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Matka je malým ostrovom vo veľkom prúde života
Milé mamy a staré mamy,
Deň matiek je príležitosťou, aby som vám k tomuto
vášmu sviatku vyjadril nesmiernu vďaku a úctu za
vašu lásku, obetavosť, starostlivosť a výchovu detí.
Privádzate na svet deti, pomáhate im pri prvých krôčikoch, celý život sa staráte o
ne a celú rodinu, trpezlivo
každý deň prinášate všetkým
svoju lásku.
Sumár vašej skromnej
nenápadnej práce rozkrúca

náš obrovský prúd života a aktivít.
Matka stojí pri nás,
keď nás niekto sklame, keď nám nevyjdú iluzorné nádeje
a očakávania.
Nenápadne stojí za
nami pri dosahovaní
našich cieľov. Ich láska nás sprevádza od narodenia cez dospievanie až po
dospelosť.
Matka je dobrom v našom
živote.
Učí nás, že schopnosť do-

siahnuť šťastie a všetko, čo
potrebujeme, je v každom z nás.
Ochraňuje nás, vedie, rôznymi spôsobmi ovplyvňuje. Z pozadia sa díva
ako rastieme svojimi
skúsenosťami. Veľkí myslitelia sveta
tvrdia, že vďačnosť
je jedným z najvyšších prejavov lásky.
Buďme im vďační, a nielen
v myšlienkach, ale aj v skutkoch.
Dovoľte mi, aby som sa vám
poďakoval za dar života, ma-

terinskú lásku, nežnosť a
šťastie, ktoré denne priehrštím
rozdávate.
Úprimne vám ďakujem i
za váš prínos k rozvoju mesta.
Som vám vďačný za váš
aktívny prístup k životu. Prajem vám dobré zdravie, spokojnosť, porozumenie, lásku, šťastie, veľa úspechov v
osobnom i pracovnom živote.
Želám vám to, z čoho sa
viete tešiť najviac. Je to radosť zo šťastia svojich detí.
Váš primátor

Gymnázium má už 25 rokov
Sláv nost né ot voren ie
prvého osemročného gymnázia na Orave sa uskutočnilo 1. septembra 1993.
„Málokto vedel a ešte menej veril, že v Tvrdošíne raz
bude prvé novodobé osemročné gymnázium na Orave. Predtým však bola myšlienka, ktorú bolo treba naplniť v snahe
ponúknuť, a najmä dať našim
deťom dobré vzdelanie v dobrej škole s dobrými podmienkami a dobrými učiteľmi. Pre
naplnenie tejto myšlienky bolo
treba urobiť veľmi veľa. Museli
sme sa vysporiadať s mnohými
prekážkami, vyriešiť množstvo
problémov, no najmä sme si
museli postaviť novú školu.
Budova školy sa stavala za
náročných podmienok, čo sa
v tej dobe podarilo len málokomu na Slovensku, čo tiež nadväzovalo aj na zložité procesy
zaradenia našej novej školy do

siete stredných škôl, ako jednej
z prvých priekopníkov nového
typu gymnázií.
S veľkým úsilím a láskou sme
ju zakladali, stala sa súčasťou
nášho mesta, niekoľkých generácií žiakov, ich rodičov i pedagógov.
Naša škola je tu a my urobíme
všetko preto, aby tu aj ostala,
lebo som pre s ve dče ný, že
najlepšou investíciou pre každý
národ je investícia do vzdelania.
V našom meste sa nielen vyvíjala
a posúvala dopredu, ale už
dávno si svojimi výsledkami
získala čestné miesto medzi
ostatnými strednými školami
s dlhodobejšou históriou v rámci
kraja i Slovenska.“ hovorí primátor I. Šaško, ktorý bol zároveň
autorom myšlienky vytvorenia
takéhoto gymnázia v našom meste, autorom výstavby novej školy
spolu so športovou halou ako aj
tým, ktorý musel na toto všetko

Na fotograﬁi primátor mesta s prvými učiteľmi, no najmä
prvými študentmi nášho gymnázia, ktorí sú dnes už lekári,
právnici, inžinieri, no najmä vzdelaní a múdri mladí ľudia,
hrdí na svoju školu i na naše mesto.
zabezpečiť nemalé finančné prostriedky, čo taktiež patrilo k mi-

moriadnym skutočnostiam
v rokoch 1990-1993.

Naše mesto poctili návštevou všetci prezidenti Slovenska, ale tiež prezident Poľska Bronislaw Komorowski
Do Tvrdošína zavítal 6.
marca prezident Slovenskej
republiky Andrej Kiska. Na
radnici bol privítaný vedením
mesta, pánom farárom Františkom Regulym a wójtom
Gminy Kościelisko Bogdanom
Pitońom.
V r á mci celode n ného
programu navštívil prezident
v doprovode primátora naše
Gymnázium a mestské kultúrne stredisko, kde sa konala
beseda so študentmi našich
stredných škôl. Poobedňajší
program pokračoval návštevou
firmy Hydac, kde sa stretol s
tvrdošínskym manažmentom
a zamestnancami firmy za
účasti konateľov tejto nemeckej spoločnosti, pánmi Dr.
Franzom Josefom Eckle a Ing.
Jozefom Líškom.
Prezident ukončil návštevu nášho mesta prehliadkou
Dreveného gotického kostola Všetkých svätých, kde
sa dozvedel o jeho histórii,
jeho smutnom dlhoročnom
osude až do roku 1985, kedy
nastúpilo nové vedenie mesta,
ktoré sa rozhodlo kostol
dostať do majetku mesta,
a tak ho zachrániť. Kostol bol
dlhé roky neprístupný, bol
v úplnom havarijnom stave

a chátral, akoby nemal žiadneho
gazdu. Do roku 1985 bolo akurát
rozhodnutie o jeho odstránení
z Tvrdošína a časti zrubu sa

mesta dostal kostol v roku 1993,
a tým aj naše mesto, najvyššie európske ocenenie Europa
Nostra.
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Pri tejto príležitosti iba
dopĺňame, že od vzniku Slovenskej republiky navštívili naše mesto, a tým aj náš
drevený kostol, všetci
slovenskí prezidenti,
ale tiež prezident
P o ľs k a B r o n i s l a w
Komorowski.
Primátor sa s prezidentmi stretával viack rát na of iciálnych,
ale aj na neformálnych
stretnutiach týkajúcich
sa najmä problémov samosprávy, rozvojových
programov nášho mesta, ale tiež spolupráce
s priateľmi v Poľsku.
Veľmi častým návštevníkom nášho mesta bol najmä pán prezident Ivan Gašparovič,
Bývalí prezidenti I. Gašparovič a B. Komorowski v spoločnosti či už ešte ako kandidát
na prezidenta a potom
organizátorov Stopy bez hraníc v Oraviciach.
Zľava: primátor I. Šaško, J. Choma, I. Gašparovič, B. Komo- pri rôznych slávnostných, ale aj pracovných
rowski, B. Pitoń.
príležitostiach nášho
mali presunúť do skanzenu
To, že náš drevený kostol patrí mesta aj preto, že sú s naším
v Zuberci.
do svetového kultúrneho dedič- primátorom veľmi dobrí
Aj keď politická klíma v roku stva, svedčí jeho zaradenie do osobní priatelia.
1985 nepriala cirkevným ob- zoznamu svetových kultúrnych
Návštevy prezidentov
jektom, náš drevený kostol mal pamiatok UNESCO, ktorého sú aj morálnym ocenením
šťastie, že sa ho niekto ujal a čo osvedčenie od ministra kultúry práce vedenia mesta, ale aj
sa aj podarilo. Za záchranu tejto Mareka Maďariča prevzal v roku sprostredkovateľmi ďalších
najvzácnejšej pamiatky nášho 2008 primátor Ivan Šaško.
kontaktov pri jeho rozvoji.

Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
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 potulujú.

Posila v slove

Duchu Svätý, otvor našu myseľ, aby sme pochopili Písmo, aby sme sa v našom živote cez prijatie Pána Ježiša
presviedčali o ceste, ktorá vedie k Bohu. Pomáhaj nám
v dnešných časoch prijímať priateľstvo s Pánom Ježišom.
Duchu Svätý, daj , aby naše cesty s Ježišom Kristom sa len
nepretínali, ako keď sa pretnú dve úsečky, ale aby sme
sa spojili s Ježišom, ktorý nás vedie k Nebeskému Otcovi.
Július Chalupa

Kniha o histórii nášho mesta má 25 rokov
Úvodné myšlienky tejto knihy boli venované každému
čitateľovi, ktorý zobral do rúk túto bohatú históriu
nášho mesta, ktorú v jednotlivých storočiach písali naši
predkovia.
Jedným z najvýznamnejších medzníkov v dejinách
Tvrdošína je nesporne rok 1369, keď kráľ Ľudovít na
Sviatok rozposlania apoštolov Tvrdošínu udelil výsady
kráľovského mesta. Na znak tejto udalosti si občania
Tvrdošína uctili kráľa Ľudovíta tak, že ho zvečnili
v soche na našej radnici, z ktorej sa už 150 rokov pozerá
na naše mesto.
Keďže Tvrdošín okrem toho, že vo svojej histórii bol aj
kráľovským mestom a jeho obyvatelia tu aj prežili svoje
životy, je mestom aj nás – súčasníkov, ktorí tu žijeme,
je mestom, ktoré je naše, na ktoré sme hrdí, je mestom,
ktoré máme radi.
Pre oživenie spomienok vám vyberáme časť z úvodného príhovoru primátora Ivana Šašku, ktorého text už
vtedy bol nadčasový a myslíme si, že je aktuálny aj dnes.
Je takmer jedno, akou spomienkou sa človek vracia
k briežkom pamäti, k miestu či mestu, kde prvý raz zaplakal a mať ho vypeľhala. Kde prežil roky detstva, kde teraz
žije, alebo ho osud zavial v iné strany, pritom cíti a vie, že
stará láska nehrdzavie, ale láska k rodnému kraju je tá
najkrajšia a najtrvácnejšia.
Viem, že city jednotlivca, vzťah, hrdosť, či pýcha na svoj
rodný kraj má rozdielnu cenu. Lebo to, čo mne je bytostné
a drahé, je pre iného iba objektom menšieho záujmu, pre
ďalšieho je to iba mesto a možno niekto iba mávne rukou.
To, že osídlenie kraja, kde sa rozprestiera územie Tvrdošína, Krásnej Hôrky a Medvedzia, bolo už v dávnych
dobách, nám nepriamo potvrdzujú rôzne archeologické
nálezy, ktoré dokazujú, že tu musel byť človek, ktorý žil
a tvoril. Človek od nepamäti premieňal večnú krásu prírody a stále premieňal aj seba. Všetko je odkryté i skryté
v človeku, všetko je pre človeka aj minulosť nášho mesta,
pre nás tak významného miesta na zemeguli, je tu aj naša
zodpovednosť za to, čo sa deje a čo sa stane.
Celú známu históriu Tvrdošína ovplyvňovali ekonomicko-geograﬁcké podmienky, ktoré určili remeselno-obchodný charakter, a najmä strategický význam dopravného spojenia takzvanej Jantárovej cesty od Dunaja k Baltu až po
súčasné podmienky s dobrou technickou infraštruktúrou
i potrebnou občianskou vybavenosťou.
Je to mesto mladých ľudí, kde najmä tvrdošínske školstvo tvorí pevný základ budúcnosti.
Dôvernejšie poznanie histórie, ale aj súčasnosti Tvrdošína s oprávnenou hrdosťou nech znásobí záujem o život
v ňom pri zveľaďovaní spoločného domova.
Dnešný svet je zasa iný a zdá sa nám, že sa akosi ponáhľa. Nie všetci sa vieme v pravý čas poobhliadať.
Prejdime sa históriou a súčasnosťou Tvrdošína, hľadajme svojich predkov a hľadajme seba, hľadajme svoje
dejiny, hľadajme svoju hrdosť.
Musíme ju mať...

naše drahé mamy
a staré mamy, prijmite
pozvanie primátora mesta
na slávnostné stretnutie
pri príležitosti Dňa matiek
do kina JAVOR

v nedeľu
13. mája o 1400
V programe vystúpia deti z nášho mesta a o dobrú
náladu sa postará spevák Robo Kazík.
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Máj, máj, máj zelený...

Uvítali sme nových spoluobčanov
Stalo sa pravidlom a tradíciou, že naše mesto si
uctí rodičov a našich najmenších - novonarodené deti
- uvítaním do života v obradnej sieni.
„Občianske uvítanie do života je jednou z najkrajších a najvzácnejších chvíľ, ktoré si budete uchovávať v pamäti. Teším sa
spolu s rodičmi zo zázraku života. Dieťa je predsa tým najvzácnejším darom, ktorý bude napĺňať a obohacovať ich dni. Je to
dar, ktorý vás, milí rodičia, bude sprevádzať po celý život, ale aj
záväzok a poslanie pre mesto, aby sme i naďalej vytvárali podmienky pre skvalitnenie šťastného života našich detí,“ povedala
okrem iného V. Jančeková.
Prítomní rodičia si následne z jej rúk prevzali finančný darček
a knihu s venovaním od primátora mesta.
Do života sme v uvedený deň 24. apríla privítali 36 novorodencov - 19 chlapcov a 17 dievčat.

Komplex mestskej plavárne ako investícia aj do budúcich generácií
Na námestí sa tradičnéno stavania mája zúčastnilo niekoľko stoviek divákov. O dobrú náladu sa im postarali deti z
nášho mesta a dychová hudba Tvrdošanka.
Máj, to nie sú len tradície. Máj, to je prebúdzajúca
sa príroda a pulzujúci život, pretože prichádza jar.
Stromy sa začínajú zelenať,
slnečné lúče sú intenzívnejšie a prinášajú do našich
sŕdc pocit radosti. V minulosti ľudia verili, že postavením mája si zabezpečia
zdravie, čistotu a krásu. Je

to tradícia, ktorá sa už stáročia zachováva. V zmysle
tejto tradície sa na Trojičnom námestí každoročne
stavia mestský máj, ktorý
sa celý mesiac týči nad naším mestom. Oslavujeme
to vždy kultúrnym programom, v ktorom sa predstavili deti z nášho mesta a DH
Tvrdošanka.

Združenie České dedičstvo Unesco zahájilo
projekt Česko-Unesco–
Slovensko alebo po 25
rokoch opäť spolu.
Zmyslom projektu je vydanie propagačných materiálov, ktoré podnietia putovanie za týmito pamiatkami
bez ohľadu na hranice. Zámerom je vydanie spoločnej
mapy českých a slovenských
pamiatok a ich prezentácia
na veľtrhoch cestovného

ruchu. Spoločné aktivity sa
konajú pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa
a 25. výročia vzniku dvoch
samostatných štátov. Súčasne
bola vyhlásená aj súťaž, ktorej
pravidlá sú uvedené na www.
unesco-czech.cz. Ak do konca
roka navštívite minimálne 3
pamiatky, potvrdené pečiatkou, môžete sa stať VIP členom UNESCO a môžete byť
zaradení do zlosovania o zaujímavé ceny.

„Vo svete globalizácie
hľadáme to, čím sa vyznačujeme a horlivo túžime spoznať rozdiely u iných. Zaujíma nás, odkiaľ a z čoho sme
sa vzali – my a oni.“ Týmito
slovami sa začína publikácia,
v ktorej si našiel miesto aj
náš drevený kostol Všetkých
svätých spoločne s prezentáciou diel sochára Stanislava

Ondríka. Vydavateľstvo Regionalny Ośrodek Kultury w
Bielsku-Bialej v spolupráci
s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne
vydalo knihu s názvom Po
cestách tradícií, kde opisujú
putovanie zvlášť po Európe.
Spoznávajú zemepisné vlastnosti rôznych oblastí a aj ich
prírodné bohatstvo.

UNESCO spája Česko-Slovensko

Cesty tradície s kostolom Všetkých svätých

Niekedy aj sami sebe

Skupina našich žien sa pre
radosť zo života rozhodla cvičiť. Rozhodli sa naplno venovať rekreačnej telesnej výchove a športu. Dvakrát do týždňa chodia cvičiť, spoločne sa
zúčastňujú zimných a letných
prechodov. Sú aktívne aj v
kultúrnej oblasti, pripravujú
si vlastný kultúrny program,

ktorý využívajú pri rôznych
príležitostiach. Tradične každoročne v apríli organizujú v
MsKS stretnutie, na ktorom
sa dokážu spoločne zabaviť. I
tento rok si chceli osláviť svoj
sviatok MDŽ, ktorý plánujú
oslavovať aj viackrát v roku
a okrem iného ich aj tentokrát
potešil kvietok od primátora.

VÝBER MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV
Naše mesto každoročne
vyčlení tím ľudí, ktorí v priebehu dvoch týždňov zabezpečia výber miestnych daní a
poplatkov v budove mestského
úradu. Zákon č. 305/2013 Z.z.
o eGovernmente ukladá vykonať tento výber elektronicky.
Spoločnosť, ktorá zabezpečuje prenos dát z doterajšieho
informačného systému do no-

vého - Dátového centra obcí a
miest do súčasnosti neuzavrela
komplexne tento systém, preto je tento výber posunutý. O
presnom termíne výberu daní
z nehnuteľností, daní za psa a
komunálny odpad vás budeme včas informovať na stránkach mesta Tvrdošín ako aj v
mestskom rozhlase.
Finančné oddelenie, MsÚ Tvrdošín

Okrem toho, že
denne môžeme sledovať výstavbu našej
najväčšej investície
za posledné roky,
môžeme vidieť rast
tejto stavby nielen
na stavenisku, ale
aj na stránke mesta
a to v týždenných
cykloch.
Začiatok výstavby bol priam symbo-Primátor so stavbyvedúcim našej plavárne pri prvých výkopových prácach 8. marca.
lický, ale aj náhodný,
že bol práve 8.marec,
a preto by nemal
ostať v zabudnutí,
pretože je prepojený
s výstavbou plavárne, čím sa dostáva
do histórie aj nášho
mesta.
Aj keď začiatky
bývajú vždy ťažké,
a máme za sebou zložité výkopové a zemné práce, po ktorých
nasledovali armatú- Aktuálny stav stavebných prác na mestskej plavárni.
ry a betonáže, vyjadrujeme týmto spokojnosť s doterajším
priebehom výstavby,
ktorá je v súlade s plnením nastaveného
harmonogramu prác.
To , č o v ž d y
býva dôležité je to,
že prajeme stavbárom a všetkým,
ktorí sú aktéri tohto diela, aby sa im
darilo a tým, ktorí Vizualizácia ukončenej plavárne.

neprajú nášmu mestu
len dodávame, že nech
sa netrápia, či sa touto
i nve s t íc io u m e s t o
zadĺži.
Naše mesto za 30
rokov nikdy nebolo
zadĺžené a nezadĺži
sa ani v tomto roku,
naviac pre našich obyvateľov zachováme
najnižšie dane v rámci
Slovenska či miestne
poplatky za komunálny odpad i rôzne úľavy, ktoré nepoznajú
ob ča n ia okol it ých
miest a obcí.
Naša mestská krytá
plaváreň, ktorá bude
miestom relaxu, bude
mať najmodernejšie
technológie ekonom ického v y u ž it ia ,
bude mať doplnkové funkcie utužovania zdravia troma
saunami so zázemím
kultúrneho a spoločenského prostredia
a samozrejme s následným dotvorením
aj okolitého zázemia,
parkovísk, chodníkov
a náležitej vnútornej
a vonkajšej zelene.“
Dopĺňa primátor, ktorý sa teší z toho, že
týmto dielom pripravujeme radosť najmä
pre občanov nášho
mesta.

Pozvanie na cyklopotulky s Českou a Slovenskou televíziou do nášho mesta a mestskej časti Oravíc

Propagácia
nášho
mesta je
dlhodobý
proces,
k t or ý
má priamu nadväznosť na jeho rozvoj a podmienky, ktoré sú vytvárané
nielen pre nás tu žijúcich, ale
tiež pre tých, čo navštívia naše
mesto.
Práve tí návštevníci a hostia sú pravým barometrom
hod not e n ia ná šho mest a
a mestskej časti Oravíc, ktorí nám zhodnotia, akou premenou mesto prechádza, aké

máme podmienky pre kultúru
a vzdelanie našich občanov,
aké máme podmienky pre
rekreáciu a šport, ako sa staráme o životné prostredie na
sídlisku, či ako sa mení centrum nášho mesta.
O týchto skutočnostiach
vám vedia najviac povedať
tí, čo zavítali do nášho mesta
či do Oravíc s odstupom niekoľkých rokov. Myslíme si, že
máme čo ponúknuť návštevníkom mesta. Veď tu máme
kultúrnu pamiatku zapísanú
do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, máme tu
dve galérie i vynovený hotel
Limba, máme tu dobré podmienky na šport i turistiku

nielen v okolí mesta, ale najmä
v našej mestskej časti Oravíc,
ktorým by sme mohli venovať
samostatnú kapitolu.
Okrem toho, že aj propagácii mesta venujeme náležitú
pozornosť, aktuálne v tomto
období pripravujeme s Českou a Slovenskou televíziou
natáčanie zaujímavej relácie
„Cyklopotulky po Tvrdošíne
a Oraviciach“, keď naše mesto
navštívia kamer y dňa 24.
mája. Scenár, ktorý pripravilo
vedenie mesta, bude zameraný
na poznanie mesta a začne raňajkami v hoteli Limba. Diváci sa dozvedia o histórii mesta,
ale tiež predstavíme mesto
a okolie s tým najlepším a naj-

krajším, čo tu máme: bude
to návšteva kostolíka, oboch
galérií, parku i detských ihrísk, našu kultúru i jednotlivé
kultúrne podujatia, podmienky pre šport i výstavbu našej
krytej plavárne. Televíziám
určite ponúkneme naše Oravice i všetko, čo sa tam nachádza, s možnosťami, ktoré nám
ponúka príroda i všetko to,
čo sme tam za posledné roky
vybudovali. Ostáva iba veriť,
že tzv. cyklopotulky televízie
a skupinky cyklistov posunú
naše mesto a mestskú časť
Oravice do lepšieho poznania
toho, čo vieme ponúknuť návštevníkom v každom ročnom
období.

Aktuálne o obchvate mesta
,,Skutočnosť začatia výstavby, ktorá už mala byť realitou
sa takzvane naťahuje z dôvodu
zložitého procesu verejného
obstarávania, kedy na Slovensku (ako to už býva), si aj
firmy, ktoré by to chceli stavať
navzájom robia problémy, čím
sa celý proces umelo naťahuje
a v našom prípade aj odďaľuje.
Aktuálny stav z posledných
informácií od vedenia Národnej diaľničnej spoločnosti,
ktorá je investorom pre nás tak
dôležitej stavby je to, že proces verejného obstarávania sa
v týchto dňoch uzatvára vyhodnocovaním námietok, ktorému

už nič nebráni vybrať firmu,
ktorá predložila pre štát najvýhodnejšiu cenovú ponuku.
Aj keď príprava dokumentov na podpísanie zmluvy
s dodávateľom bude trvať ešte
niekoľko týždňov, bude v našom meste súčasne prebiehať
proces prípravy odovzdávania územia, stavebných dvorov pre mechanizmy či proces
rokovaní o harmonogramoch
výstavby a určovania lokalít
zázemia pre samotnú výstavbu,
ktorá bude samozrejme trvale
sledovaná a koordinovaná
s vedením mesta,“ dodáva
primátor.
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Šport bližšie k mládeži
Na vytváranie podmienok pre mládež vedenie mesta nikdy neľutuje vynaloženú námahu, ale ani finančné prostriedky, ktoré budú správne investované do
mládeže.
,,Súčasný školský športový
Tu iba dopĺňame, že v týchkomplex, kde už v súčasnosti je to dňoch Úrad vlády v rámci
najviac využívaná mestská špor- schválených projektov týchto
tová hala, ale aj tenisová hala multifunkčných ihrísk vybral
i telocvičňa pri ZŠ Š. Šmálika sa s p o m e d z i v š e t k ý c h m i e s t
v najbližších mesiacoch rozšíri Žilinského kraja len Bytču, Žilinu,
o nové multifunkčné ihrisko, kto- Martin a Tvrdošín.
ré bude najviac využívať najmä
Ostáva iba veriť, že v novom
školská mládež.
školskom roku budú môcť toto
Toto multifunkčné ihrisko multifunkčné ihrisko využívať
v hodnote cca 60 tisíc eur bude nielen žiaci cirkevnej školy Š.
zhruba z dvoch tretín financova- Šmálika či študenti nášho gymné z projektu Úradu vlády a prí- názia, ale že si tam príde zahrať
pravné práce, spodná stavba, futbal, volejbal, hádzanú, tenis aj
celkové dotvorenie areálu bude ostatná mládež či občania mesta,
v jednej tretine financované ktorí budú mať chuť si zašportoz rozpočtu mesta.
vať,“ dodáva primátor Ivan Šaško. Vizualizácia multifunčného ihriska za Gymnáziom v Tvrdošíne.

Nová fara dotvorí centrum mesta
,,Všetci si želáme, aby tento
nový objekt fary slúžil nášmu mestu mnohé ďalšie desaťročia a bol
popri našom vzácnom kostole,
ktorý si postavili naši predkovia
jeho súčasťou, ale tiež ako ďalšia
dominanta, ktorá bude dotvá-

túto myšlienku vyslovil za veľkú
väčšinu z nás.
Keďže samotná stavba bude
stáť farský úrad nemalé finančné
prostriedky, bude tam potrebná
akákoľvek pomoc. Do tejto pomoci
sa zapojilo aj mesto, zatiaľ najmä

Stavebné práce na stavbe fary napredujú.
rať naše mesto nielen ako ďalší
objekt nášho centra, ale ostáva
veriť, že to bude aj nové centrum
našej duchovnej posily,“ toľko zo
želania primátora mesta, ktorý

prostredníctvom mechanizmov
technických služieb pri búracích
prácach, ale bude to určite aj ďalšia
materiálna či finančná výpomoc,
ktorú prisľúbil aj Urbár Tvrdošín.

Pri tejto potrebe najmä finančných prostriedkov, ktoré
by sa zišli na výstavbu fary, je
potrebné zverejniť viacero skutočností, ktoré sa udiali v našom
meste s cirkevným majetkom,
ktorý získali rôzni podvodníci
z mesta rôznymi nekalými spôsobmi, a to podobnými metódami, ktoré v súčasnosti traumatizujú Slovensko. Ide minimálne
o dva prípady na cirkevnom
majetku v našom meste, jedna
lokalita Pod Žiarcom, kde sú už
postavené domy a druhá lokalita v Medvedzí, kde chcú stavať
domy /myslíme si, že toho bude
viac/, spolu zhruba ide o cca 3
ha, (čo je 30.000 m2) a v eurách
to bude viac ako 1 milión eur.
Keďže za týmito podvodmi
sú konkrétni ľudia z nášho mesta a malá verejnosť v Tvrdošíne
aj v Medvedzí o tom vie, kto je
za tým všetkým, predovšetkým
ide vlastne o nehoráznu skutočnosť, ktorá sa už udiala, keďže
išlo o predaj pozemkov pod rodinné domy za veľké hodnoty,
kde máme informácie na prípravu ďalších prevodov. Tieto
podvody sú príkladom toho, keď

cirkev prišla týmto spôsobom
o 30 tisíc m2, čo na túto dobu je
to možné vyčísliť na jeden milión 200 tisíc euro, počítajúc za
stavebný pozemok 0 eur za m2.
Keďže všetci patríme do tejto
farnosti a cirkevný majetok je jej
súčasťou, musí nás to všetkých
zaujímať a nemôžeme byť k tejto situácii ľahostajní.
Z tejto matematiky je vidieť,
že ide o veľké peniaze, ktoré
niekto už získal alebo sa len
teší, že ich ešte získa. V každej
inej krajine či inom štáte by sa
to nemohlo udiať, tak ako tu
v Tvrdošíne, keď podobná situácia je aj v tvrdošínskom urbáre, že niekto na družstve získal
podvodom urbárske pozemky,
ktoré protizákonne rozpredal,
čím získal za ne veľké množstvo
peňazí, kde skutočný vlastník
o tom ani nevedel.
Aj keď treba veriť, že božie
mlyny melú pomaly, ale isto,
bude však treba tie kolesá na
mlyny pohnúť, aby sa ten mlyn
rozbehol, a tak sa dosiahla spravodlivosť aj v cirkevnom majetku, ktorý niekto získal len preto,
aby sa tým obohatil.

Škody spôsobené kalamitou sa likvidujú
V dňoch 11. a 12. decembra
veľkú časť Slovenska, ale aj
Oravy zasiahla mimoriadne
silná víchrica, ktorú meteorológovia v niektorých momentoch nazvali aj ako orkán. Z
týchto dní bolo zaznamenané
obrovské množstvo veterných
kalamít na Orave, a čo nám je
veľmi ľúto, postihnuté boli aj
lesy v Tvrdošíne, no najmä v
Oraviciach. Teplý južný vietor si vybral v našom regióne
dolinu, ktorá od Osobitej cez
Oravice zničila lesy v mnohých lokalitách Oravy, ale tiež
okolie Oravskej priehrady,
kde napáchala táto víchrica
tiež obrovské škody na lesoch,
na elektrickom vysokom vedení, na upchatých cestách i
na výpadkoch elektriky pre
domácnosti či ďalších nad-

väzujúcich škodách
v okolitých obciach a
lesoch.
Od tohto obdobia
uplynulo už niekoľko
týždňov, počas ktorých
prebiehali nielen rozsiahle opravy na elektrickom vysokom vedení, ale taktiež sa nezastavili práce v lese.
Urbár Tvrdošín okamžite zareagoval na túto
kalamitu a hneď bolo
v lesoch v Oraviciach
nasadené m nožst vo
lesnej techniky, ktorá
popadané stromy spracovávala a uskladňovala v skladoch dreva.
Drevo, ktoré padlo po- Práca v lesoch prebieha aj počas víkendov.
čas víchrice, sa z veľhovať vďaka lesnej technike ných sadeníc lesných drevín.
kej časti podarilo už posťa- a neustálemu pracovnému Tieto práce by mali prebiehať
nasadeniu. Od začiatku apríla do konca mája. Treba povedať,
prebiehajú v Oraviciach práce že táto kalamita bola zničuv lesníckych činnostiach, a to júca, lesy v Oraviciach už
pri obnove lesa spočívajúce nie sú také ako boli, ale treba
v uhadzovaní haluziny po povedať, že sústavnou prácou
ťažbe dreva, a taktiež prebieha Urbáru Tvrdošín sa skráti čas
jamková sadba voľnokoren- na obnovu lesných porastov.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26. apríla, otvoril primátor mesta. Predložil program zasadnutia, ktorý bol
schválený. Po procesných úkonoch primátor uviedol informácie,
ktoré pozostávali zo sumáru spoločenských udalostí, kde okrem
iného
pripomenul
návštevu
(Dokončenie
z 1.
str.) pána prezidenta, ako aj vyhodnotil pracovné stretnutie s konateľmi firmy Hydac, s ktorými sa viedla diskusia o súčasnom stave fabriky, ale tiež o ďalšej príprave jej rozvoja
s možnosťou rozširovania ďalšej výroby.
S pozornosťou boli sledované informácie týkajúce sa výstavby
plavárne, kde stavebné práce postupujú v súlade s harmonogramom. Pri tejto investičnej akcii bolo zdôraznené, že tí, ktorí neprajú nášmu mestu a tiež nemajú záujem o jeho rozvoj, neustále nám
podkopávajú nohy a vytvárajú rôzne prekážky len preto, aby rast
nášho mesta sa spomalil, resp. aby upadol. Aj preto prostredníctvom
rôznych sociálnych sietí šíria rôzne bludy o zadĺženosti nášho mesta,
čo samozrejme nie je pravda. Veľmi nás teší tá väčšina z vás, ktorí
prajú nám a tomuto mestu, a to nielen v pri výstavbe plavárne, ale
tiež pri akejkoľvek aktivite, ktorá vyjde z radnice a je v prospech
našich obyvateľov. Ako jedna zo skutočností, ktorá v našom meste
nemá obdobu, bol podnet neprajníkov podaný na okresnú prokuratúru, kde predmetom bolo preverovanie stavebných povolení jednak
pre rodinné domy, ale tiež v ich záujme bolo zastavenie výstavby
polyfunkčných objektov, či prestavby bytov v priemyselnej časti.
Pozornosť preverovania bola sústredená aj na projekt Zberného
dvora, kde naše mesto získalo z eurofondov takmer, 2 milióny eur,
na stavebnú časť, ale tiež na zakúpenie špeciálnych mechanizmov
a technológie pre riešenie odpadového hospodárstva. Tento zámer
škodiť nášmu mestu však týmto podávateľom nevyšiel.
Aj z týchto dôvodov sme pristúpili k úprave územného plánu
mesta, a to preto, aby mladí ľudia, ktorí majú záujem o výstavbu
rodinných domov nemali žiadne prekážky, aby rozvojové zámery,
ktoré máme v príprave neboli zastavené, a to len preto, že pár ľudí
má záujem škodiť tomuto mestu.
Medzi ďalšie dôležité informácie patrilo podpísanie zmluvy
v Novom Targu o nenávratný finančný príspevok z mikroprojektu
pre sakrálne pamiatky, doručenie rozhodnutia o schválení financií
z prostriedkov eurofondov na projekt zameraný na likvidáciu
biologicky rozložiteľných odpadov, kde takmer každá domácnosť
bezplatne obdrží kompostér, do ktorého bude uskladňovať trávu,
lístie, či odpad z kuchyne. Po určitom čase a procese bude výsledkom kompost, ktorý je možné opätovne v záhradách využiť. Väčšie
kompostéry budú umiestnené tiež na športoviskách, v záhradkových osadách, na cintorínoch, či iných verejných priestranstvách.
Z pripravovaných projektov bola podaná informácia ku výstavbe modernej kompostárne, jej technológii a k tomu dodanie aj
špeciálnych mechanizmov v hodnote takmer 1 milón eur. Zámerom
projektu je minimalizovať enviromentálne záťaže (ako zamedzeniu
vzniku čiernych skládok odpadu, ale aj z ekonomických dôvodov,
kde mesto vynakladá ročne nemalé finančné náklady na zber
a zneškodňovanie komunálneho odpadu, ktorého súčasťou je aj
biologicky rozložiteľný odpad.
V pozornosti mesta aj výstavba obchvatu mesta. Podľa poslednej komunikácie s vedením Národnej diaľničnej spoločnosti pre
výber dodávateľa stavby bola jednou stavebnou spoločnosťou podaná námietka, ktorá proces výstavby síce posunie, ale nemala by
ho zastaviť. Takže obava, že obchvat sa nebude realizovať, podľa
slov zástupcov NDS by mala byť zbytočná.
Ako ďalšia potešujúca správa, ktorá zaznela v informáciách, bolo
2.hodnotiace kolo projektu pre výstavbu cyklochodníka Medvedzie
-Štefanov, ktorého súčasťou je aj výstavba infocentra v Oraviciach,
premostenia rieky Oravice, či ďalších aktivít s tým spojených. Už
len teraz musíme veriť, že tento projekt nám bude schválený, čo
prispeje tiež nezanedbateľnej investičnej akcii, ale tiež prispeje
k rozvoju cestovného ruchu.
Mestské zastupiteľstvo na záver schválilo záverečný účet mesta
za rok 2017. Ročná účtovná závierka mesta bola overená auditorskou spoločnosťou. Mesto hospodárilo v roku 2017 podľa schváleného rozpočtu, bol vyrovnaný v príjmovej, ako aj výdavkovej časti
a nečerpalo žiaden úver. V roku 2017 prijalo 41 druhov grantov a
dotácií na bežné výdavky. Hospodárilo s prebytkom, ten v sume
viac ako 800 tisíc eur bol použitý na tvorbu rezervného fondu. MsZ
schválilo hospodárenie príspevkovej organizácie mesta Technické
služby mesta a obchodnej spoločnosti mesta Termalšport TS za
rok 2017. Na MsZ odznelo odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu mesta, správa nezávislého auditora z overenia
účtovnej závierky a hospodárenia mesta, správy o činnosti oddelenia
výstavby, oddelenia sociálnych vecí, klubov dôchodcov, mestskej
knižnice, o činnosti športových klubov na území mesta, ktorých
aktivity sú finančne podporované z rozpočtu mesta.

Hodnotili uplynulý rok

Dobrovoľní hasiči bilancovali aj športovali

Harvestor, ktorý sa špecializuje na výrub, odvetvovanie a
skracovanie stromov je počas posledných týždňov v plnom
zaťažení aj v Oraviciach.

V marci tohto roka sa uskutočnila výročná schôdza Dobrovoľného hasičského zboru,
kde zhodnotili svoju prácu
za rok 2017. Pripomenuli si,
čo dokázali, čo bolo pre nich
dôležité splniť, ale aj to, čo by
chceli v tomto roku vylepšiť.
Minulý rok venovali osobitnú
pozornosť odbornej príprave
členov kontrolných skupín.
V úzkom kontakte s mestským

úradom riešili výchovu spoluobčanov v rámci protipožiarnej ochrany, a to aj prostredníctvom mestského rozhlasu.
Postupne v spolupráci s preventivárom mesta vykonali
ďalšie kontroly v meste, a to
v počte takmer 200 domov.
Tento rok by chceli pokračovať aj v hasičských súťažiach,
z ktorých by si radi pre naše
mesto priniesli aj víťazstvá.

V priestoroch Mestského
kultúrneho strediska Tvrdošín sa 17. apríla uskutočnila
výročná schôdza Združenia
zdravotne ťažko postihnutých. Na stretnutí zhodnotili
činnosť a hospodárenie za
rok 2017. Nechýbal ani plán
aktivít na rok 2018, v ktorom

si našli miesto plánované výlety do Tatier alebo aj rekondičné pobyty v Oraviciach,
Turčianskych Tepliciach alebo
Piešťanoch. Ako aj po minulé
roky, aj tento rok si nájdu čas,
aby zavítali do mestských bazénov v Oraviciach a strávili
tam príjemný deň.
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Školstvo v Tvrdošíne za 100 rokov trvania Československa,
Školstvo v našom meste prešlo počas svojej 100-ročnej histórie
zmenami, ktoré určoval aktuálny vzdelávací dobový systém. Dotkol
sa viacerých generácií občanov mesta, ale aj širšieho regiónu. Vzdelanie v našom meste získala mládež z celého Slovenska.
Z HISTÓRIE ŠKOLSTVA V TVRDOŠÍNE
História školstva v našom meste siaha hlboko do minulosti.
Určite je úzko spojená s existenciou kráľovskej colnej stanice
(prvá zmienka v listine kráľa Belu IV. z r. 1265) a fary v Tvrdošíne, ako najsevernejšieho osídlenia na severe Slovenska. Potreba
vzdelávania detí colných úradníkov, obchodníkov a bohatších
sedliakov podmieňovala vznik školských zariadení v meste. Škola v Tvrdošíne bola už v roku 1568. Ďalšie informácie poskytujú
zápisy z mestských kníh, kanonických vizitácií a ďalšie zdroje.
PO VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Po vzniku Československa sa v roku 1919 školy v Tvrdošíne
(r. 1872 Dievčenský výchovný ústav, kde dievčatá od r. 1884
vyučovali mníšky až do r. 1918, škola pre chlapcov a židovská
škola, postavená pri Synagóge) zlúčili do štvortriednej a neskôr
do päťtriednej obecnej školy, do ktorej chodili aj deti z Medvedzia. Päť učiteľov tam vtedy učilo 263 žiakov.

Vyučovanie v štátnej meštianskej škole sa začalo 1. 9. 1919.
V štyroch triedach 150 žiakov vyučovalo 7 odborných učiteľov.
Vyučovanie sa dialo v nevyhovujúcich podmienkach. Tri učebne
boli v školskej budove postavenej ešte v roku 1905 blízko fary
a kostola. Žiaci sa učili tiež v budove dnešného mestského úradu. Ďalšia trieda bola v bývalej židovskej škole pri Synagóge.
Vyučovalo sa dopoludnia a popoludní, od pondelka do soboty.
Štvrtok bol voľný (feriálny deň).
Učitelia štátnej meštianskej školy popri pedagogickej činnosti vyvíjali pomerne rozsiahlu kultúrno-osvetovú činnosť medzi
mládežou a obyvateľstvom. Popri učiteľskej práci sa zúčastňovali na rôznych slávnostiach organizovaných najmä Telocvičnou
jednotou Sokol i ostatnými miestnymi organizáciami (najmä Čs.
Červeným krížom). Na začiatku 20. rokov sa učitelia meštianskej
školy aktivizovali „ za povznesenie ľudu po stránke kultúrnej
a hospodárskej“, najmä prostredníctvom časopisu Orava, ktorej
redakcia sídlila vtedy v Tvrdošíne.
Obetavú prácu odvádzali v Klube Čs. turistov v Tvrdošíne,
založenom v roku 1931, v spevokole a hudobnom krúžku.
Koncom roku 1922 bol zrušený Tvrdošínsky okres. Jeho územie a obyvateľstvo bolo začlenené čiastočne do okresu Dolný
Kubín, čiastočne do okresu Trstená. Táto udalosť najviac ovplyvnila ďalší rozvoj mesta, znížil sa nielen jeho politický význam,
ale aj hospodársky. Prestali týždenné trhy, boli zrušené okresné
úrady, stagnovala výstavba najmä verejných budov. Počet obyvateľstva v rokoch 1921 - 1940 sa udržoval zhruba na rovnakej
úrovni. V Tvrdošíne v r. 1921 žilo 1 582, v Krásnej Hôrke 492
obyvateľov. V roku 1940 žilo v Tvrdošíne 1 626, v Krásnej Hôrke 571 obyvateľov.
ŠKOLA V KRÁSNEJ HÔRKE
Spišská Kapitula (kronika) spomína školu v roku 1795, dovtedy deti z Krásnej Hôrky pravdepodobne navštevovali školu
v Tvrdošíne.
Podľa tradície a ústneho podania vyučovali zväčša roľníci,
alebo vyslúžení vojaci. Učilo sa čítanie a ,,počtovanie“. Školské
záznamy sa datujú od r. 1903 (tr. knihy). Začiatky boli ťažké, bez
učebných pomôcok. O nič lepšia situácia nebola ani v ďalších
rokoch. Škola bola stále jednotriedna (50-70 žiakov).
Občania si sami postavili obecnú školu. Vyučovať sa v nej
začalo v r. 1931. Od júna 1941 sa obecná ľudová škola zmenila
na rímsko-katolícku ľudovú školu (dvojtriednu s 5. ročníkmi)
a od 1945 na Štátnu ľudovú školu v Krásnej Hôrke. Veľmi veľa
v rámci výchovy, osvety a kultúry urobili učitelia manželia Siebertovci v práci s deťmi, pripravovali rôzne večierky, nácvik
divadiel skoro každý rok. Škola bola pričlenená r. 1980 do ZŠ
v Medvedzí.
OD 40-TYCH ROKOV

Keď sa Krajinský úrad rozhodol postaviť nemocnicu na Orave,
Tvrdošín prejavil o jej výstavbu záujem, ktorý sa však nepodarilo
presadiť. Namiesto nemocnice sa začala v r. 1942 stavať meštianská škola, ktorej výstavba sa pretiahla až do konca druhej svetovej
vojny. Bola postavená na mieste, kde predtým stáli budovy colného
úradu zo 17. storočia a budova TJ Sokol, ktoré boli vtedy zbúrané.
Do nedokončenej budovy sa 1. 9. 1944 nasťahovali nemecké vojská
a zriadili tu poľnú nemocnicu.
Po poštátnení školstva v septembri r. 1944 sa dovtedajšia rímsko-katolícka škola premenovala na Štátnu ľudovú školu v Tvrdošíne. Bola dokončená až po vojne. Vyučovanie začalo 18. 12. 1947. V
prízemí budovy bola zriadená materská škola. Dňa 21. apríla 1948
bol v Československej republike prijatý zákon o základnej úprave
jednotného školstva, čo neskôr prinieslo veľa zmien. V šk. roku
1948/1949 bola namiesto meštianskej školy zriadená Stredná škola. Do jej obvodu patrili: Podbiel, Nižná n/Oravou a Krivá. Počet
žiakov stúpol na 402 a tunajšia škola sa stala najväčšou v okrese.
V roku 1952-53 sa Národná a Stredná škola zlúčili po organizačnej a administratívno-hospodárskej stránke. Vznikla Deväťročná škola s vyše 500 žiakmi. V šk. roku 1953-54 na základe
nového školského zákona vznikla Osemročná stredná škola.
MATERSKÁ ŠKOLA V TVRDOŠÍNE
S novodobou históriou mesta súvisí aj vznik materských škôl
na jeho území. Vznik prvej materskej školy, ktorú spravovala
cirkev sa datuje k roku 1947. Z tohto obdobia síce nie sú zachované žiadne písomnosti, ale aj napriek tomu si starší občania

mesta spomínajú, že takéto zariadenie v meste fungovalo. Bolo
umiestnené v terajšej ZŠ Š. Šmálika. Najstaršia kronika, ktorá
potvrdzuje existenciu materskej školy s kapacitou 80 detí je z
roku 1965. Nachádzala sa v budove na terajšej Farskej ulici oproti
kostolu. Na hornom poschodí boli detské jasle a svojmu účelu
slúžila až do roku 1991. Vtedy sa MŠ presťahovala do budovy
bývalých jaslí na Oravskom nábreží 142 s počtom 120 detí a 12
pedagogickými zamestnancami. Od roku 2003 prešla MŠ pod
zriaďovateľskú pôsobnosť mesta.
NOVÉ ŠKOLSKÉ INŠTITÚCIE
V objekte ZŠ Tvrdošín bola 1. 9. 1953 zriadená Pedagogická
škola pre vzdelanie učiteľov národných škôl.
Bola prvou v našom regióne, ktorá v 50-tych rokoch vychovala pedagógov, odborníkov, výborných učiteľov, ktorí sa úspešne
uplatnili po celom Slovensku. Hoci na vzdelávanie tu boli pripravené dobré materiálno-technické podmienky, po päťročnom
trvaní (1958) bola činnosť školy ukončená. Podstatnou mierou
prispela k zníženiu nekvalifikovaných učiteľov na Orave, najmä
v súvislosti so zvýšením stavov žiakov povojnových ročníkov.

Pri Pedagogickej škole v Tvrdošíne bola od 1. septembra 1953
zriadená Pedagogická škola pre pracujúcich. V I., II., III., ročníku začalo študovať 52 študentov. V školskom roku 1954/55
pribudol aj IV. ročník. Žiacky domov – internát bol zriadený
v školských priestoroch ZŠ v Tvrdošíne hneď od 1. septembra
1953. V prvom roku školy mal Žiacky domov 66 chovancov, ktorý bol v r. 1955/56 premiestnený do nových priestorov na námestí
za kostolom. Pri príležitosti 60. výročia založenia školy vyšla
publikácia Pamätnica Pedagogickej školy Tvrdošín (2013). Absolventi pedagogickej školy boli prví maturanti mesta Tvrdošín.
V rokoch 1957-60 bola v Tvrdošíne Poľnohospodárska technická škola a r. 1958-1959 dvojročná účtovnícka škola, odčlenená
z Oravského Podzámku.
Roku 1953 boli zriadené v Tvrdošíne detské jasle. Súčasne
bola adaptovaná a prestavaná bývalá ľudová škola (v náklade
700 tisíc Kčs), v ktorej sídlila materská škola a detské jasle.
Roku 1965 chodilo do ZDŠ v Tvrdošíne, dnešnej ZŠ Štefana
Šmálika 750 žiakov, ktorých výchovu v 17 triedach zabezpečovalo 28 pedagógov.

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
ELEKTROTECHNICKÁ
Vznik školy súvisí s rozvojom priemyselnej výroby na Orave. V
rokoch 1957 sa v bývalých Ľanárskych a textilných závodoch v
Nižnej začína výroba zariadení slaboprúdovej elektrotechniky.
Tento druh výroby vyvolal vo zvýšenej miere potrebu kvalifikovaných pracovníkov, a tak prirodzeným riešením bolo zriadenie
Strednej priemyselnej školy ekektrotechnickej od 1. septembra
1961. Vyučovanie sa začalo v priestoroch ZDŠ v Nižnej.

Tie však nestačili potrebám rozrastajúcej sa školy, a tak sa
začalo s výstavbou nového areálu školy v Tvrdošíne - Medvedzí.
Prvá etapa, v ktorej mali byť postavené učebne, laboratóriá a
dielne, sa začala v roku 1965. Ubytovanie žiakov sa riešilo dočasným umiestnením v bytovke určenej zamestnancom Tesly a
na privátoch. Od septembra 1968 sa už začína riadne vyučovanie v Tvrdošíne - Medvedzí. Po uvoľnení budovy Domova mládeže DM 1, ktorá slúžila ako „slobodáreň“ sa koncom 70-tych
rokov aj internát presťahoval z Nižnej do Tvrdošína. S väčšími,
či menšími prieťahmi sa budovala druhá etapa areálu. Budova
DM 2 bola ukončená v r. 1978.
„Bolo to obdobie konjuktúry školy. Priestory školy a internátov neboli dobudované, a tak sa na ich dokončovaní brigádnicky
podieľali učitelia aj žiaci,“ spomína primátor Ivan Šaško, ktorý
bol v tom období zástupcom riaditeľa školy a na jeho pleciach
bolo aj urýchlené dokončenie druhej budovy domova mládeže.
„Keby sme jeho výstavbu ponechali len na ministerstve školstva,
stavba budovy by sa určte predĺžila. V tom čase sa súčasný primátor zaslúžil o celkovú dostavbu areálu školy, o nové učebne,
telocvičňu, školskú jedáleň, športový areál, ako aj o dotvorenie
areálu s výsadbou zelene a stromov, ktoré pred školou si pamätá veľa absolventov školy. Škola mala výnimočné postavenie,
záujem o štúdium mali žiaci z celého Slovenska. Ich výber bol
prísny, nie všetkým sa podarilo študovať na tejto škole. V internátoch bolo pripravených takmer 500 miest na ubytovanie.“
Postupne pribudli aj neelektrotechnické študijné odbory, a
tak sa škola premenovala v roku 1980 na Strednú priemyselnú
školu. Pribudli nové odbory, ako napr. strojárstvo, strojárska
technológia, prevádzkyschopnosť výrobných zariadení a výroba
odevov a prádla - v tomto odbore študovali pracovníci z Makyty
Námestovo. Od roku 1977 bol v škole otvorený odbor technická
obsluha prostriedkov výpočtovej techniky.
V školskom roku 1999/2000 bolo otvorené pomaturitné kvalifikačné vzdelávanie v odbore ekonomika cestovného ruchu.
Spolupráca so Žilinskou univerzitou vyústila do otvorenia externej formy bakalárskeho štúdia v odbore telekomunikačný
manažment. V tomto školskom roku bola v škole zriadená aj
Lokálna CISCO akadémia. Vedenie školy vyvíjalo iniciatívu
za rozšírenie ekonomického vzdelávania, a tak bol pod jedným vedením otvorený od školského roka 1994/95 ďalší subjekt Obchodná akadémia Tvrdošín. V roku 1996 stratila škola
jeden objekt domova mládeže v prospech novovznikajúceho
okresu Tvrdošín. V školskom roku 1999/2000 bolo otvorené v
škole pomaturitné kvalifikačné vzdelávanie v odbore ekonomika cestovného ruchu. V roku 2001, pri príležitosti 40-teho
výročia založenia školy, udelilo MŠ SR Strednej priemyselnej škole v Tvrdošíne čestný názov Stredná priemyselná škola
Ignáca Gessaya Tvrdošín. Meno dostala po slávnom rodákovi, ktorý bol učiteľom, redaktorom a politikom – signatárom
Pitsburskej dohody. V roku 2005 bola nadviazaná spolupráca
s UMB v Banskej Bystrici zriadením strediska pre bakalárske
štúdium „Európske kultúrne štúdie“ pre fakultu humanitných
vied. Študentov vzdelávalo 6 univerzitných profesorov, 3 docenti, niekoľko kandidátov vied a veľmi skúsení jazykoví lektori.
Významným dátumom je 1. september 2007, kedy MŠ SR
zaradilo v rámci racionalizácie dve školy do siete škôl SR pod
spoločný názov Spojená škola Tvrdošín, ktorej organizačnými
zložkami sú: Stredná priemyselná škola Ignáca Gessaya Tvrdošín a Obchodná akadémia Tvrdošín.

MATERSKÁ ŠKOLA V MEDVEDZÍ
V súvislosti so stúpajúcou zamestnanosťou v podniku Tesla
Orava Nižná sa rozrastalo aj sídlisko Medvedzie, čo bolo pod-
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ale tiež za 25 rokov samostatnosti Slovenskej republiky
netom aj pre vznik ďalších materských škôl a spoločných zariadení DJ-MŠ. Prvým zariadením na území nového sídliska bolo
Spoločné zariadenie DJ – MŠ I umiestnené v budove bývalého
internátu pri SPŠ – E. Od roku 1996 bola MŠ presťahovaná do
priestorov ZŠ MM. Veľký záujem o predškolské zariadenia podnietilo vznik ďalších MŠ na sídlisku Medvedzie, ale aj v mestskej
časti Krásna Hôrka pôsobiacich v netypizovaných priestoroch
(byty a internát). MŠ v Krásnej Hôrke fungovala jednotriedna
MŠ v priestoroch bývalej ZŠ. Vo februári 1977 bolo zriadené
Spoločné zariadenie DJ – MŠ II v priestoroch bytovky č. 30
s kapacitou 160 detí (5 tried MŠ a 3 oddelenia DJ). Zariadenie
fungovalo do apríla 1991. MŠ III bola zriadená ako dvojtriedna
poldenná MŠ pre predškolákov matiek na materskej dovolenke.
V súvislosti so stúpajúcou nezamestnanosťou sa postupne tieto
zariadenia zrušili, a zároveň aj zanikli všetky detské jasle na
území mesta Tvrdošín. Spoločné zariadenie DJ –MŠ IV vzniklo
v roku 1981 prvýkrát v typizovaných podmienkach s kapacitou
105 detí. Materská škola V bola druhou MŠ umiestnenou v typizovaných priestoroch s kapacitou 100 detí. V roku 2008 sa MŠ
IV, MŠ V a MŠ Krásna Hôrka zlúčili pod spoločné riaditeľstvo
s adresou MŠ Medvedzie 138. V roku 2013 bol vybudovaný pri
MŠ Detský park nielen pre deti materskej školy, ale aj pre deti
celého sídliska Medvedzie s krásnymi hracími a oddychovými
priestormi.
ĽUDOVÁ ŠKOLA UMENIA
Od 1. septembra 1976 začala Ľudová škola umenia v Nižnej nad Oravou pracovať ako samostatná škola. V školskom

roku 1980/81 riaditeľstvo otvorilo detašovanú triedu v Tvrdošíne, v ktorej sa začala vyučovať prípravná hudobná výchova a
prípravná výtvarná výchova, ktorú navštevovalo spolu 25 žiakov. Od 1.9. 1981 riaditeľstvo ĽŠU bolo preložené z Nižnej do
Tvrdošína, kde boli poskytnuté samostatné priestory v Základnej deväťročnej škole. V týchto priestoroch je umiestnené riaditeľstvo ZUŠ Tvrdošín až do súčasnosti. Od roku 1990 pôsobí
pod názvom Základná umelecká škola. ZUŠ má dve elokované
pracoviská v Zuberci, v obci Liesek, kde vyučovanie prebieha
v triedach na základných školách a elokované pracovisko na
sídlisku Medvedzí v prístavbe ZŠ M. Medveckej.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA MÁRIE MEDVECKEJ
Výstavba sídliska Medvedzie si vyžadovala aj výstavbu základnej školy. Po dlhých rokoch výstavby školy na sídlisku 725
žiakov prvýkrát oficiálne prekročilo brány školy 1. 2.1980. Nová
škola poskytovala široký priestor na vyučovanie i mimoškolskú
činnosť. Vznikol spevácky zbor, ľudový súbor, vydával sa školský časopis, aj práca v mnohých krúžkoch žiakom poskytovala
priestor na rozvoj ich zručností a vedomostí. Pre talentovaných
žiakov boli zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky, cudzích jazykov, a aj triedy so športovou prípravou. V
škole je vytvorený priestor i na vzdelávanie žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami v bežných, ale aj v špeciálnych triedach. Počet žiakov rástol každý rok, čo si vyžiadalo prístavbu
ďalšej časti školy.
Najvyšší počet žiakov 1 257 v celej histórii školy bol v školskom roku 1990/91. V roku 1997 bola škola zaradená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Od roku 1998 škola nesie

čestný názov po národnej umelkyni Márii Medveckej, našej
rodáčke, ktorá celý život a tvorbu venovala Orave.
„Škola je v prevádzke 38 rokov, prešla už mnohými rekonštrukciami, no hlavne od roku 2003, kedy sa zriaďovateľom školy
stalo mesto. Aj túto školu, tak ako aj ostatné školské zariadenia,
sme prebrali doslova v hroznom stave. Opravy sme financovali
z rozpočtu mesta, ale najmä prostredníctvom projektov, ktoré
všetky naše zariadenia po rokoch investícií dostali na takú úroveň, ktorú si pedagógovia a žiaci zaslúžia,“ hovorí primátor.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA TVRDOŠÍN
Lesnícke učilište v Tvrdošíne vzniklo roku 1984 ako miestne
odlúčené pracovisko Stredného odborného učilišťa lesníckeho

ktorí sa za tie roky podieľali na množstve aktivít, všetkým riaditeľkám, a samozrejme aj deťom, bez ktorých by to celé nemalo
význam,“ povedal primátor počas osláv 30. výročia CVČ.
ZŠ ŠTEFANA ŠMÁLIKA
Slávnostné otvorenie prvého školského roka bolo 1.9.1992
za účasti vtedajšieho diecézneho biskupa Františka Tondru,
vdp. Mariána Pánika, primátora mesta Ing. Ivana Šašku a ďalších hostí. Pri tejto príležitosti bola odhalená busta Štefana
Šmálika. Do školských lavíc zasadlo 647 žiakov z Tvrdošína,
Medvedzia, Krásnej Hôrky a Štefanova nad Oravou. Škola sa

v Banskej Štiavnici na zabezpečenie prípravy mladých kvalifikovaných pracovníkov pre odborné obhospodarovanie lesov
severného Slovenska. Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov v lesníckej prvovýrobe v robotníckych i vybratých
technických profesiách pre oblasť severného Slovenska. Ďalej
zabezpečuje rekvalifikácie občanov v oblasti lesného hospodárstva a dodávky prác a služieb. V súčasnosti sa v škole vyučuje
jeden štvorročný študijný odbor (operátor lesnej techniky, tri
trojročné učebné odbory (mechanizátor lesnej výroby, mechanik opravár so zameraním na lesné stroje a zariadenia a agromechanizátor opravár) a dva odbory denného nadstavbového
štúdia (lesné hospodárstvo a mechanizácia poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva). Uvedené odbory umožňujú stupňovité
vzdelávanie študentov. Škola plánuje rozvíjať zameranie pre environmentálnu oblasť a rozvoj vidieka. „I táto, dnes fungujúca
škola, mohla nebyť. Snahy o jej zrušenie v polovici 90-tych rokov
naberali na intenzite. Spoločne s vtedajším riaditeľom školy sme
podnikali kroky, aby sme tento scenár odvrátili. Vyučovanie sa
podarilo rozšíriť o nové odbory nadstavbového štúdia a pokračovať vo výstavbe školy. Učilište sa zmenilo na strednú školu,
čo je úspech,“ spomína primátor.
„Boli sme poučení z histórie. Málokto vie, že Tvrdošín sa
v r. 1873 na „Ministerstve výučby“ uchádzal o vyššiu školu, na
ktorej by sa vyučovalo lesníctvo a patril medzi tri mestá (v období rokov 1869 - 1875), kde sa mala zriadiť pletiarska škola.
V roku 1876 sa mestské predstavenstvo uchádzalo aj o zriadenie
tkáčskej školy. Nič z týchto zámerov sa nepodarilo uskutočniť,“
dopĺňa primátor, ktorý sa zo svojej pozície primátora, poslanca
Žilinského samosprávneho kraja a poslanca Národnej rady SR
vždy usiloval pomôcť všetkým školám na území mesta.

od svojho vzniku stala súčasťou školskej siete v regióne. 5. 9.
1994 bola v škole posvätená kaplnka Nepoškvrneného počatia
Panny Márie, kde sa konajú sv. omše pre žiakov, zamestnancov školy i pre verejnosť. Na návštevu školy prichádzali vzácni
hostia – rehoľníci , misionári, lekári, spisovatelia a umelci, ktorí
obohatili život školy svojimi skúsenosťami. Prichádzali mnohé
výzvy na projekty, do ktorých škola aktívne vstupovala. Získaním finančných prostriedkov sa postupne zlepšovalo materiálne
vybavenie školy, prebehli mnohé rekonštrukcie, ktoré pomohli
škole skvalitniť vyučovanie. Za svoje aktivity získala škola v
roku 2012 ocenenie ministra školstva SR „ Príklad dobrej praxe“ za prínos v oblasti vzdelávania.
GYMNÁZIUM
1.9.1993 bolo otvorené prvé osemročné gymnázium na Ora-

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Na podnet primátora Ivana Šašku vznikol 26. 9. 1986 Mestský dom pionierov a mládeže ako zariadenie, kde mala mládež
možnosť rozvíjať svoje schopnosti v rôznych záujmových útvaroch s cieľom obohatenia a účelného využívania voľného času.
„Mnohé, i oveľa väčšie mestá, akým bol Tvrdošín, nemali v tom

čase takéto zariadenie. Bolo to niečo nové a naším cieľom bolo
pritiahnuť čo najviac detí a mládeže, poskytnúť im možnosť
rozvoja talentu. V tom období boli veľmi silné populačné ročníky a našou prioritou bolo, aby sa deti vo voľnom čase venovali
svojim záľubám pod vedením odborných pracovníkov,“ zaspomínal si primátor. V roku 1990 sa zmenil názov zariadenia na
Centrum voľného času, ktoré sa o 5 rokov presťahovalo do nových priestorov v MŠ Medvedzie a neskôr do ZŠ M. Medveckej.
Počas 32 rokov sa v čele CVČ vystriedalo 5 riaditeliek. Deti z
Centra nechýbali na žiadnom podujatí organizovanom v meste.
Významné úspechy deti dosiahli v rôznych súťažiach spoločensko-vedných, športových i tanečných, kde sa umiestňovali na
prvých priečkach. Ani prázdninová činnosť Centra nemôže ostať
bez povšimnutia. Prímestské tábory v meste a pobyty v zahraničí boli vždy plné zaujímavých činností a aktivít. Organizovali okresné športové súťaže, okresné predmetové olympiády.
,,Som rád, že tu dnes s vami môžem stáť a spomínať. Pred
30-timi rokmi naše deti nemali toľko možností, koľko ich majú
dnes a vybudovať takéto zariadenie malo zmysel. Vidieť to nielen v úspechoch, ktoré za tie roky deti spoločne s vychovávateľmi získali, ale tiež na rozradostených tvárach detí, ktoré sa
už dnes ako dospelí podieľajú na vytváraní voľného času pre
našich najmenších. Postupne sme vytvárali podmienky pre šport,
kultúru, vybudovali sme ihriská, telocvične, ľadovú plochu,
tenisovú halu a nebanujem, pretože sme to všetko robili a robíme pre vás i pre tieto deti. Chcem sa týmto poďakovať všetkým,

ve vďaka úsiliu primátora mesta Tvrdošín Ing.I. Šašku a doc.E.
Kollárovej. V dvoch triedach študovalo 69 žiakov. Interní pracovníci boli štyria, ostatní boli externisti. V nasledujúcom školskom roku už pribudli ďalšie dve triedy. V škole vyučovalo vtedy
7 interných a 6 externých vyučujúcich, počet interných doplnil
lektor z Anglicka. Odvtedy pôsobili v škole mnohí asistenti na
výučbu cudzích jazykov a otvorili Centrum európskych jazykov - jazykovú učebňu vďaka úspešnému projektu a učiteľov
angličtinárov.
Zámerom školy je poskytnúť talentovaným žiakom na hornej
Orave takú úroveň všeobecného vzdelania a jazykov, ktorá umožní
aj ďalšie štúdium na VŠ. Študenti mohli rozvinúť naplno svoj talent
aj v tomto smere – napokon o tom svedčí aj viacnásobný titul Škola
roka v rámci okresu a neskôr aj úspechy športovcov v rámci Slovenska. V r. 2000/2001 bol otvorený prvý ročník štvorročného štúdia.
Od januára 1999 bola pri Gymnáziu odovzdaná do užívania športová hala, ktorú dostala škola do nájmu od mesta za symbolickú 1,- Sk.
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Súkromnú SZUŠ Medvedzie založil Martin Rosina v roku 2007
s cieľom vzdelávať a vychovávať mladé talenty na území mesta
a jeho okolia. V škole sa vyučuje hudobný, tanečný a výtvarný odbor.
SZUŠ má aj svoje elokované pracoviská v Oravskom Bielom Potoku,
Podbieli a Zábiedove. Škola každoročne vychováva okolo 200 žiakov.
SLOVO NA ZÁVER
Rozsah novín neposkytuje priestor na prezentáciu, ktorú by si
všetky naše školské zariadenia vyžadovali. Zhrnutie niektorých
základných faktov má poskytnúť základnú orientáciu o histórii
školstva v našom meste.
„Naše deti sú naša budúcnosť a škola ich má na ňu pripraviť. Školstvo v každom období potrebuje školy a kvalitných učiteľov ako soľ. Už staré čínske príslovie hovorí, že: „Vzdelanec
je pokladom pre svoju krajinu“, a preto sa usilujeme a budeme
usilovať pripraviť tie najlepšie podmienky, aby naše deti nemuseli cestovať do iných miest za základným vzdelaním, aby sme im
poskytli podmienky aj na kvalitné stredoškolské vzdelanie. Naše
školy uviedli do života generácie vzdelaných a slušných ľudí,
ktorí svojím príkladom, svojím životom boli prínosom pre naše
mesto, našu krajinu, ale aj tých, ktorí sa úspešne uplatnili vo vede,
športe, kultúre či iných oblastiach spoločenského života,“ hovorí
primátor Ivan Šaško.
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S úprimnou hrdosťou a vďakou, milá Darinka
Naše mesto je hrdé na viacero našich rodákov, medzi
ktorých patrí jednoznačne D.

rozvoj SR ocenená Pribinovým
krížom I. triedy.
Za svoju prácu získala mno-

Primátor mesta udelil umelkyni v roku 2011 titul Čestná občianka mesta Tvrdošín pri príležitosti jej významého životného jubilea.
Laščiaková. Udeľovanie vy- hé ocenenia. Medzi najvýznamznamenaní, najmä štátnych, je nejšie patria: titul zaslúžilej
významnou formou uznania umelkyne v roku 1975, ktozásluh občanov. Ide o morálne rý získala za svoju činnosť v
a spoločenské ocenenie vynika- umeleckej oblasti. O rok nejúcich jednotlivcov. Interpretka skôr získala Zlatý erb ako najľudových piesní D. Laščiaková úspešnejšia interpretka v oblasti
bola v roku 2013 za mimoriad- ľudovej piesne za roky 1970
ny prínos do slovenskej kultúry - 1975. V roku 1989 jej bola
a umenia a zásluhy o kultúrny udelená cena Československého

rozhlasu Zlatý mikrofón za redaktorskú prácu. V roku 1996
získala Cenu Pavla Tonkoviča
za osobitú, štýlovú interpretáciu slovenských ľudových
piesní. Pri 75. výročí vysielania
Slovenského rozhlasu v roku
2001 získala ocenenie Krištáľová pyramída za prácu, ktorú
urobila pre rozhlas počas svojho pôsobenia. A od roku 2009
je držiteľkou významného ocenenia Krištáľové krídlo za celoživotné dielo. D. Laščiaková
v týchto dňoch venovala nášmu
mestu svoj kroj, v ktorom vystupovala na desiatkách javísk
a viacero originálov ocenení za
jej prínos do slovenskej ľudovej
kultúry. Tento dar bude trvalo
inštalovaný v priestoroch mestského kultúrneho strediska.
„Vážime si, že počas celého
života sa hrdo hlásila ku Tvrdošínu, svojmu rodnému mestu
a šírila jeho dobré meno. Od
roku 2011 je a už navždy nielen našou rodáčkou, ale je a
vždy bude aj Čestnou občiankou mesta Tvrdošín.“ povedal
primátor.

Jedinečná výstava Hieronýma Balka
V Galérii M. Medveckej sa 20.
apríla uskutočnila vernisáž výstavy známeho umelca z nášho mesta
Hieronýma Balka. Nesie názov
Snívanie v podkroví, ktorý skvelo vystihuje pointu výstavy. Autor
ani tentokrát nesklamal. Každého
zasiahne nadšenie, s ktorým tvoril
diela plné symbolov, farebnosti,
tvarov, množstva materiálov...
„Pokúšam sa zachytiť okamihy môjho snívania zhmotnením
v pomíňajúcej sa hmote. Snívať,
stvárňovať a predkladať všetkým,
ktorí cítia v sebe potrebu poézie
a krásy. Pre vzájomnú komuniká- Umelec s riaditeľkou Oravskej galérie PhDr. E. Luptákovou.
ciu i porozumenie voči všetkému ta a vesmíru. Stále skúša niečo t.j. od 20. apríla do 30. septembra
živému okolo nás,“ hovorí umelec, nové, jeho obrazy sú príbehmi, (každý deň okrem pondelkov).
ktorého diela nás nikdy nenechá- v ktorých sa realita prelína so Tento rok tak obyvatelia mesta
vajú chladnými, vždy vyvolá- snívaním, čím vzniká ďalší roz- a návštevníci galérie majú možvajú emócie, hodné hodnotného mer reality.
nosť vidieť popri diele národnej
umenia, možnosťou „dotknúť sa
Uznaním jeho umeleckej práce umelkyne M. Medveckej aj dielo
nehmotného“. Neustále nás pre- je realizácia výstavy v Ateliéri, v Tvrdošínčana H. Balka. Pre vekvapuje jeho kreativita, ktorá má podkroví Galérie M. Medveckej rejnosť je galéria sprístupnená
pevnú pôdu v jeho filozofii živo- počas celej tohtoročnej sezóny, bezplatne.

Trpké spomienky
V minulom roku vyšla kniha Jozefa Leikerta Rozčesnutý
čas Marka Frauwirtha. Jeden z prvých výtlačkov bol adresovaný primátorovi I. Šaškovi, ako prejav úcty a vďaky za
všetko, čo robí pre uchovanie pamiatky rodáka s venovaním
autora. Prezentácia knihy sa uskutočnila 25. apríla v Múzeu
židovskej kultúry v Bratislave
M. Frauwirth bol 17. novem- pomník. Nad spomienkovým
bra 1939 v ranných hodinách za- podujatím prevzal záštitu vtetknutý gestapom a v tom istom dajší prezident republiky Rudolf
dni bez súdu popravený v RuSchu s t e r.
zynských kasárňach v Prahe.
„Najskôr sa
17. november sa stal medzinákonal odrodným dňom študentstva. Skúborný semimanie okolností a udalostí, ktoré
nár venovasa v tento deň odohrali v Prahe,
ný Markovi,
viedlo autora knihy ku skúmakde som vyniu celého života M. Frauwirtha.
stúpil aj ja,
Zaujímavým a pútavým spôpotom všetsobom vo forme listu odkrýva
k ých hostí
známe, ale aj ťažko a pracne na mestskom úrade prijal prizískané fakty a približuje nám mátor mesta Ivan Šaško a odjeho osobnosť a dobu, v ktorej tiaľ sme išli na odhalenie pažil. V knihe sa objavujú aj mená mätníka,“ píše J. Leikert vo
Tvrdošínčanov, ktorí pomohli svojej knihe. „Zaujímavé dielo
rodine v najťažších časoch – ro- vytvoril môj rodák zo Zlatomodiny Diežková, Kršáková, Pol- ravecka Hieroným Balko, ktorý
láková. Mozaiku života Mareka žije a tvorí v Tvrdošíne. V kine
pomohol doplniť aj učiteľ Jozef Javor bol dvojhodinový program
Krúpa nielen spomienkami, ale s názvom Spomienka na Marka
aj dobovými fotografiami.
Frauwirtha,“ v ktorom okrem
V Tvrdošíne bol na jeho miestnych umelcov a študentov
počesť v roku 1999 postavený vystúpili speváci Pavol Hammel

a Robo Grigorov. Na záver hrala obľúbená bratislavská židovská kapela Pressburg Klezmer
Band a po prestávke program
pokračoval rockovým koncertom
miestnych kapiel. Veľkú radosť
som mal z toho, že vo farskom
kostole Najsvätejšej Trojice bola
odslúžená za Teba, Marek, svätá
omša, po ktorej spievala vokálna
skupina Kruhy z Trnavy. Akcií
bolo v Tvrdošíne 12. novembra
1999 viac ako dosť. Všetko bolo
veľmi dôstojne pripravené, ľudia
boli milí, pozorní, žili spomienkou na Teba.“
Kniha o Markovom detstve
v Tvrdošíne, štúdiách, záľubách,
cestovaní, zamestnaní, spoločensko-politickej situácii nenechá
nikoho chladným, je výkričníkom, aby sme sa nedali vtiahnuť do násilia, krutosti, vojen.
Pamätník Zápalky v mestskom
parku, ktorý na podnet vedenia
mesta vytvoril Hieroným Balko v roku 1999, nech je stálym
mementom pre našu generáciu.
Knihy boli odovzdané všetkým školám v meste, a taktiež
ich nájdete v oboch mestských
knižniciach.

Rodák z Tvrdošína mal svoj podiel na vzniku Československa
Pred 100 rokmi bola
podpísaná Pitsburská dohoda, ktorej signatárom
bol aj náš rodák Ignác
Gessay.
P it t sburská dohoda
bola politická
dohoda, ktorú
31. mája 1918
v americkom
P it t s b u r g h u
podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého
národného združenia a Zväzu
českých katolíkov s T.G.Masarykom. Text dokumentu sformuloval v rámci svojej návštevy
USA T. G. Masaryk.
Schvaľovala spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom
štáte, v ktorom malo mať Slovensko vlastnú administratívu a
snem. Hoci zo slovenského hľa-

diska znamenala ústup od hlavných požiadaviek Clevelandskej
dohody, zaručovala Slovákom
širokú samosprávu a slovenčinu
ako úradný jazyk na školách, v
úradoch a vo verejnom živote.
Na rozdiel od Clevelandskej
dohody nemalo ísť o federatívne
usporiadanie štátu a forma štátu
mala byť republikánska.
Gessay, Ignác- novinár, redaktor, krajanský pracovník
v USA, politik (17. 6. 1874 Tvrdošín - 12. 8.1928 Bratislava).
V 1880 - 85 navštevoval Ľudovú
školu v Tvrdošíne, 1886-90 študoval na Gymnáziu v Trstenej,
1890-91 na Učiteľskom ústave
v Spišskej Kapitule, 1891-94
v Jágri. Po štúdiách pôsobil
ako učiteľ na Orave. Roku
1898 odišiel do USA a bol učiteľom v Olyphante, 1900-10 ako
redaktor Amerikánsko-slov.

novín v Pittsburghu, 1903-19
redaktor Slovenského denníka, z toho 1910-19 jeho hlavný
redaktor, od 1913 hlavný redaktor New-Yorského denníka,
1911 Národných novín, orgánu
Národného slovenského spolku, 1918 zakladateľ Nového
Slovenska, orgánu Slovenskej
ligy v Amerike, 1918-19 jeho
redaktor, 1919 člen čs. delegácie
na mierovej konferencii v Paríži, 1920 organizoval repatriáciu slovenských vysťahovalcov
z USA, 1920-22 vydával informatívny časopis o slovenských
vysťahovalcoch Americký Slovák v Bratislave. Po 1914 spoluorganizátor prvého čs. zahraničného odboja; 1918 signatár
Pittsburskej dohody a člen Čs.
národnej rady v USA. Roku
1920 založil Slovenskú ligu
na Slovensku.

Písali sm e v na šich n oviná ch

Pred 30-timi rokmi
Zhodnotenie uplynulého roka
V roku 1988 bol vybudovaný lyžiarsky vlek, obchod rozličného tovaru na sídlisku Medvedzie, kanalizácia v mestskej časti
Hrádky, areál zberných surovín a dom smútku. Oproti plánu sa
o rok skôr dokončila stavba zdravotného strediska. Vybudovala
sa tiež sieť vodojemov pitnej vody, kanalizácia v mestskej časti
Hríbiky, rekonštruovala sa knižnica v meste, telocvične v ZŠ
Tvrdošín a ihrisko v Krásnej Hôrke, ktoré bolo aj zatrávnené.
Pred 25-timi rokmi
Oprava krovu dreveného kostolíka Všetkých svätých
Pohľad na dobové fotografie je svedectvom, že záchrana kostola nebola jednoduchou záležitosťou. Bolo potrebné investovať

do interiéru i exteriéru kostola a jeho okolia. Celá rekonštrukcia
prebiehala pod prísnym dohľadom pamiatkového úradu. Mesto,
ako vlastník objektu dokázalo splniť náročné kritéria na jeho
záchranu, čo mu prinieslo ocenenie Europa Nostra a zaradenie
do zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva Unesco.
Pred 20-timi rokmi
Športová hala pred dokončením
Bolo to významné rozhodnutie. Tvrdošín nemal športovú halu
a súťažilo sa len v telocvičniach škôl a na ihriskách. V roku 1998
bola hrubá stavba hotová a prebiehali ešte práce v jej útrobách.
Do tohto obdobia sa na objekte preinvestovalo asi 18 mil. korún
a na celkové dokončenie bolo potrebné preinvestovať okolo 15
mil. korún. Takúto investíciu si naše okresné mesto určite zaslúži.

paním finančných prostriedkov z eurofondov. V posledných
mesiacoch boli rozšírené parkovacie plochy pred bytovkami č.
8 a č. 9. bola to vynútená investícia, ktorá vylepšila dopravnú
situáciu na hlavnej komunikácii.
Pred 5-timi rokmi
Nové kultúrno-športové centrum
Mesto postavením nového detského parku a multifunkčného
ihriska opäť zabodovalo. Na sídlisku vzniklo kultúrno-športové
centrum, ktoré, ako povedal D. Galis, splnomocnenec vlády SR
pre mládež a šport ešte na Slovensku nevidel. Spoločne s primátorom Ivanom Šaškom otvorili areál, ktorý prilákal veľké
množstvo detí, rodičov, ale aj ostatných občanov nášho i okolitých miest.

Pred 15-timi rokmi
Futbalistom pribudol nový štadión
Na bývalom smetisku za panelárňou vyrástol úplne nový
športový areál. Mesto tu začalo v prvej fáze s budovaním futbalového stánku, ktorý spĺňa tie najprísnejšie kritéria. Futbalové
ihrisko a trávnik sú už pripravené na prvý výkop. Vo výstavbe
je aj nová tribúna.
Pred 10-timi rokmi 2008
V Oraviciach bude náučný chodník
Vedenie mesta a urbáru Tvrdošín v spolupráci so štátnou
ochranov prírody spracovali projekt pre čerpanie fondov z Európskej únie, ktorého cieľom bude zlepšenie infraštruktúry
ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja
zariadení ochrany prírody a krajiny, vrátane zavedenia monitorovacích systémov.V rámci tohto projektu sa vytvorí náučný
chodník s dĺžkou trasy 14 km a prevýšením 445 metrov. Na
chodníku bude pätnásť zastávok s náučnými tabuľami, ktoré
budú návštevníkom poskytovať informácie o prírodnom prostredí v Oraviciach, ﬂóre, faune, zverine a iných veciach.
Pred 10-timi rokmi
Rozšírili parkovacie plochy
Najväčší problém dopravnej situácie máme zaznamenaný na
sídlisku Medvedzie. Vieme, že sídlisko aj s parkovacími plochami bolo projektované na 70-te roky, ktoré v tom čase boli
aj realizované v dostatočnom počte. Dnes je dopravná situácia
sídliska zložitejšia. Odstrániť ich môžeme len veľkou investíciou, na ktorú sa pripravujeme projektovým zámerom a čer-

Pred 5-timi rokmi
Kostolík v Oraviciach iba zásluhou urbáru a mesta Tvrdošín dostáva novú tvár
Kostolík v Oraviciach od svojho postavenia v roku 1872 Urbárom Tvrdošína,ktorého je zároveň aj vlastníkom si vyžadoval
pravidelnú údržbu. Zub času sa podpísal aj na strešnej krytine
a z časti aj na drevenom krove, ktoré bolo nutné zrekonštruovať.
V rámci výmeny krytiny boli opravené podhľady strešnej konštrukcie, vyspravená fasáda, upravené okolie kostolíka. Budúci

rok sa plánuje pokračovať v nevyhnutných prácach, ktoré nám pomôžu udržať kostolík v dobrom stave na najbližšie desaťročia, aby
sme si zaslúžili byť hrdí na to, čo nám naši predkovia zanechali.
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Tvrdošín opäť našiel svoj talent

Narodili sa
2. 2. Liliana Medvecká
6. 2. Tomáš Škumát
7. 2. Mária Bernaťáková
8. 2. Juraj Kóša
13. 2. Lívia Uhlíková
18. 2. Zara Jackulíková
21. 2. Michael Holubčík
22. 2. Tomáš Mikuška
23. 2. Matúš Daňko
25. 2. Radovan Poláčik
25. 2. Adam Korenčiak
28. 2. Lea Žuﬀová
28. 2. Elly Lucia Luščíková
2. 3. Juraj Oles

Počas deviateho ročníka
okresnej súťaže Tvrdošín hľadá
talent, ktorú organizovalo mesto
4. 3. Rastislav Vnenčák
6. 3. Artúr Szczerba
8. 3. Deborah Šišková
8. 3. Timotej Macák
15. 3. Nela Medvecká
16. 3. Lucia Dopaterová
19. 3. Mariana Šulíková
19. 3. Adrián Repáň
24. 3. Ján Smoleň
28. 3. Lukáš Gočal

Sobáše

7. 4. Mgr. Lucia Paniaková – Ľuboš Stroka
7. 4. Mária Dreveňáková – Ing. Marek Dedinský
7. 4. Zuzana Štromajer – Ján Bajnok
7. 4. Jana Juráňová – Marek Janček

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
90 rokov
Gertrúda Pinďáková
85 rokov
Ján Orčo
Anna Paulínyová
80 rokov
Irena Domiňáková
Viktória Gabaríková
Ivan Ursíny

Medvedzie
Krásna Hôrka
Tvrdošín
Krásna Hôrka
Krásna Hôrka
Medvedzie

Výhercovia Tvrdošín hľadá talent na spoločnej foto s riaditeľkou Centra voľného času Danielou Jurincovou.
Tvrdošín, Centrum voľného času Tretie miesto hrou na klavíri
a SZUŠ M. Rosinu, si svoj talent získala Evka Krivdová, druhé si
zmeralo 12 finalistov. Nechýba- vytancovali Mini-Hopky a absoli tanečné skupiny i jednotlivci, lútnym víťazom a druhé ocenenie
speváci aj hra na hudobné ná- v tejto súťaži si odniesol detský
stroje. Veselá nálada sa rýchlo folklórny súbor Oravanček, ktorý
preniesla medzi divákov, ktorí svojou radosťou z výhry prekričal
všetkých s nadšením povzbu- celú sálu.

Harlem v Leviciach na prvom mieste

Súkromná ZUŠ v Medvedzí
pod vedením jej riaditeľa Martina Rosinu DiS.art. sa aj tento školský rok môže pochváliť

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

Odišli z našich
radov
27. 2. Eva Kurjaková
71-ročná

2. 3.
6. 3.
9. 3.
6. 3.
13. 3.
29. 3.
3. 4.
3. 4.
5. 4.
5. 4.
11. 4.

Václav Gerčák
Eva Hlaváčiková
Mária Medvecká
Jaroslav Domagala
Vladimír Habovský
Marta Luptáková
Dagmar Gallasová
Mária Janegová
František Surovčík
Monika Motýľová
Peter Kušo

61-ročný
64-ročná
80-ročná
61-ročný
55-ročný
65-ročná
62-ročná
77-ročná
64-ročný
42-ročná
42-ročný

Spomienka

Dňa 4. mája. sme si pripomenuli 1. výročie smrti čo nás opustila naša milovaná manželka, mama, stará mama Margita Dulková
z Krásnej Hôrky.
S láskou spomínajú manžel, deti, vnúčatá
a ostatná rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku spolu s nami.

Súťaže robotov aj so študentami z Tvrdošína
V marci 2018 sa študenti
z Gymnázia Tvrdošín zúčastnili
na celoslovenskej súťaži v stavbe
a programovaní robotov ROBOCUP Junior 2018 v Martine. Tím
PanaRobots bol v zložení Andrej
Klčko, Erika Klčková a vedúca
tímu Alena Klčková. V kategórii Záchranár – Rascue Line sa
umiestnili na 1. mieste, čím si vybojovali účasť na Majstrovstvách
sveta vo futbale robotov – Robo-

dzovali a nezabudli dať divácky
hlas svojim obľúbencom. Cenu
diváka si odniesol Oravanček.

Cup 2018, ktoré sa konajú v meste
Montreal v Kanade. Darilo sa aj
študentom zo Spojenej školy Tvrdošín. Anton Janík a Jakub Kuhajda sa zúčastnili na trinástom ročníku Trenčianskeho robotického
dňa. Obaja sa v kategórii Follower
Easy umiestnili na prvých priečkach. Anton skončil prvý a Jakub
obsadil tretie miesto. Ich účasť v
Kanade podporilo aj naše mesto
so želaním: Veľa úspechov!

Toto hotelové zariadenie, ktorého vlastníkom je
naše mesto v správe zamestnancov mestského úradu
vám a vašim priateľom ponúka: všetky svoje priestory (stužková
slávnosť, svadba, pracovné stretnutie a i.) s kvalitnou gastronómiou a príjemným personálom, ktorý sa postará o nezabudnuteľné prežitie vašej oslavy a komfort vašich hostí. Bližšie informácie
na email: prevadzkar@hotellimbactt.sk, alebo na tel. čísle 0903
529 734. Smútočné udalosti (kary) hotel Limba ponúka vo výhodnej 45% zľave.
V hoteli Limba sa nachádza salón Epione
- kľúč k vašej kráse a zdraviu
Dámy a páni, pozývame vás využiť služby Epione salónu, kde
sa o vás postará zdvorilý, empatický a odborne vzdelaný personál s
individuálnym prístupom k vašim požiadavkám. Ponúkame služby
k vašej dokonalej kráse a zdraviu. Služby: manikúra, pedikúra, kozmetické ošetrenie tváre a dekoltu, celotelové ošetrenia a kúry (peeling, zábaly, depilácie, prístrojové ošetrenia), účesy, líčenie, masáže
(klasická, športová, medová - detoxikačná, čokoládová - relaxačná, masáž lávovými kameňmi, bankovanie, uvoľnenie stuhnutého
svalstva - mäkkými technikami, štruktuálnymi a manipulačnými
technikami, kraniosakrálna terapia, hirudoterapia).
Tel. 0907 818 020, 0948 150 186, Hotel Limba, Tvrdošín,
Hviezdoslavova 118, facebook: Epione-Salón Krásy a Zdravia

úspechmi svojich žiakov. Žiačky
tanečného odboru, ktoré fungujú
pod názvom „Harlem“ získali na
súťaži „Show time“ 8. apríla 2018
v Leviciach 1. miesto vo svojej
kategórii. Výtvarný odbor zabodoval tiež, žiak Damián Janík sa

umiestnil na krásnom 1. mieste na
súťaži „Fantazijné zviera“ v Bratislave. V hudobnom odbore sa žiaci
aktívne zúčastňujú rôznych vystúpení, či už v
kapelách, alebo
ako jednotlivci, kde dosahujú pekné úspechy. Sabína Dodoková, žiačka
hudobného
odbor u-spev
bola prijatá na konzervatórium.
Škola na svojej stránke www.
sz ust vrdosin.edupage.sk
pravidelne poskytuje aktuálne
informácie zo života školy a rada
privíta nových talentovaných
záujemcov.

Do práce na bicykli

S mottom „Odhodlaj sa zmeniť
svoj pohľad na cestu do práce!“ sa populárna súťaž vracia do slovenských
miest spolu s Tvrdošínom. Princíp tejto súťaže je jednoduchý – dochádzať
počas mája do práce na bicykli. Bude
sa súťažiť o viaceré zaujímavé ceny.
Hlavným cieľom je podporiť rozvoj

nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách. Viac
informácií nájdete na stránke www.
dopracenabicykli.eu. Niekoľko tímov z Tvrdošína sa už do súťaže zaregistrovalo a vyzývame aj ďalších
občanov nášho mesta, aby podporili
túto myšlienku.

Naše mesto je súčasťou aktualizovanej turistickej a cyklistickej
mapy Západné Tatry – Roháče.
„Na cesty, cestičky, chodníky a
cyklotrasy túto mapu odprevadili
stovky tých, ktorí sú v horách a prírode ako doma. A nielen odprevadili.
Nielen s ňou prešli prvé kroky. Vzali
ju hneď na desiatky kilometrov hor-

ských trás, na majestátny hrebeň jedinečného liptovsko-oravského pohoria.
Vzali ju tam, kde by aj ona, keby bola
živou bytosťou, sa cítila najviac doma:
na vrcholy a do sediel Západných Tatier. Mapa tak krátko po svojom zrode
absolvovala doslova krst snehom a
ľadom.“ Turistickú mapu si môžete
kúpiť na recepcii hotela Limba.

MK Tvrdošín na maratóne v Krakove
Predposled ný
aprílový víkend sa
v Krakove konal
tradičný Krakovia
maratón, ktorý zaznamenal už svoj
17. ročník. Za účasti
5600 bežcov z rôznych kútov sveta
a na štartovaciu listinu sa prihlásilo
až 8 bežcov z MK
Tvrdošín. Najlepší
Horný rad zľava: Jozef Jagelka, Roman výkon z TvrdošínPetrikovič, Štefan Verníček, Juraj Kuka, čanov podal Roman
Peter Balún; dolný rad zľava: Ján Balún, Petrikovič v čase
3:38:00.
Juraj Vajduliak st., Viktor Fonfer.

POZVANIE
Pozývame malých aj veľkých
bežcov, ktorí majú chuť si zabehať a niečo vyhrať, na 16. ročník
medzinárodného bežeckého preteku pod názvom TVRDOŠÍNSKA
DVANÁSTKA, ktorý sa uskutoční
v nedeľu 3. júna na Trojičnom námestí. Je pripravených až 12 bežeckých kategóriíod tých najmenších
až po tých najstarších.
Srdečne pozývame!

Pripravované kultúrne
podujatia

12. 5. BATÔŽKOVÝ MAJÁLES
Veselica, zábava v MsKS v Medvedzí, info: CVČ, č.t. 043/5322168
30. 5. KONCERT MARIÁNA ČEKOVSKÉHO – ČEKY & BAND
Jedinečný koncert známeho slovenského hudobníka, klaviristu, speváka, zabávača a moderátora v kine Javor
Vstupné 22 eur, predpredaj a info v MsKS, č. t. 043/5322167
1. 6. TVRDOŠÍN DEŤOM
Zábavno-súťažné popoludnie pre všetky deti pri príležitosti MDD na Trojičnom námestí a v mestskom parku. Budú pripravené rôzne zábavné stanovištia, kultúrny program a divadielko „Dobrodružstvá s Jančičí“.
6. 6. SMEJKO A TANCULIENKA
Zábavný program pre deti v podaní hercov Divadla Maska
zo Zvolena v kine Javor
Predpredaj vstupeniek: www.ticketportal.sk

Turistická mapa vstúpila do života

Publikácia o cestovnom ruchu na Orave
V júli 2018 sa dožíva 84 rokov fotograf, publicista a bývalý
riaditeľ Okresnej správy cestovného ruchu v Dolnom Kubíne Vladimír Medzihradský, právom
označovaný za jedného z nestorov cestovného ruchu na Orave,
šíriaceho dobrú povesť Roháčov,
Oravskej priehrady, ale tiež predvídal budúcnosť našich Oravíc.
Pri tejto príležitosti sa rozhodli jeho bývalí spolupracovníci

z Okresnej správy cestovného ruchu spracovať monografiu venovanú životu a dielu tejto osobnosti
Oravy. Publikácia charakterizuje
Vladimíra Medzihradského ako
fotografa, novinára a publicistu,
ale tiež ako organizátora cestovného ruchu na Orave. Záujemci
o uvedenú publikáciu si ju môžu
objednať mailom na adrese: peter.patus1@gmail.com. Jej cena
je 9 eur.

V mestskej knižnici sa 15.
marca konala beseda s názvom
„Kde bolo, tam bolo...“ kvýročiu
Pavla Dobšinského – literárneho
historika, spisovateľa a folkloristu. Besedy sa zúčastnili žiaci zo
Základnej školy Štefana Šmálika
v Tvrdošíne. Deti sa dozvedeli
zaujímavé informácie zo života
tohto najznámejšieho slovenského
rozprávkara, ktorého rozprávky
vychádzajú stále v nových vydaniach a poznajú ich celé generácie

nielen u nás, ale aj v zahraničí.
Z úcty k tomuto prekladateľovi,
tvorcovi ľudovej rozprávky a zanieteného folkloristu sa deti, učiteľky a knihovníčka obliekli do
slovenských ľudových krojov. Po
besede si deti pozreli jeho známe
rozprávky a životopisnú knihu
„Rozprávkar a rozprávnica“ plnú
nevšedných príbehov. Na tento rok
pripravuje knižnica 29 podujatí, z
ktorých najväčšia časť je venovaná žiakom základných škôl.

Deň ľudovej rozprávky

Predpredaj a info v MsKS, č. t. 043/5322167, ticketportal.sk
24. 6. S VÔŇOU STAROVEKU
Koncert krásnych melódii v drevenom kostole Všetkých svätých Tvrdošín.
Vstup voľný
21.-22.7. XXVIII. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD OSOBITOU
Tradičný festival folklóru, vystúpia: FS Heľpan, HS Oprášené krpce, FS Barvinok, Veteráni Sľuku, KudTenaDžakovo
z Chorvátska, FS Goral Rim Jeruzalem z Izraela, FS z Kościeliska a známy FS Urpín z B. Bystrice
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Karolínka si z Chorvátska priniesla bronz

Futbal mužov je zatiaľ sklamaním

V apríli sa sestry Karolínka zápase 2:6 a 4:6. Obe dievčatá
Karolínka hrala vo štvorhre
a Barborka Šaškové zúčastnili Šaškové na turnaji predviedli so Salmou Drugdovou. Sloven10 - d ň ové ho
ky hrali suverénne
k l u b o v é h o
a postupne vyhrali
sústredenia v
nad Chorvátkami
Chorvátsku. Denne
Martinčič, Sumak
trénovali dvojfázovo,
6:3 a 6:1. So Srbkatréning bol hlavne
mi Rupnjak, Srezameraný na
tenovič si poradili
kondičnú prípravu.
jednoznačne 6:2
Sústredenie zakončili
a 6:0. V semifinále
turnajom TE 14 vo
však tesne prehraVinkovci. Mladšia
li s Chorvátkami
Barborka 1. kolo kvaRajki, Majetič 4:6,
lifikácie vyhrala nad
6:1 a 5:10. Finále vo
Chorvátkou Vranič
štvorhre im uniklo
6:0 a 6:2. V 2. kole
len o vlások. Tvrbola nad jej sily Madošínska tenistďarka Thodory po
ka si z Chorvátska
setoch 1:6, 6:3 a 0:6.
odnáša bronzovú
K a r ol í n k a p o medailu vo štvorstupovala turnajom Karolínka spolu so svojou sestrou Barborkou a tré- hre, 5.–8. miesto
v í ťa z s t v a m i n a d nerom Andrejom Zimánim.
vo dvojhre spomeChorvátkou Midzič
dzi 92 európskych
6:3 a 7:6. Potom si poradila útočnú topspinovú hru založe- tenistiek.
v dvoch setoch 6:3 a 6:2 s Češ- nú najmä na bojovnosti a presTo najcennejšie pre obidve
kou Hanákovou a svoj hetrik ných úderoch.
tvrdošínske tenistky sú však
víťazstiev zavŕšila výhrou nad
V štvorhre Barborka spolu cenné skúsenosti z náročných
rakúskou reprezentantkou Pli- s ruskou tenistkou Kugushe- medzinárodných zápasov,
hal 6:4 a 6:2. V semifinále na- vou podľahli v 1. kole chorvát- k t or é i m u r čit e p omôž u
stúpila proti poľskej tenistke skemu páru Martinčič, Sumak v napredovaní ich ďalšej
Rowinskej. V dramatickom 0:6 a 2:6.
tenisovej kariéry.

Muži Tvrdošína vstúpili do
odvetnej časti futbalovej IV.
ligy sk. Sever veľmi zle. V predohrávanom 29. kole prehrali
na ihrisku Rosiny 2:0, potom
uhrali cennú remízu v Diviakoch 0:0. V Staškove prehrali
3:1 a o prvý jarný gól Tvrdošína sa postaral kapitán Jaroslav
Hradský z penalty. V ďalšom
kole privítal Tvrdošín doma
Makov. Od úvodu chceli domáci
hrať svoju hru a konečne sa tešiť
z prvého jarného víťazstva. Žiaľ,
po slabom výkone si hostia
po ich víťaznom góle odniesli
z Tvrdošína všetky tri body.
Zlom prišiel až v dohrávanom 17.
kole v domácom prostredí proti
Belá – Dulice. Od úvodu hral
Tvrdošín výborný futbal. Súpera
do ničoho nepustil a vypracoval
si viacej sľubných šancí, ktoré
však neskončili gólom, keďže
v koncovke chýbal väčší kľud.
Prvý jarný gól z hry, a zároveň
víťazný strelil dorastenec Maroš
Bednár. Tvrdošín sa zaslúžene

Šachistom unikol postup do 3. ligy

Začiatok súťaže bol trochu lepší ako druhá polovica.

A družstvo MŠK Tvrdošín hrá 4. ligu sk. C12, čo
je súťaž medzi družstvami
Oravy a Liptova. V uplynulej
sezóne 2017/2018 A družstvo
MŠK Tvrdošín skončilo na 2.
mieste so ziskom 26 bodov so
stratou dvoch bodov za OŠK
Bziny B. Čelo 4. ligy ovládli
oravské družstvá. A družstvo prehralo iba jeden zápas,
a to v štvrtom kole s ŠKM L.
Hrádok A, ktorý skončil až na
siedmom mieste, čo ich však
stálo postup do 3. ligy a pritom
sme mali tento zápas vyhratý. Taktiež ich môžu mrzieť
remízy s OŠK Bziny a OŠK
Liskovou, v ktorých viedli
4:2 a nakoniec iba remizovali.
B družstvo MŠK Tvrdošín hrá 5. ligu sk. C12, čo je
okresná súťaž Liptova, v ktorej hrajú aj družstvá z Oravy z dôvodu malého počtu
družstiev na Orave. Hrá sa na
piatich šachovniciach. Táto
súťaž je rozdelená do dvoch
skupín. Skupina západ, do
ktorej patrí MŠK Tvrdošín B
a ďalšie družstvá ako - MŠK
Trstená B, OŠK Bziny C, OŠK
Ludrová, ŠK Ružomberok a
TJ Tatran Zákamenné.
V prvej fáze hrajú mužstvá
v skupinách medzi sebou
jednokolovo. Potom z každej
skupiny postupujú prvé štyri
mužstvá do skupiny o postup a ostatné mužstvá hrajú
o umiestnenie. Vzájomné zápasy zo skupiny sa započítavajú do tabuľky. V základnej

skupine B družstvo skončilo
na 3. mieste a postúpilo do
skupiny o postup. Celkovo

Z celej súťaže boli v plnej sile
na polovici zápasov. Choroba

Krok po kroku kráča za splnením svojho sna
Pre syna bude vzorom vždy
otec. Príkladom je aj najstarší
syn bývalého futbalistu a trénera Františka Nováka, Jakub,
ktorý pokračuje vo futbalových šľapajách svojho otca. Na
rozdiel od otca, ktorý bol záložník, respektíve útočník, Jakuba
to ťahalo od mala do bránky.

ské kluby ako Trenčín, Žilina
a Ružomberok. Nakoniec padla
voľba aj na radu otca Františka
práve na Ružomberok, a tak sa
ani nie po roku v Námestove
sťahoval Jakub do Ružomberka, kde navštevuje aj základnú školu.
V 15 rokoch už má toho za
sebou naozaj dosť. Pravidelne sa zúčastňoval výberov Stredoslovenského futbalového zväzu, kde absolvoval kategórie od U12 až
po U14. Na celoslovenskom
turnaji medzi jednotlivými výbermi zväzov VsFZ,
ZsFZ, SsFZ a Bratislava,
bol Jakub na poslednom
t ur naji týchto výberov
vyhlásený za najlepšieho
br a n ká r a. Ta k t iež bol
v yh lásený najlepší m
br a n k á rom k lubov n a
majstrovstvách Slovenska
Jakub Novák v reprezentačnom dre- v halovom futbale, kde sa
jeho MFK Ružomberok
se. (zdroj: www.futbalsfz.sk)
stal majstrom Slovenska.
Futbalové začiatky absolvoval
Následne sa dostal do reprevo svojom materskom klube zentácie Slovenska U15, kde
v Tvrdošíne, pričom si jeho ta- bojuje o stabilné miesto medzi
lent neskôr všimli v neďalekom tromi žrďami. Od 16. do 20.
Námestove, kde chytal prvú apríla reprezentoval Slovenligu za kategóriu U13. Jeho sko v Senci na turnaji štyroch
výborné zákroky v zápasoch krajín (Slovensko, Maďarsko,
si všimli aj popredné sloven- Poľsko a Fínsko).

Už prebehli aj majstrovstvá
kraja jednotlivcov vo všetkých
vekových kategóriách. Do Tvrdošína poputovali 3 tituly majstra kraja vo dvojhrách. Mladšie žiačky vyhrala Sára Ferenčíková, dorastenky Katarína

Belopotočanová a dorastencov
Dalibor Diko. Okrem toho naši
hráči získali ešte 7 ďalších medailí.
Tí najlepší sa prebojovali
na majstrovstvá Slovenska, na
ktoré sa ešte treba pripravovať.

Naši hasiči víťazmi v Trstenej
Družstvo Hasičov z Tvrdošína sa stalo víťazom volejbalového turnaja Trstenej. Volejbalisti
hrajúci za klub našich hasičov
sa poučili z minulého roka, keď
im víťazstvo uniklo v poslednom kole a tento rok nenechali

nič na náhodu. Po vyrovnaných
výkonoch pohár zaslúžene putuje do Tvrdošína. Poďakovanie
patrí všetkým hráčom, a najmä
kapitánovi družstva Marekovi Vrobelovi za reprezentáciu
mesta a volejbalu v Tvrdošíne.

stva hore, keď vyhrali doma so
Zubercom 6:0, remizovali s Ľubochňou 1:1 a s Trstenou vyhrali presvedčivo 5:1. Dobrú formu
potvrdili aj so Zákamenným,
keď vyhrali presvedčivo 4:1.
Forma vygradovala v Kline, kde
vyhrali 1:5.
Mladší žiaci majú ambície
útočiť na prvé miesto. V úvodnom zápase jari vyhrali v Diviakoch 0:1, so Zubercom si poradili
8:2. Prvú vážnejšiu trhlinu dostali ich plány na prvé miesto v Ľubochni, kde prehrali 2:1. Chuť si
napravili s Trstenou, keď ju porazili presvedčivo 6:2. V zápase so
Zákamenným si Tvrdošín schuti
zastrieľal, keď svojho súpera rozdrvil presvedčivo 16:0. Piatimi
gólmi sa blysol Nikolas Bakoš.
V Kline však zaváhali a prehrali
4:0, čo znamená koniec ambície
na prvé miesto v tabuľke.
Prípravka svoj prvý turnaj absolvuje až v úvode mája. Zatiaľ
však odohrali prípravný zápas
s Trstenou, ktorú porazili 6:5.

Piate miesto je pre Fbk Tvrdošín čiastočne aj sklamaním

skončilo na 5. mieste. Do 4.
ligy postúpili prvé dve družstvá.

Už len mladšie žiačky
Stolným tenistom sa už
skončili dlhodobé súťaže družstiev. Najviac potešili muži v 1.
lige, keď obsadili 7. miesto.
Béčko v 2. lige obsadilo výborné 3. miesto. Úzky káder céčka
v 3. lige sa nezachránil a družstvo zostupuje do 4. ligy. V 5.
lige déčko obsadilo 9. miesto
a mládežníci pod hlavičkou
éčka nestačili na súperov v 6.
lige a zostúpili do 7. ligy.
Najdhšie trvá súťaž družstvu mladších žiačok, ktoré
vyhrali krajskú súťaž a ešte ich
čaká štart na M-SR za účasti
8 najlepších družstiev na Slovensku.

tešil z prvého jarného víťazstva.
V súboji tabuľkových susedov
Tvrdošín zavítal do Kysuckého
Nového Mesta. Tvrdošín podal
veľmi zlý výkon, čo sa odzrkadlilo aj na výsledku, keď si domov
odviezli prehru 4:0. So Závažnou
Porubou, hral Tvrdošín konečne
futbal. Zaslúžene vyhral 2:0, pričom spálil ešte niekoľko sľubných šancí.
Dorastenci naopak v tabuľke
stúpajú vyššie a vyššie. Hneď
v úvode získali skalp v Rosine,
keď vyhrali 1:2. Potom doma
vyhrali nad Belou 1:0. Prvá prehra prišla až v Štiavniku, keď
tesne prehrali 3:2. Svoju stúpajúcu formu potvrdili v domácom
zápase s Liptovským Hrádkom,
keď presvedčivo vyhrali 7:0. V
zápase s prvým Dolným Kubínom prehrali 2:0. Doma však
svoje zaváhanie odčinili a vyhrali s Krásnom nad Kysucou 4:0.
Starší žiaci vstúpili do jarnej
časti prehrou 4:2 v Diviakoch.
Potom už išla výkonnosť druž-

Michaela Krivulčíková patrila počas ﬂorbalovej extraligovej
sezóny k oporám Fbk Tvrdošín.
Tvrdošín zaváhal v niektorých
papierovo ľahších dueloch ,čo ich
napokon stálo piate miesto po základnej časti. Ďalším výrazným
faktorom bola dlhotrvajúca
maródka kľúčových hráčok.

sa ich držala počas najdôležitejších zápasov. Toto hodnotíme
ako zlomový moment do play
oﬀ zápasov, kde sa dostali do
pozície, kedy o ich ďalšom osude
svojím výberom súpera rozhodo-

vali družstvá z prvých štyroch
miest v tabuľke. Trochu ich zaskočila práve Nemšová, ktorá si
ich vybrala za súpera. Každopádne dali do zápasov maximum. Sériu natiahli až na 5 zápasov a dokázali vybojovať jeden mečbal.
Bohužiaľ, takéto série sú nielen
fyzicky, ale aj psychicky veľmi
náročné. Skúsenejšie dievčatá
musia hodne cestovať za prácou
či štúdiom. Mladšie hráčky nemajú ešte dostatok odohratých
takýchto ťažkých zápasov.
Poďakovanie patrí obetavým
dievčatám za ich výkony počas
celej sezóny, trénerovi, skvelým
a verným fanúšikom, a taktiež
Mestu Tvrdošín a sponzorom,
ktorí nám dali dôveru aj v tejto
sezóne. Po zhodnotení uplynulej
sezóny si dievčatá veria a sľubujú si, že chcú kráčať v šľapajách
tých, keď sme boli najlepší na
Slovensku. Zo strany mesta dostali prísľub, že ﬂorbalový klub
bude mať naďalej veľkú podporu.

Mix volejbal v Tvrdošíne

Tohtoročný Tvrdošínsky mix
volejbal niesol v názve XIX.
ročník. Tradične je víkend pred
Veľkou nocou venovaný tomuto volejbalovému turnaju.
Aj v tomto roku o víťazstvo
bojovalo spolu 9 družstiev zo
Slovenska, Poľska a Francúzska. Spokojnosť 65 účastníkov
zabezpečovali členovia klubu
a 10 pomocníčok z mládežníckeho družstva.
Zápasy sa odohrávali v troch
skupinách. Po odohratí základnej časti družstvá na prvých
miestach v skupinách bojovali
medzi sebou o celkové víťazstvo
a zvyšné družstvá o umiestnenie
v turnaji. O víťazstve v turnaji
sa nakoniec rozhodovalo medzi
družstvami BB Banská Bystrica
a MTS Krivá. Lepšie volejbalo-

vé majstrovstvo predviedli hráči Banskej Bystrice a po veľmi
dobrom výkone si odniesli víťaznú trofej. VK Tvrdošín skončil
nakoniec na 3. mieste. Celkovo
sa odohralo 18 zápasov, 36 setov.
Tvrdošínsky mix volejbal bol

tretím a zároveň predposledným medzinárodným turnajom
štyroch miest. Po Wittelsheime
(FR), Zlotoryji (PL) a Tvrdošíne
sa putovný pohár presúva do poľského Žywca, kde sa celá séria
v sobotu 23. júna uzavrie.

V ženskom florbalovom superfinále dve Tvrdošínčanky
V klasickom superfinále Čiech,
ktoré sa odohralo v Ostrave, nastúpili aj dve bývalé hráčky FBK
Tvrdošín, a zároveň reprezentácie
Slovenska Kristína Belicová za
Chodov a Denisa Ferenčíková ako
kapitánka Vítkovíc. Od úvodu to
bol vyrovnaný súboj. Do vedenia
sa v prvej tretine dostali Vítkovice, no začiatok druhej tretiny patril hráčkam Chodova. V polovici

zápasu sa Vítkovice opäť dostali
do vedenia. Do predĺženia zápas
poslala práve Kristína Belicová, ktorá svojím gólom zariadila
v riadnom hracom čaše remízu
2:2. Zápas sa dostal do predĺženia,
kde si lepšie počínali Vítkovice,
ktoré strhli víťazstvo na svoju stranu. Zápas skončil 3:2 po predĺžení
a z titulu sa tešila Denisa Ferenčíková so svojimi Vítkovicami.

Tvrdošín – Noviny občanov okresného mesta Tvrdošín. Periodicita: občasník. Vydáva: Odd. školstva a kultúry Mesta Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín. IČO: 00314901.
Dátum vydania: 04. 05. 2018 Číslo: 2/2018. Ročník: XXXIV. Registračné číslo MK SR: EV 5169/15, ISSN: 13399268. Adresa redakcie: MsKS, Michalské námestie 193,
027 44 Tvrdošín. Tel. 043/5322167, fax: 043/5322163. Zodp. redaktor: Mgr. Anna Čelková, tel.: 043/5309016, e-mail: anna.celkova@tvrdosin.sk, tel.: 043/5322167, Sadzba
a graﬁcká úprava: Mgr. Jakub Betuštiak, jakub.betustiak@tvrdosin.sk. Tlač: Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo. Náklad: 2900 ks. Nepredajné.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov vrátane krátenia.

