóg Marek Kuka.

Úspešné družstvo žiakov zo ZUŠ v Tvrdošíne

Študenti Strednej odbornej školy lesníckej.

Deň lesov v mestskom parku

V parku na Trojičnom námestí zorganizovala 29.
apríla SOŠ lesnícka Tvrdošín v spolupráci s Lesným
závodom Námestovo Deň lesov.
Cieľom podujatia bolo náChceme sa poďakovať priučno - hravou formou oboz- mátorovi mesta I. Šaškovi za
námiť deti pr vého stupňa zastrešenie celej akcie a jeho
miestnych základných škôl účasť, riaditeľom škôl a učis prácou lesníkov, významom teľkám základných škôl v Tvrlesa pre človeka, s tým, čo došíne za pomoc pri organizolesu škodí, poznať základné vaní akcie, a aj deťom za ich
dreviny, rastliny, huby, vtác- súťaživého ducha a disciplinotvo, podkôrny hmyz, zvieratá vanosť. Hoci vietor sa pohráa ich stopy v lese. Deti boli val s plagátmi, našimi vlasmi,
rozdelené do trinástich skupín nespadla na nás ani kvapka
a na jednotlivých stanovištiach a veľkí chlapci zo Strednej odplnili úlohy, za ktoré dostali bornej školy lesníckej a veľkí
pečiatku. Nazbierané pečiatky chlapi z Lesného závodu Nápotom premieňali na odmeny - mestovo si nadšene povedali:
ceruzky, náhrdelníky, náučné „Stretneme sa opäť o rok.“
brožúrky a sladkosti.
Ing. Renáta Rendeková

Príklad hodný nasledovania

Povedz nie drogám!

V mesiaci máj sa v niekoľkých základných a stredných
školách Tvrdošínskeho okresu
uskutočnili prednášky zamerané
na protidrogovú prevenciu.
Zásluhou člena občianskeho
združenia Slovensko bez drog
Petra Rempera sa 1250 žiakov
dozvedelo pravdivé a alarmujúce
informácie o drogách a ich škodlivosti. „Chcem, aby sa pravda

o drogách dostala k deťom skôr,
ako ich dočiahnu drogoví díleri,“
hovorí Peter Remper. „Tí dávajú
deťom falošné informácie a povzbudzujú ich na vyskúšanie.“
Deti poznajú najmä pozitívne
účinky drogy, argumentujú, že
marihuana sa používa na liečenie. „Áno, ale na konkrétne diagnózy a podáva sa v nemocnici,
nie na ulici.“

Predsa sme sa učili plávať

Každoročne sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka ZŠ M.
Medveckej a ZŠ Š. Šmálika zúčastňujú plaveckého výcviku na
plavárni v Nižnej. Vzhľadom na
nepriaznivú finančnú situáciu,
bol plavecký výcvik tento rok
u detí ohrozený. So žiadosťou o
pomoc sa riaditelia škôl obrátili
na vedenie nášho mesta. Vďaka
finančnému príspevku z radnice
sa mohli žiaci tretieho a štvrtého
ročníka oboch škôl zúčastniť
plaveckého výcviku. V dňoch
od 15.do 26. apríla získali na
plavárni základy plaveckej gramotnosti. Zásluhou skvelých
inštruktorov aj bojazlivci pre-

konali počiatočné obavy, naučili
sa plávať i v hlbokej vode a z
bazéna sa im nakoniec nechcelo
odísť.
Chceme vyjadriť poďakovanie vedeniu mesta, ktoré
najväčšou mierou pomohlo
našim žiakom získať základy
plaveckej gramotnosti, keď
poskytlo finančné prostriedky
na plaváreň a dopravu pre našich
žiakov. Ďakujeme v mene všetkých žiakov, ktorí mohli aj
v tomto školskom roku získať,
či zdokonaliť svoje plavecké
zručnosti.
ZŠ M. Medveckej a ZŠ Š.
Šmálika

Čítajme si 2013

Aktivita mladého architekta Ing. Romana Jurinca potešila
nielen obyvateľov bytového domu č. 38, ale aj jeho okolia.
Navrhol a spolu s nájomníkmi skrášlili jeho okolie úpravou
terénu, výsadbou drevín a kvetov.  

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku

Každoročne mesto organizuje súťaž o najkrajšiu predzáhradku, kvetinový záhon, balkón. Hodnotiť ich bude komisia cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a verejného
poriadku. Najkrajšie ocení vecnými cenami. Minuloročná
súťaž dokázala, že nám záleží na našom prostredí, veríme
že aj tento rok.

Do 6. ročníka detského čitateľského maratónu, ktorý sa uskutočnil 4. júna sa zapojila mestská
knižnica spolu so ZŠ Štefana
Šmálika a ZŠ Márie Medveckej.
Čítalo sa v knižnici v Tvrdošíne
i v Medvedzí v čase od 900 do
1500. Deti prečítali jednu stranu
z knihy, ktorú sme im určili.
Bolo ich neúrekom, čomu sme sa
samozrejme potešili. Čítali z kníh
Tone Revajovej, Gabriely Futovej
i Ľubomíra Feldeka. Aby sme si
pripomenuli, krstnou mamou tohoto projektu je spisovateľka Oľga
Feldeková – rodáčka z Tvrdošína.

Všetky deti, ktoré sa zapojili
do podujatia, budú zaradené do
zlosovania. Spolu sa ich zapojilo
358, čo je pekný počet. Deti po
prečítaní textu a registrácii dostali
peknú knižnú záložku. Registračné formuláre spolu s formulárom
„Svedok pokusu o rekord“ sme
poslali na adresu UNICEF – Linka detskej istoty do Bratislavy.
A prečo sme išli do toho? Chceli
sme nielen prekonať minuloročný
rekord v počte čítajúcich detí, ale
aj dosiahnuť, aby deti nestrácali
záujem o čítanie kníh a literatúru.
Je to vari málo?

Veku primeraným spôsobom
a pútavou formou vysvetlil a objasnil žiakom účinok drog v tele,
fyzickú závislosť od drog, ich
vplyv na myslenie a osobnosť
človeka.
Prednášky prispeli k tomu,
aby naši mladí ľudia boli uvedomelejší a zdravší a tým sa
nemalou mierou podieľali na
zabezpečovaní budúcnosti nás
všetkých.

Anett Žuffová, žiačka ZUŠ v
Tvrdošíne, úspešne reprezentovala školu a mesto Tvrdošín 26.
marca na 6. celoštátnej súťažnej
prehliadke ZUŠ v sólovej hre na
keyboard v Považskej Bystrici.
Pod vedením Mgr. Andreja Škuláňa sa umiestnila v striebornom
pásme v IV. kategórii, kde súťažila so 14 súťažiacimi. V I. až
V. kategórií súťažilo celkovo 62
súťažiacich z 29 ZUŠ škôl - zo
Slovenska a Čiech.
  Mgr. Andrej Škuláň

Paleta Márie Medveckej 2013

Výsledková listina
I. kategória: 1. a 2. ročník - 1. miesto Bianka Knapová
II. kategória: 3. a 4. ročník - 1. miesto Adam Ferenčík, 2.
Nina Jančeková, 3. Vanesa Šprláková
III. kategória: 5. a 6. ročník - 1. miesto Natália Kabáčová
a Marcela Jarošová
IV. kategória: 7. 8. a 9.ročník - 1. miesto Kamil Šlapák, 2.
Dianka Vajduľáková
V. kategória ZUŠ 5 až 9 rokov: 1. miesto Alica Divinská, 2.
Laura Skurčáková, 3. Laura De-Rizová
VI. kategória ZUŠ 10 až 15 rokov: 1. miesto Matúš Djubašák,
2. Katka Košturiaková, 3. Natália Kabáčová
VII. kategória ZUŠ 16 až 18 rokov: 1. miesto Dominika
Danková, 2. Mária Jarošová
VIII. kategória dospelí: Alojz Pajunk

Gessayovo pero 2013

Výsledková listina
II. kategória – 1. miesto Petra Kordiaková
III. kategória – 1. miesto Sandra Mišíková, 2. Marika Kohárová,3. Bianka Jantošíková, Dominika Vajduľáková
IV. kategória – 1. miesto Mária Hirčáková, 2. Silvia Šimáková

Úspechy žiakov Spojenej školy
Na 47. ročníku celoslovenskej súťaže žiakov stredných
škôl v spracovaní informácií na
počítačoch, ktorý sa uskutočnil
v SOŠ hotelových služieb a
obchodu vo Zvolene zastupoval
Žilinský kraj Kristián Stroka,
žiak 4. ročníka študijného odboru TIS v elektrotechnike.
Získal 3. miesto s počtom čistých úderov 331,3 za minútu.

Odbornú prípravu a morálnu
podporu mu poskytla PaedDr.
Anna Planietová.
Celoslovenského kola olympiády konanej v Bratislave
v anglickom jazyku sa zúčastnil Peter Uhlík, žiak 4. ročníka
študijného odboru TIS v elektrotechnike, kde sa mu podarilo
po úspešných predfinálových
kolách získať 6. miesto.
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Spomienka na maliarku Máriu Medveckú

Členky MO Matice slovenskej v spolupráci s Mestom
Tvrdošín, ZŠ M. Medveckej
zorganizovali 29. mája v Galé-

rii M. Medveckej kultúrne podujatie Žiaci žiakom. V krátkom
literárno-dramatickom pásme

predstavili žiaci 9. ročníkov
svojim spolužiakom život a dielo umelkyne. Zámerom podujatia bolo priblížiť žiakom,

odchádzajúcim do života, nielen spomienku na Máriu Medveckú, aby zostala v pamäti

mládeže nášho mesta, ale najmä priblížiť význam a odkaz
našej významnej rodáčky. Na
podujatí sa zúčastnilo 50 žiakov, učiteľky ZŠ, členky MS
a pracovníčky MsÚ Tvrdošín.
Žiaci si s lektorkou M. Luckou
prezreli galériu a zoznámili sa
aj s výstavou Vlákno – rúno
– priadza, ktorá predstavuje
tvorbu ôsmich výtvarníkov
a zaznamenáva obdobie od
konca 60. rokov 20. storočia
po rok 1988, počas ktorého
došlo k významnému rozvoju
autorskej textilnej tvorby. Na
výstave je zastúpená Mária
Rudavská, Elena Holéczyová,
Eva Trizuljaková, Matilda
Čechová, Běla Kolčáková, Ján
Trojan, Natália Mudrochová
a Elena Haverlová-Hrčková. Výstava bude inštalovaná
v galérii do konca sezóny – 29.
septembra.

Ďalší čriepok do mozaiky našich dejín
Historik, spisovateľ a vydavateľ Peter Huba rozšíril
svoje dielo o ďalšiu knihu. Vydal monografiu o maliarovi Maximiliánovi Račkayovi, ktorý prežil najplodnejšiu časť svojho života v Tvrdošíne.
Račkay sa narodil 2. 6.
1806 v Zázrivej. Zázemie
výtvarnícko-remeselníckej
rodiny, jeho talent a určite aj
podpora iných ľudí, ako konštatuje P. Huba, mu umožnili
štúdium na výtvarnej akadémii vo Viedni, pretože cesta
a tamojší pobyt neboli v tých
časoch lacnou záležitosťou.
Po štúdiách sa z Viedne
vrátil v roku 1830 na Oravu
a za miesto svojho domova
si určil Tvrdošín, kde sa mu
o päť rokov narodila prvá dcéra a neskôr ďalších päť detí.
Ak si opíšeme situáciu,
ktorá vtedy vládla, nebolo to
nič jednoduché. Revolučné
roky 1848-1949 zasiahli aj
Tvrdošín, ktorý bol zapojený
do revolučného diania. Hoci
Oravská stolica postavila
proti dobrovoľníkom 1 400
gardistov, Hurban s dobrovoľníkmi prišiel do Tvrdošína, kde väčšina obyvateľov s nimi sympatizovala.
„V týchto časoch bol Maxi-

milián Račkay dlhoročným
obyvateľom mestečka a uznávaným maliarom. Potvrdzujú
nám to viaceré záznamy.
Domnievame sa, že vlastnil maliarsku dielňu. S ich
tvorbou sa určite zoznámil
aj mladý a výtvarne nadaný
Peter Bohúň. S určitosťou
možno tvrdiť, že mali naň istý
vplyv. Račkayovci si na Orave a Liptove postupom času
vytvorili takmer monopol na
maľovanie obrazov do kostolov. Nezostávalo veľa miesta
pre iných maliarov, vrátane
Petra Bohúňa, ktorý si musel
hľadať živobytie inde.“
Namaľoval štyri oltárne
obrazy pre kostol v Hybiach,
svätyňu kostola a postavy
betlehemu v Lúčkach, oltárny
obraz v Krušetnici, Zázrivej,
Habovke, v Kravanoch na
Spiši, obrazy do kaplniek
Kalvárie v Ružomberku, oltárny obraz v Martinčeku,
v Liptovských Revúcach,
Hornej Zubrici, v Kňažej.

Niektoré z uvedených sa nezachovali a taktiež ani Madona namaľovaná pre kostol
v Tvrdošíne.
Z hľadiska histórie je vzácna séria 15 obrázkov, ktoré
mali byť použité ako ilustrácie do k nihy Daniela
Szontágha o Oravskej stolici.
Knihu sa nepodarilo vydať,
jej rukopis je dodnes v Čaplovičovej knižnici v Dolnom
Kubíne. Aj jeho ilustrácie
sa rôznymi cestami dostali
do Národopisného múzea
v Budapešti, kde sú uložené
dodnes. Dva z obrazov sa
prostredníctvom Mar tina
Benku dostali do Slovenského
národného múzea v Martine.
M. Račkay je hodnotený ako
ilustrátor a dokumentátor
v období osvietenstva, čo
je výrazné v jeho mnohých
obrazoch a knihe „Pálenka,
alebo rozličné, najviac smutné obrazy pospolitého života
v stred stoletia XIX-ho“. M.
Račkay bol zapojený do života obce, v roku 1868 bol
podrichtárom a v roku 1871
členom školskej stolice a výborník v Tvrdošíne. Zomrel
15. júla 1872.

Gymnázium v Tvrdošíne si pripomenie 20. výročie vzniku
Pred 20-timi rokmi sa predstava primátora Ing. I.
Šašku a prof. PhDr. E. Kolárovej, PhD. stala skutočnosťou. V okresnom meste Tvrdošín vzniklo 8-ročné
gymnázium, ako prvé na Orave.
1. septembra 1993 sa po
prvýkrát otvorili brány školy, v
ktorej začalo študovať 64 žiakov – prímanov nielen z okresu
Tvrdošín, ale aj Námestovo,
Dolný Kubín. Každým rokom sa počet žiakov zvyšoval.
V školskom roku 2000/2001
prví žiaci končili štúdium na
gymnáziu so zameraním na
cudzie jazyky. Prví aj ďalší
končiaci absolventi gymnázia
pokračovali v štúdiu na rôznych univerzitách nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí,
ktoré úspešne ukončili a dnes sú
rovnako úspešní vo svojich súkromných i pracovných životoch.
Od školského roku 2000/2001
popri 8-ročnom štúdiu začína
aj 4-ročné štúdium a v školskom roku 2007/2008 pribúda
v 4-ročnom štúdiu ešte športová
trieda. Keďže škola má k dis-

pozícií mestskú športovú halu
a tiež veľkú podporu mesta Tvrdošín, má výborné podmienky
pre vyučovanie telesnej výchovy, rozvoj športu a pohybovej
aktivity žiakov. Na poli športu – florbal, volejbal, atletika,
bedminton dosiahli naši žiaci
výborné celoslovenské úspechy,
rovnako tak ich dosahujú naši
študenti aj v rôznych predmetových súťažiach, olympiádach.
Vďaka mestu Tvrdošín sa zapájame do európskeho projektu
Stretnutie miest TWIN TOWN.
Škola v roku 2010 dostala
„nový šat“, bol realizovaný
projekt mesta Tvrdošín a VUC,
využité eurofondy. Okrem zateplenia, výmeny okien, strešnej krytiny bol vybudovaný aj
bezbariérový vstup do budovy
školy. Novou modernou technikou boli vybavené 4 učebne

– informatiky, fyziky, chémie,
multimediálna učebňa. Budovaním odborných a poloodborných učební vytvárame výborné podmienky pre kvalitnejšie
a modernejšie vzdelávanie, aby
naši absolventi mohli študovať
na akomkoľvek type vysokej
školy, boli zdatní jazykovo,
vedeli sa uplatniť v živote, boli
pripravení na život nielen po
stránke vedomostnej, ale aj
ľudskej, morálnej.
V bu d ú c o m š kol s ko m
roku bude mať škola 12 tried
(v 8-ročnom štúdiu 7 a 4-ročnom štúdiu 5 tried) s počtom
290 žiakov. Na škole bude opäť
pôsobiť aj asistentka na vyučovanie francúzskeho jazyka.
Škole chcem popriať do
ďalších rokov veľa dobrých
žiakov, veľa úspechov, aby
naďalej dosahovala výborné
výsledky, aby žiaci do nej
radi chodili, a tak prispievali
k šíreniu jej dobrého mena.
RNDr. A. Namislovská, riaditeľka školy

Okrúhle výročie oslávil v rodnom meste

V Art galérií Schürger sa
uskutočnila 124. výstava. Maliar, grafik, ilustrátor Miroslav
Knap predstavil svoju tvorbu
pod názvom „Farebné sentencie“ pri príležitosti svojho
životného jubilea 40 rokov.
Výstava trvala do 10. júna.
Prajeme mu veľa nápadov
v jeho tvorbe a v živote len to
najlepšie.
Na fotografii zľava autor výstavy Miroslav Knap, majiteľka
galérie Anna Lenková a historik umenia Ľubomír Podušel.

Foto: Miloš Kráľ

Návraty do minulosti

Pedagogická škola bola založená
v našom meste pred 60 rokmi. Do
školských lavíc v terajšej budove ZŠ Š.
Šmálika zasadli vtedy študenti z Oravy,
Kysúc a Liptova.
V Tvrdošíne sa určite nájde ešte dosť
ľudí, ktorí si pamätajú, že tu študovali
i maturovali budúci učitelia. V meste
bola otvorená PŠN - Pedagogická škola
pre vzdelanie učiteľov národných škôl.
Bolo to v roku 1953 a trvala do júna

1958, teda 5 rokov. Za dobu jej trvania tu
ukončili vzdelanie dve triedy v školskom
roku 1956/57 a dve triedy o rok neskôr.
Ďalšie dve triedy v Tvrdošíne študovali 3
roky a ukončili štúdium v šk. r. 1958/59
v Turčianskych Tepliciach. Na študentské
roky si chcú zaspomínať spolu všetci,
ktorí tu študovali 3 alebo 4 roky.
V spolupráci a mestom Tvrdošín sa
pripravuje stretnutie na 14. septembra
k 60. výročiu otvorenia školy. Táto infor-

mácia má byť upozornením pre bývalých
študentov i tých, ktorí o nich vedia, aby
prejavili svoj záujem zavolaním na č.t.
043/5381 154. C. Mores
V rámci tejto informácie o Pedagogickej škole v Tvrdošíne, ktorá vychovala
desiatky učiteľov, je potrebné doplniť,
že táto škola bola vlastne predzvesťou
Pedagogickej fakulty v Martine, ktorá
sa následne presťahovala do Banskej
Bystrice.

Písali sm e v na šich n oviná ch
Pred 25 rokmi

Pred štvrťročím sme sa mohli z jednej časti mesta do druhej
dostať len cez most, ktorým vedie štátna cesta I./59. V roku 1987
sa začalo so stavbou lavice pre peších, ktorá zabezpečuje bezpečnosť peších a po niekoľkých údržbách ju využívame dodnes.
Pred 15 rokmi
Ocenenie Europa nostra
Vedeniu mesta sa vlastnými silami a odborníkmi zo Slo-

venska podarilo zachrániť kultúrno-historickú pamiatku po
našich predkoch, ktorá sa stala súčasťou slovenského, európskeho a celosvetového kultúrneho dedičstva. Podarilo sa nám
zachrániť, zreštaurovať a zakonzervovať nielen samotnú stavbu
a vnútorné vybavenie kostolíka, ale aj jeho okolie s historickým
oplotením, baštami, vstupnou bránou a skĺbiť v štýlový urbanisticko-architektonický celok s novostavbou domu smútku.
Slávnostného aktu odovzdania diplomu a odhalenia plakety v roku 1994 sa zúčastnili zástupcovia organizácie Europa
Nostra, organizácií z Nemecka, Poľska, Maďarska, Česka, Ministerstva kultúry SR, prezident slovenskej sekcie Európskeho
združenia pre vidiek a mestá, odborníci z pamiatkových úradov,
Drevárskej fakulty, Asociácie PRLA, múzeí a galérií, Fakulty
architektúry STU Bratislava a zástupcovia Kaštieľa v Betliari a
regionálneho strediska v Komárne, ktorí boli v ten rok ocenení
organizáciou Europa Nostra. Bol to veľký sviatok nášho mesta.

dzie od bytovky č. 2 po cintorín Medvedzie bola ukončená
v roku 2003. Pôvodná cesta bola rozšírená, osadené boli nové
obrubníky a položený nový asfaltový koberec. Upravené boli
prístupy aj ku jednotlivým bytovkám a pri bytovke č. 10 bol
vybudovaný nový chodník. Investícia výrazným spôsobom
vylepšila dopravnú situáciu a skultúrnila hlavnú prístupovú
cestu na sídlisko.
Pred 5 rokmi
Gratulácie prichádzali zo Slovenska i zahraničia
Mnohoročné úsilie chrániť kultúrne dedičstvo prinieslo

Pred 10 rokmi
Začalo sa s výstavbou nového teplovodného systému
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 štvrtrubkový.
Otázka výstavby nájomných bytov stále aktuálna
Mesto v rámci svojich finančných možností rieši priebežne
výstavbu nájomných bytových domov. Začiatkom roka 2003
sa začalo s výstavbou v poradí druhého bytového domu so 16timi bytmi na sídlisku Medvedzie. Výstavba nových bytov (12
trojizbových a 4 bezbariérové), ktorú realizovalo mesto splnila
všetky kritéria moderného bývania. Bytovka s rozpočtom 18
miliónov korún bola postavená v rekordnom čase. Trvala jeden
rok a v apríli 2004 sa už do nej nasťahovali prví nájomníci.
Výstavba cesty
s takmer miliónovým rozpočtovým nákladom
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na sídlisku Medve-

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.
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Narodili
sa
Richard Szczerba

12. 	 3. 	
12. 	 3. 	
26. 	 3. 	
2. 	 4. 	
3. 	 4. 	
10. 	 4. 	
11. 	 4. 	
21. 	 4. 	
21. 	 4. 	
26. 	 4. 	
2. 	 5. 	
10. 	 5. 	
13. 	 5. 	
21. 	 5. 	
29. 	 5. 	

Matej Gombárik
Marek Vajduľák
Miloš Gonda
Tobias Babic
Alica Dopaterová
Štefan Ferjanc
Miriam Krasňanová
Patrik Hacek
Charlotta Kordiaková
Patrik Kameník
Stanislav Gavula
Filip Ferenčík
Lilien Floreková
Emma Kumorová

V nádherných priestoroch
Zvolenského zámku sa v sobotu 1. júna konal 36. ročník
celoslovenskej súťaže v hre na
lesnicu a poľovnícky roh. Úžasnú akustiku v zámockej sále
umocňovali vynikajúce výkony
súťažiacich zo Slovenska i zo
zahraničia. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. A - lesnice –
sólisti, B - lesné rohy -sólisti, C

- súbory, D – praktickí trubači.
Víťazom I. kategórie sa v tvrdej
konkurencii stal kapelník našej
dychovky Tvrdošanky, Daniel
Koleják. Popri programe Dni
Zvolena k 770. výročiu osláv
udelenia mestských privilégií
sa po súťaži konal na zvolenskom námestí spoločný koncert
poľovníckej hudby všetkých
zúčastnených súťažiacich.

V máji navštívili náš kostol
Všetkých svätých dôchodcovia
z Trenčianskej Teplej. Vošli
ticho, nebadane aj s harmonikou. Všetci sa usadili do lavíc
a začali spievať. Začali Ave
Máriou a pokračovali nádhernými piesňami, ktoré sa ako
jeden hlas niesli dreveným
gotickým kostolom. Počas
návštevy si vypočuli výklad,
ktorý ich veľmi zaujímal a po
obhliadke kostolíka ukončili

návštevu pokornou modlitbou
a ďalšími dvoma piesňami.
Z rozhovoru som zistila, že si
naplánovali oddychový výlet,
ktorý spojili aj s návštevou
mestských termálnych kúpalísk v Oraviciach. Nie všetci
boli plní zdravia a sily. Boli
medzi nimi aj dôchodcovia
naozaj už v pokročilom veku,
no stretnutie s nimi, ich pokora
a radosť zo života bola pre mňa
zážitkom.
Erika Čajková

Pri príležitosti Dňa detí Art
galéria Schürger v spolupráci so
Základnou umeleckou školou
Tvrdošín zorganizovala akciu
s názvom „Budeme maľovať
čokoládou“. Ako nám povedala
majiteľka galérie A. Lenková,
jej snom bolo zorganizovať
takúto akciu. Inšpiráciou jej
bolo podujatie, ktoré pred niekoľkými rokmi videla v Prahe.
A tak sa sen stal skutočnosťou
práve na Deň detí. Takmer celé

sobotné popoludnie patrilo deťom, ktoré prišli do galérie, aby
si mohli namaľovať obrázky
horúcou čokoládou, pričom si
čokoládu mohli natrieť aj na
oblátku a zjesť ju. Bolo vidieť,
že je to niečo nové nielen pre
deti, ale aj mnohých dospelých,
ktorí prišli so svojimi ratolesťami. Najkrajšie obrázky malých
umelcov boli odmenené peknými cenami, ktoré venoval
primátor mesta Ivan Šaško.

Prehliadku oživili spevom

Sobáše

23. 	3. 	Želmíra Kohárová – Dušan Podstrelený
6. 	4 . 	Veronika Ujmiaková – Jozef Mičic
6. 	4 . 	Mgr. Zuzana Lofajová – Ján Maťoška
13. 	4 . 	Andrea Kajanová – Jozef Puchel
13. 	4 . 	Mgr. Iveta Šveláňová – Mgr. Marián Ponik
20. 	4 . 	Michaela Škumátová – Rastislav Kysel
20. 	4 . 	Miroslava Solárová – Michal Šafr
27. 	4 . 	Jana Zembjaková – Milan Podolinský
27. 	4 . 	Alena Ivanová – Miroslav Oršuliak
4. 	5. 	Veronika Laštíková – Martin Kuráň
4. 	5. 	Adela Pavlíková – Boris Mlynarčík
30. 	5. 	Maria Teresa Sroka – Vladimír Adamčák
1. 	6 . 	Ing. Zuzana Cisáriková – Ing. arch. Martin Pavlík

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši
spoluobčania:
85 rokov
Štefan Fonfer 	
Tvrdošín
Ján Kepšta 	
Tvrdošín
80 rokov
Ján Orčo 	
Krásna Hôrka
Anna Paulínyová 	
Tvrdošín
Veronika Púčaťová 	
Tvrdošín
Petronela Branická 	
Medvedzie
Milan Gebura 	
Tvrdošín
Oto Pánik 	
Tvrdošín
Bernardeta Kováčová 	 Krásna Hôrka
Agneša Medvecká 	
Tvrdošín
Pri tejto príležitosti im blahoželáme a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári v kruhu
svojich najbližších.

Odišli z našich 7-ročná
radov

29. 	3. 	Elisa Dibdiaková  	
30. 	3. 	Margita Iskrová 	
30. 	3. 	Anna Lajmonová 	
31. 	3. 	Ján Drndáš 	
3. 	4 . 	Marek Hirčák 	
18. 	4 . 	Peter Bubliak  	
21. 	4 . 	Emília Bullová 	
23. 	4 . 	Ondrej Palider 	
24. 	4 . 	Rudolf Babiar 	
28. 	4 . 	Alojz Dedinský 	
13. 	5. 	Anton Medvecký 	
26. 	5. 	Dana Kuloštiaková 	
29. 	5. 	Eulália Adamčová 	

Najlepší lesničiar z Oravy

75-ročná
91-ročná
65-ročný
26-ročný
58-ročný
98-ročná
72-ročný
76-ročný
85-ročný
74-ročný
45-ročná
43-ročná

Spomienka

Dňa 18. apríla sme si pripomenuli prvé
výročie úmrtia nášho milujúceho manžela,
otca a starého otca
Ondreja Kapčáka z Tvrdošína.
Odišiel navždy, ale zostal v našich srdciach.
S láskou a úctou spomína najbližšia rodina. Kto
ste ho poznali prosím venujte mu tichú spomienku.

V galérii Schürger sa maľovalo čokoládou

Pozvanie na výstavu

Srdečne vás pozývame do MsKS na výstavu fotografií Štefana Kňazovického, člena Fotoklubu pri Liptovskom múzeu
v Ružomberku a v Zväzu slovenských fotografov. Otvorenie
výstavy bude 17. júna 2013 o 1500. Verejnosti bude sprístupnená do 30. júla.

Tri bronzové medaile z Martina

V rámci Žilinského kraja
sa konala dvojdňová hasičská
súťaž od 5. do 6. júna v Martine, kde bolo zúčastnených
osem súťažných družstiev
Hasičského zách ran ného
zboru, kde sa naše družstvo
hasičov z Tvrdošíne reprezentujúcich okresné riaditeľstvo
v Dolnom Kubíne celkovo
umiestnilo na treťom mieste,
keď v poslednej disciplíne
požiarný útok výborným časom porazilo kolegov z Hasič-

ského zboru v Čadci. Vďaka
výbornému času zo všetkých
disciplín postúpili naši hasiči
na majstrovstvá Slovenska do
Košíc. Vynikajúcimi výsledkami sa taktiež prezentovali
jednotlivci, keď Martin Korbeľ, ktorý sa v disciplíne vež
umiestnil v rámci celého kraja
na treťom mieste a František
Jantošík, ktorý sa v dvojboji
(100 m cez prekážky a výstup
do tretieho podlažia) umiestnil na delenom treťom mieste.

Futbal v Tvrdošíne bližšie k fanúšikom

Začiatkom mája bola spustená nová webová stránka týkajúca sa futbalu v Tvrdošíne. Nájdete na nej najaktuálnejšie
informácie, výsledky všetkých vekových kategórii, komentáre trénerov k zápasom, fotky zo zápasov ako aj zaujímavosti
z histórie futbalu v Tvrdošíne. Keďže tvorcom a správcom
webovej stránky je sám hráč A mužstva Tvrdošína Ľubomír Pikna o aktuality „z prvej ruky“ nie je núdza. Webovú
stránku nájdete na www.sktvrdosin.tym.sk

Rodinné
dobrodružstvo
V sobotu 29. júna sa na futbalovom ihrisku za panelár-

Poďakovanie

Siedmy ročník úspešného najväčšieho country festivalu na
Orave v spolupráci s Mestom Tvrdošín a umeleckej agentúry Juraj Tomadlík – JUTO sa bude konať 6. júla v areáli
mestského futbalového štadióna Tvrdošín.
Sobotňajšie popoludnie plné dobrej hudby a zábavy pre
deti sa začne od 13.00 hodiny.
Medzi najznámejšie mená tohto ročníka môžeme zaradiť
Paľa Drapáka, najlepšiu country skupinu Európy, Veslári
z Košíc a tradičnou zárukou dobrej zábavy bude hudobná
skupina Bukasový masív z Malaciek.
Príjemné prostredie v centre mesta s občerstvením a s hudobnou kulisou pohodovej hudby je vhodným spestrením
sobotňajšieho popoludnia pre mladých, starších, ale aj pre
rodiny s deťmi. Súčasťou podujatia bude aj zábavný park
s detskými atrakciami. Deti majú vstup zdarma.
Za usporiadateľov Juraj Tomadlík

V sobotu 25. mája som si v bankomate SLSP v Tvrdošíne
zabudla 100 eur.Hneď po tomto nemilom zistení som kontaktovala pracovníkov sporiteľne a čuduj sa svete, našiel sa
človek, ktorý si peniaze nenechal, ale v pondelok odovzdal
v sporiteľni. Moja radosť bola nielen z vrátených peňazí, ale
aj zo skutočnosti, že v našom meste žijú ľudia so srdcom na
správnom mieste. Medzi nich patríte aj vy, pani Bakošová.
S vďakou Ingrid Michnová

na jesenné majstrovstvá sveta vo
futbale v Spojených Arabských
Emirátoch. Na každom z týchto
zápasov bolo viac ako osem tisíc
divákov, viac ako na domácu ligovú Žilinu. Atmosféra bola na
oboch zápasoch vynikajúca a aj
cesta autobusom bola perfektná.
Pre všetkých to bol motivujúci
zážitok, ktorý sa odzrkadlil už
na najbližších tréningoch hlavne
u tých najmladších, pretože ako
sme sa od nich dozvedeli aj oni by
si radi zahrali niekedy v reprezentácii Slovenskej republiky. Tréneri
mládežníckych futbalových tímov
by sa chceli poďakovať primátorovi mesta za to, že im zabezpečil a
venoval lístky na tieto zápasy, a takisto im mesto poskytlo zdarma aj
autobusovú dopravu.

PROGRAM :
12:00 Buc Band - instrumental rock
13:20 Ultimate - alternative metal
14:20 PC Band - rock
15:20 THE LAMPIONS- punk progressive
16:20 MAD FREQUENCY - nu metal
18:40 EX PULSE - Hard rock
19:00 SEVEN CZ - Progressive metal
20:30 CALIBER X - Progresive metal
22:00 METROPOLIS Jimi Cimbala - industrial rock
Vstup zdarma.

VÝROČIA VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ 2013

stor.), písomnosti k dejinám v Tvrdošíne, Trstenej, ev. fár na Orave
a iné (uložené sú v dokumentácii
Oravského múzea na Oravskom
hrade).
115. výročie narodenia
a 75. výročie od úmrtia
Romančík, Viktor- právnik,
publicista (25.11.1898 Tvrdošín
-15. 5. 1938 Bratislava). Právo
študoval v Ostrihome a na Karlovej univerzite v Prahe. Ako
novinár pôsobil v Prahe, ako advokát v Piešťanoch. Roku 1920
bol členom plebiscitnej komisie
na Orave.

Dievčatá a chlapci, ktorí hrávajú futbal za prípravku, mladších
a starších žiakov, ako aj chalani
z dorastu sa v dňoch 8. a 11. mája
zúčastnili dvoch zápasov záverečného turnaja majstrovstiev
Európy do 17 rokov vo futbale.
Obidva zápasy sa hrali v Žiline.
Plný autobus tvrdošínskych futbalových nádejí mal možnosť užiť
si atmosféru takéhoto podujatia.
Viaceré deti na takýchto futbalových zápasoch ešte ani neboli,
takže tréneri futbalovej mládeže
boli radi, že mali možnosť vycestovať na takéto podujatie. Naše
futbalové nádeje povzbudzovali
našich reprezentantov do 17 rokov
čo im hlasivky stačili na oboch
zápasoch, a aj s prispením našich
nádejí si splnili cieľ a postúpili

Účastníkov cyklojazdy odštartoval primátor mesta
ROCKOVÉ
LETO
2013
V sobotu 22. júna od 12.00 do 23.00 na futbalovom štadióne
mečom zo Zvolenského zámku
za Panelárňou sa uskutoční 6. ročník Rockového leta.

ňou uskutoční športovo-zábavné popoludnie Rodinné dobrodružstvo, ktoré organizuje mesto Tvrdošín s CVČ. Začiatok
podujatia bude o 14.00 hod. Súťažiť bude päť rodín (zloženie
družstva: otec +mama a dve deti), pre ktorých sú pripravené
rôzne súťažné disciplíny. Všetky zúčastnené družstvá budú
odmenené cenami. Pre ostatné rodiny a deti bude pripravená
rozprávková cesta, kde si taktiež budú môcť zasúťažiť. Každý
zúčastnený bude odmenený sladkou odmenou. Celé podujatie bude spestrené kultúrnym programom CVČ Tvrdošín.

60. výročie od úmrtia
Gebura, Jozef - regionálny
historik, bankový úradník (okolo
roku 1874 Tvrdošín - 31. 5. 1953
Žilina). Študoval na Obchodnej
akadémii v Prahe, pôsobil v peňažníctve, do roku 1937 bol riaditeľom odbočky Slovenskej banky
v Trstenej, potom pôsobil v Žiline.
Bádateľ v oblasti regionálnych
dejín Oravy, spolupracoval s A.
Kavuljakom. Zhromažďoval odpisy starých listín a prameňov k
oravským dejinám, ktoré zostali v
rukopise, napríklad zbierka listín
k dejinám oravských obcí (13.-15.

Vychutnali si atmosféru majstrovstiev Európy do 17 rokov

Country festival 2013

FORDYCH 2013

Mesto Tvrdošín pozýva širokú verejnosť na 8. ročník FORDYCH 2013 – festival a krajská súťaž malých dychových orchestrov, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 21. júla na Michalskom námestí
so začiatkom o 14.30 hod. Po slávnostnej fanfáre a príhovore
primátora bude nasledovať vystúpenie dychových hudieb.

Každoročne absolvujú „Priaznivci Pustého hradu“ zo Zvolena
propagačnú cestu z Tvrdošína do Zvolena. Ceste predchádzalo krátke
stretnutie na radnici so zaujímavými rozhovormi o histórii oboch miest.

Čarovná noc v škôlke

Učiteľky MŠ K. Zaťková a A. Garguláková pripravili netradičnú
aktivitu, spojenú so spaním v škôlke. Počas noci ich čakali samé
prekvapenia: súťaže, disko tanec, hry, hľadanie pokladu, svetelná
šou s baterkami. Najväčším ocenením bolo vyhlásenie: „Bola to
najkrajšia noc v mojom živote!“ Bolo to náročné, ale oplatilo sa,
deti boli nadšené a spomienky si uchovajú vo svojich srdiečkach.
Poďakovanie patrí mamičkám, ktoré upiekli výborné koláče a zasponzorovali občerstvenie.

Povinné čipovanie
točne označení transpondérom

Podľa zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti
musia všetci vlastníci psov,
mačiek a fretiek (od 1.11.2011)
zabezpečiť na vlastné náklady
identifikáciu a registráciu svojich zvierat. Za nedodržanie
tejto povinnosti bude majiteľ
pokutovaný v zmysle tohto
zákona. To znamená, že každý
pes, mačka, fretka musí byť
nezameniteľne označená transpondérom – mikročipom, alebo
čitateľným tetovaním. Tetovanie
je platné iba v tom prípade, že je
dokázateľné, že bolo vykonané
pred 3. júlom 2011 a je riadne
čitateľné. Psi, ktorí sú tetovaní
po 3. júli 2011 musia byť doda-

– mikročipom. Označené musia
byť mláďatá najneskôr do veku 8
týždňov alebo pred zmenou ich
majiteľa. V praxi to znamená, že
ak niekto predáva psa novému
majiteľovi, je povinný ho pred
zmenou majiteľa začipovať.
Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou
zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, t.j. pred 1.
11. 2011, sa vzťahuje dvojročné
prechodné obdobie, ktoré končí
dňa 30. 09. 2013. Potom musia
byť všetky psy, mačky alebo
fretky označené transpondérom
– mikročipom.
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Muži sú dve kolá do konca na treťom mieste
Zimná prestávka bola dlhšia
ako sa predpokladalo, a tak naše
A mužstvo vybehlo na svoj prvý
zápas až v 18. kole. Naši futbalisti odohrali niekoľko dobrých
zápasov, najmä s Oravským Veselým a Liptovským Hrádkom,
čo sa prejavilo aj na umiestnení
v tabuľke. Potom však prišli
dve zaváhania po sebe, vonku s
Kysuckým Lieskovcom a doma
s Vrútkami, čo nás stálo lepšie
miesto v tabuľke. Do konca súťaže však ostáva odohrať ešte
dva zápasy, kde je v hre šesť
bodov.
Bytčica - Tvrdošín 0:2, góly:
Juráň, Penksa, Tvrdošín - Or.
Veselé 3:0, góly: Sirota, Palider,
Zboroň, Or. Jasenica - Tvrdošín
0:2, góly: Sirota, Juráň, Tvrdošín
- Lipt. Hrádok 5:2, góly: Juráň 2,
Penksa, Palider, Bažík (11 m), K.
Lieskovec - Tvrdošín 4:1, gól:
Bažík, Tvrdošín - Vrútky 1:2, gól:
Juráň, Stráňavy - Tvrdošín 3:0
Dohrávané stretnutia
Lietavská Lúčka - Tvrdošín
2:1, gól: vlastný, Tvrdošín - Trstená 2:1, góly: Bažík z 11m, Pňaček
Dlhšia zimná prestávka po-

stihla aj naše mládežnické mužstvá. Dorast je v priebiehajúcej
sezóne na 9. mieste s 26 bodmi.
Starší žiaci sú zatiaľ na 8. mieste, pričom od lepších umiestnení
ich delí len pár bodov. Najväčšiu
radosť nám robia najmladšie
kategórie, a to mladší žiaci, ktorí si stále držia prvú priečku a
prípravkári, ktorí suverénnym
spôsobom vyhrali svoju skupinu a postúpili na záverečný
turnaj o majstra Oravy, ktorý sa
uskutoční 15. júna v Oravskom
Podzámku.
DORAST
Tvrdošín - Predmier 2:0, góly:
Janček, Gregorec, Lisková - Tvrdošín 1:3, góly: Huraj 2, Lajčin,
Krásno - Tvrdošín 1:0, Tvrdošín
- Z. Poruba 6:1, góly: Gregorec
2, Repka, Mravec, Vrana, Lajš,
Sučany - Tvrdošín 4:1, gól: Lajš,
Tvrdošín - Turzovka 2:2, góly:
Vrana, Gregorec
STARŠÍ ŽIACI
Tvrdošín – TJ Dlhá nad Oravou 1:0, gól: Ľubomír Gerát,
Slovan Trstená– Tvrdošín 3:0,
Tvrdošín – TJ Habovka 12:1, góly:
Ľubomír Gerát 5, Jaroslav Bebej

2, Ondrej Vicen, Pavol Dreveňák,
Marek Kulaš, Martin Branický,
Matej Gonda, Tvrdošín – Rajec
0:0, Tvrdošín – Tatran Krásno
nad Kysucou 4:0, góly: Ľubomír
Gerát 2, Pavol Dreveňák, Martin
Branický, FC ŽOS Vrútky – Tvrdošín 0:1, gól: Timotej Kovalík,
Tvrdošín – FC Žilina 1:4 gól:
Pavol Dreveňák, Zakamenné Tvrdošín 3:0
MLADŠÍ ŽIACI
Tvrdošín – TJ Dlhá nad Oravou 3:0, góly: Branislav Kormančík, Erik Orčo, Pavol Horvát,
Slovan Trstená – Tvrdošín 0:2,
góly: Kristína Kokošková, Roman
Repka, Tvrdošín – TJ Habovka
10:2, góly: Kristína Kokošková 3,
Roman Repka 2, Henrik Serek 2,
Timotej Koválik, Branislav Kormančík, Pavol Horvát, Tvrdošín
– Rajec 5:1,
góly: Roman Repka 2, Ján
Šimkovič, Branislav Kormančík,
Martin Bednár, Tvrdošín – Krásno nad Kysucou 1:0, gól: Jakub
Hrobár, FC ŽOS Vrútky – Tvrdošín 2:1, gól: Kristína Kokošková,
Tvrdošín – FC Žilina 11:0, góly:
Ján Šimkovič 3, Roman Repka

Vytúžené zlato pre florbalistky Tvrdošína
Športová hala v Tvrdošíne v
krátkej dobe hostila ďalšie významné podujatie, a to majstrovstvá SR vo florbale dorasteniek.

V dvojdňovom turnaji si zmerali
sily tímy ako Tvrdošín, Smolník,
Kys. Nové Mesto, Nemšová atď.
Naše dorastenky sa v základnej

skupine stretli s Topoľčanmi a
B. Bystricou. Základnú skupinu
vyhrali a postúpili do semifinále, kde narazili na Kys. Nové

Mesto, ktoré rozdrvili 8:2 a zaslúžene postúpili do finále. Vo
vynikajúcej atmosfére nastúpili
na finalový zápas proti Smolní-

ku. Naše dorastenky boli hladné
po víťazstve, keď Smolník prestrieľali najme v tretej tretine a
po konečnom hvizde sa tešili zo
zlatých medailí.
Výsledky skupina “A“:
ŠK Rebels 91 Topoľčany –
Fbk Tvrdošín 0:6
Góly: K. Belicová 2, M. Buková 2, M. Ješšová, N. Rakytová
Fbk Tvrdošín - 1. Fbk Quick
Sport B. Bystrica 1:1
Góly: S. Harkabuzová
SEMIFINÁLE PLAY OFF:
Fbk Tvrdošín - MŠK Fbo
Kysucké Nové Mesto 8:2
Góly: M. Buková 3, M. Ješšová, L. Lacková, K. Belicová, R.
Kráľová, N. Rakytová
FINÁLE:
Fbk Tvrdošín - Fbk Kométa
Smolník 5:2
Góly: M. Buková, N. Rakytová, K. Belicová, E. Piknová, S.
Harkabuzová

Staršie žiačky vicemajsterky Slovenska
V sobotu 4. mája sa v Tvrdošíne uskutočnili majstrovstvá
Slovenska vo florbale Starších
žiačok. Pätica kvalifikovaných
tímov zo Slovenska bojovala
o tohtoročný titul systémom
každý s každým. Najlepšie
sa darilo Pruskému, ktoré neprehralo jediný zápas a stalo
sa tak oficiálnym majstrom
Slovenska pre rok 2013. Na

druhom mieste skončil domáci
celok Fbk Tvrdošín a bronzové
medaile cestovali na východ
do Michaloviec. Kysucké nové
mesto skončilo na nepopulárnej štvrtej priečke a piate
miesto obsadili hráčky Fbc
Mikuláš Prešov. Poďakovanie
patrí mestu Tvrdošín za podporu a dievčatám za bojovnosť.
FBK Tvrdošín - Kys. Nové

Mesto 4:0, góly: Kráľová, Lacková, Buková, Bednárová.
FBC Mik uláš-Prešov FBK Tvrdošín 4:4, góly:
Kráľová, Lacková, Buková,
Bednárová.
FBK Tvrdošín - FBK Michalovce 2:0, góly: Kráľová,
Lacková.
ŠK 98 Pruské - FBK Tvrdošín 4:1, góly: Buková.

Mladí tenisti v súťažnom kolotoči
Začali sa prvé kolá súťaže
družstiev Stredoslovenského
kraja v tenise. TK Tvrdošín má
zastúpenie v siedmich kategóriach.TK Tvrdosin ma zastupenie v siedmich kategoriach :
Deti do 10r. Chlapci (Laššák Adam, Pavlov Matej,
Púčať Samuel, Florek Vladimír a Dlábik Lukáš)Deti do
10r. Dievčatá (Šašková Karolína, Smoleňová Martina,
Kadlecová Adrianna, Gužíková Lívia, Šašková Barbora)
Mladši žiaci (Holubčík Adam,
Hrkeľ Tomáš, Gregorec Dávid,
Podbrežný Viliam, Poláček
Samuel) Mladšie žiačky (Vicenová Natália, Lemonová
Alexandra, Kľusková Martina,
Chromá Natália) Starší žiaci
(Mikolajčík Samuel, Gogolák

Matúš, Holubčík Adam, Hrkeľ
Tomáš) Staršie žiacky (Lemonová Linda, Smolková Silvia,
Hrkľová Sára, Ulrichová Barbora a Plutinská Michaela)
Muži (Sťahulák Filip, Jakubjak
Juraj, Machunka Juraj, Judiak
Andrej)Zápasy sa hrajú na 6
víťazných zápasov - štyri dvojhry a dve štvorhry.
8. 5: Deti do 10r. dievčatá:
TK Dolné Kysuce A - TK Tvrdošín 2:4
26. 5:Mladší žiaci:
TK Kysucké Nové Mesto TK Tvrdošín 6:0
1. 6: Staršie žiačky:
TK Tvrdošín - TK Púchov
3:3 Súperky zvíťazili na základe pomeru víťazných hier 76:69,
Deti do 10r. Dievčatá: TK Tvrdošín - TK Dolné Kysuce B 6:0

Starší žiaci:
TK Turzovka - TK Tvrdošín 2:4
2. 6: Mladší žiaci: TK Tvrdošín - TK Bánska Bystrica
A 0:6
8. 6: Staršie žiačky:
TK Dolné Kysuce - TK Tvrdošín 3:3 Naše hráčky zvíťazili
na základe pomeru víťazných
hier 76:65, Starší žiaci: TK
Tvrdošín - NCHZ Nováky 5:1
9. 6: Mladšie žiačky:
TK Tvrdošín - TK Dolné
Kysuce 1:5
Všetky kategórie majú pekné vyrovnané zápasy, no v
niektorých prípadoch chýba
väčšia zápasová prax, ktorú
ako dúfame, tento rok získajú
a budúci rok ju v zápasoch
zužitkujú.

3, Maroš Bednár 2, Samuel Belopotočan, Kristína Kokošková,
Mário Kadlec, Zakamenné - Tvrdošín 1:3, góly : Maroš Bednár
2, Šturek
PRÍPRAVKA – turnaj v Nižnej
Nižná – Tvrdošín 3:8, góly:
Kristián Zboroň 2, Martin Horvát,
Filip Gonda, Pavol Betušťák,
Marcel Nákačka, Martin Kuboš,
Martin Lucký
Tvrdošín – Trstená 4:4, góly:
Martin Horvát 3, Pavol Betušťák
1. ŠK Tvrdošín
70:15 34
2. FK Slovan Trstená 38:28 13
3. FK Nižná
15:80 6

O množstvo zaujímavých momentov v zápase s Liptovským
Hrádkom nebola núdza. Na fotografii bojuje o loptu druhý z
ľava Tomáš Zboroň, vedľa neho Milan Sirota.

Mladí rekordne
Po ukončení dlhodobých súťaží
družstiev mužov v tomto súťažnom ročníku práve teraz stolným
tenistom vrcholia krajské a slovenské súťaže jednotlivcov mládeže.
Potešili naše žiačky v zložení
Natália Divinská, Sabína Chylová
a Sára Ferenčíková, ktoré v kategórii mladších aj starších žiačok
postúpili až na majstrovstvá SR
družstiev.
Mládežníci prekonali vlaňajší
rekord „ v zbere medailí“ na majstrovstvách kraja jednotlivcov v
kategóriách najmladšieho, mladšieho a staršieho žiactva. Pričinili sa o to Martin Kysel (3 zlaté
a 2 strieborné), Natália Divinská
2+1, Sabína Chylová 1+1, Sára
Ferenčíková 0+1. Zaujímavosťou
bolo, že naši hráči sa ani raz neumiestnili na 3. mieste. A to ešte
Natália vypustila MK ml. a st.
žiactva pre zranenie a Sabína MK
st. žiactva. Za pozornosť stoja aj
výborné výkony Patrika Balleka

(r. 2005), o ktorom dúfame, že
budeme ešte počuť.
Už sú za nami aj M-SR jednotlivcov najmladšieho žiactva,
kde Natália získala dve bronzové
medaily (za obe štvorhry). Vo
dvojhre ju vyradila o postup do

semifinále neskoršia majsterka
SR v najkrajšom zápase súťaže.
Novozvolený výbor v zložení:
predseda : Ing. Ján Buczacki,
podpredseda : Dušan Lupták, členovia : Ján Argaláš, Emil Kajánek
a Richard Lupták.
-bi-

Ďalší úspešný ročník TS Cupu za nami
V Tvrdošíne sa uskutočnil
už 7. ročník medzinárodného
florbalového turnaja TS CUP.
Hralo sa v dvoch kategóriach,
a to Muži a Amatéri. Svoje
florbalové umenie prišli predviesť nielen tímy zo Slovenska, Česka, ale aj z Poľska.
Celý turnaj vyvrcholil nedeľným finále, do ktorého na
radosť domácich fanúšikov
postúpili aj naši muži z FBK
Tvrdošín. Vo finále narazil
FBK Tvrdošín na súpera z Dolného Kubína. V dramatickom

zápase nakoniec naši podľahli
súperovi z Dolného Kubína
2:5 a obsadili druhé miesto.
Najlepším brankárom turnaja
bol vyhlásený Mário Chorvát
z FBK Tvrdošín.
Výsledné poradie - muži:
All Stars Dolný Kubín
(SVK)
FBK Tvrdošín (SVK)
Konfliktní Ostrava (CZE)
Výsledné poradie - amatéri:
Valachien Snipers (CZE)
ŠK 98 Pruské (SVK)
Jokers Piešťany (SVK)

Tvrdošínska dvanástka s medzinárodným obsadením
V kategórii A mužov triumfoval Jozef Urban z Bardejova.
Druhý bol Adam Kovács z Maďarska a bronz získal Eduard Hapak z
Ukrajiny. Potešilo, že medzi súťažiacimi sa objavilo viac domácich
bežcov a nechýbali ani bežkyne,
najlepší z domácich bežcov bol
Roman Petrikovič. Tvrdošínsku
dvanástku bežal aj najstarší bežec
Daniel Paško, narodený v roku
1935, ktorý zvládol 6 km za pekných 43 minút.
Ocenen ia preteká rom za
mesto, ktoré bolo hlavným sponzorom odovzdával primátor Ivan
Šaško. Poďakovanie za vydarené
preteky však patrí organizátorom,
sponzorom a všetkým ďalším,
ktorí toto vydarené športové dopoludnie pripravili.
Výsledky:
MŠ - chlapci a dievčatá
Matej Buc, 2. Ján Orčo, 3.
Martin Korbeľ, 1. Nelka Šálková, 2. Sabrina Belicová, 3. Iveta
Poláčiková
Chlapci a dievčatá 1. a 2. roč.
Martin Košarišťan, 2. Maroš
Majdiš, 3. Erik Belica, 1. Ema
Ťapajáková, 2. Ema Babinská, 3.
Laura De-Rizová
Chlapci a dievčatá 3. a 4. roč.
Erik Kozák, 2. Pavol Betušťák,
3. Jakub Košarišťan, 1. Anetka
Kováčová, 2. Klára Parížová, 3.
Karolína Šašková
Chlapci a dievčatá 5. a 6. roč.
Samuel Gajan, 2. Maroš Bednár, 3. Dušan Šturek, 1. Monika
Vranová, 2. Dominika Fučeková,
3. Diana Divinská
Chlapci a dievčatá 7. 8. - 9. roč.
Nikodém Paríža, 2. Tomáš
Danko, 3. Dávid Franko, 1. Erika
Babinská, 2. Barbora Ulrichová,
3. Mária Hirčáková
6 km dorastenci, dorastenky
15 - 17 rokov
1. Adam Koválik, AK Svet-

lošák B. B. - 0:22:38, 2. Adam
Balún - 0:23:57, 3. Róbert Zboroň 0:23:58, 4. Michal Balún - 0:31:30
všetci Tvrdošín.
1. Iveta Babinská, AK Svetlošák B. B. - 0:25:43, 2. Laura
Balážová, AK Baník Prievidza
-0:26:36, 3. Barbora Píšová, AK
Baník Prievidza - 0:26:36
12 km muži - kategória A,
18 - 39 rokov
1. Jozef Urban, J. M. Demolex
Bardejov - 0:37:30, 2. Adam Kovács, Myškovec - 0:37:40
3. Eduard Hapak, MOK Mszana Dolna Ukraj. - 0:38:11, 4. Lukáš
Hýl, Malatiná - 0:39:27
5. Tomasz Wojcik, Rudze 0:40:00, 14. Matúš Kovalčík, Tvrdošín - 0:49:59, 17. Martin Čupka,
Tvrdošín - 0:51:55, Juraj Balún,
ŠK Tvrdošín - 0:59:57, 22. Marián Pavlov, Tvrdošín - 1:05:12, 23.

Muži - kategória C, 50 - 59
rokov
1. Ryszarz Kobajlo, MOK
Mszana Dolna - 0:42:45, 2. Štefan
Racz, ŠK Budimír - 0:43:40
3. Ondrej Hanzlík, AK Baník
Prievidza - 0:44:02
Muži - kategória D, 60 a
viac rokov
1. Zygmund Lyznický, MOK
Mszana Dolna - 0:45:11, 2. Peter
Fašung, Prievidza - 0:49:00,
3. Jaroslav Mikluštiak, Maestro
SCP Ružomberok - 0:50:30
Veteráni - 6 km
1. Daniel Paško, Poprad Tatrakon - 0:43:00, 2. Dezider Ferenczy,
Tatran Turany - 0:48:48
12 km ženy - kategória E, 18
- 34 rokov
1. Sabina Wydra, MOK Mszana Dolna - 0:49:03, 2. Zsuzsanka
Szácz, Miškovec - 0:52:39,

Juraj Vajduliak, Tvrdošín - 1:05:35
Muži - kategória B, 40 - 49
rokov
1. Babjak Orest, J.M.Demolex
Bardejov - 0:39:47, 2. Ladislav
Sventek, ŠKP Čadca - 0:43:50, 3.
Wieslaw Wojcik, Rudze - 0:45:03,
8. Roman Petrikovič, Tvrdošín 0:48:52, 11. Peter Vajduľák, Tvrdošín - 1:00:52

3. Alžbeta Železníková, ŠK
Orava Man Zuberec - 0:57:48, 4.
Mária Uramová, Tvrdošín - 1:01:18
Ženy - kategória F, 35 a viac
rokov
1. Monika Pišová, AK Baník
Prievidza - 0:50:01, 2. Anna Balošáková, Stará Bystrica - 0:52:18,
3. Eva Brečková, ŠK Orava Man
Zuberec - 0:56:00
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