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Stopa bez hraníc za účasti poľského prezidenta
V poľskom Witove sa
v sobotu 4. marca stretol
primátor mesta Ivan Šaško
a poslanci mestského zastupiteľstva Milan Kováč,
Ján Gonda, Dušan Šoltés
a Ivan Plevík s poľským
prezidentom Andrzejom
Dudom. Slovenskú stranu
na tomto stretnutí zastupoval aj dekan Ľubomír
Pekarčík a hlavný organizátor podujatia „Stopa
bez hraníc“ Juraj Choma.
Za poľskú stranu sa tohto
stretnutia zúčastnil Krakowský vojvoda, poslanci Sejmu, Zakopanského
poviatu, poslanci gminy
Kościelisko spolu s wójtom
gminy Bogdanom Pitońom.
Cezhraničná spolupráca mesta Tvrdošín a gminy
Kościelisko nabrala pred
ôsmimi rokmi ďalší rozmer,
keď primátor I. Šaško, majiteľ Skiparku Oravice Juraj
Choma, wójt gminy Bogdan
Pitoń a majiteľ Witów Ski

Roman Krupa rozbiehali lyžiarsko-bežecké preteky Stopa
bez hraníc. Mali jednoznačný
cieľ pomôcť slovensko-poľskému prihraničnému regiónu pri
rozvoji v oblasti cestovného

ruchu. Vážnosť tohoročnému
podujatiu dodala prítomnosť
poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Už predchádzajúci
prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý bol taktiež pri zrode
tohto podujatia sa vyjadril:„Je

dobré, že hranica medzi regiónmi je len na politických
mapách a je možné slobodne
ju prekročiť.“ Taktiež terajší poľský prezident Andrzej
Duda vyhlásil: „Toto stretnutie

len potvrdzuje naše výborné
vzťahy a práve takéto projekty
– bez hraníc, sú symbolickým
vyjadrením toho, aké naše
vzťahy sú a ako by sme ich mali
do budúcnosti rozvíjať.“ Projekty mesta Tvrdošín a gminy

Kościelisko už niekoľko rokov zmazávajú pomyselnú
hranicu medzi dvoma národmi, čoho dôkazom sú aj
práve tieto preteky. Priateľské stretnutia prezidentov v
Oraviciach sa stávajú tradíciou s celospoločenským
významom. „Máme príležitosť poukázať na dôležitosť,
a predovšetkým dobré výsledky zveľaďovania dvoch
prihraničných regiónov.
Hranice sa naozaj stávajú
pomyselnými, vznikajú nové
priateľstvá a čo je dôležité,
možnosť spoločne rozvíjať
cestovný ruch je pre dva
regióny s takým prírodným
a kultúrnym potenciálom
správnou voľbou. Rozširuje
sa spoločná ponuka služieb,
či možnosť individuálneho
výberu oblasti, ktorá je pre
turistu atraktívna a rozmanitá. Tvoríme celok, ktorý
má príležitosť a najvhodnejšie podmienky pre kon(Pokračovanie na 2. str.)

Len spoločnými silami dokážeme posúvať naše mesto
Na pozvanie primátora mesta sa pri Novoročnej čaši v
piatok 10. februára stretli v hoteli Limba predstavitelia
samosprávy, poslanci, riaditelia škôl, podnikatelia, najlepší športovci a osobnosti, ktoré sa v minulom roku pričinili
o rozvoj mesta.

Zľava: I. Šaško, J. Choma, E. Trnková, J. Balún, V. Jančeková.
Celé podujatie sa nieslo celý vesmír sa spojí, aby si to
v znamení motta P. Coelha: dosiahol.“
„Keď niečo skutočne chceš,
Úvod podujat ia pat r il

prezentácii f ilmu Tvrdošín
v premenách času. Jeho obsah
bol zameraný na najdôležitejšie
udalosti posledných 50 rokov,
ktoré mali význam pre naše
mesto a dnes sú už zapísané
v jeho histórii.
Za vyrozprávaným príbehom
stáli ideály a vízie, ktoré sa zmenili na skutočnosť. Dokument
nemal byť len nostalgickým
ohliadnutím sa za minulosťou.
Naopak. Má slúžiť ako zdroj inšpirácie pre súčasnosť a budúcnosť. Má otvoriť brány poznania
našej histórie pre našu mládež
a vo všetkých nás prebudiť túžbu
po napĺňaní odvážnych vízií pre
naše mesto. Tieto myšlienky zazneli aj v príhovore primátora
mesta I. Šašku: ,,Som rád, že
ste prijali pozvanie na dnešnú
príjemnú udalosť, Novoročnú
čašu. Hoci už od osláv príchodu nového roka ubehlo niekoľko

týždňov, mali by sme si zhrnúť
ten minulý a nezabúdať, že aj
životom v školách, inštitúciách a napokon aj firmách a
podnikoch spoločne posúvame
naše mesto dopredu. Spoločne
sme v ňom zanechali stopu,
vytvorili sme podmienky, aby
sme mohli vychovávať deti,
kultúrne a spoločensky sa
pohnúť vpred. Iba spoločnými
silami dokážeme naše mesto
budovať a zveľaďovať a je
potrebné naďalej pokračovať
v jeho rozvoji, vynaložiť maximálne úsilie na dokončenie
rozpracovaných úloh a iniciovať prípravu nových projektov
v prospech nás, našich rodín a
priateľov, ktorí spoločne žijeme v našom meste,“ pripomenul myšlienky, ktoré odzneli
pri vítaní Nového roka na
Trojičnom námestí.
(Pokračovanie na 3. str.)

Motív ihriska je všetkým
dobre známy. Spája v sebe
rozprávkové postavičky z prí-

toči, či v domčeku určenom
pre deti práve do 6 rokov.
Samozrejmosťou je veľké

Po novom Lidli pribudne deťom nové ihrisko
6. marca bol primátorovi mesta doručený „Gratulačný list“ k úspechu
v projekte Lidl Ihrisko Žihadielko, v ktorom mu oficiálne oznámili radostnú
správu: „Vaše mesto uspelo
v rámci projektu Lidl Ihrisko Žihadielko a v kategórii
miest s počtom obyvateľov do 10.999 obsadilo 1.
miesto s celkovým počtom
47 074 odovzdaných hlasov.
Mesto Tvrdošín tak získalo
realizáciu krásneho Lidl ihriska Žihadielka v hodnote
87 000 eur. Veľmi si vážime
aktivity vášho mesta a prejavenú podporu obyvateľov
pri samotnom hlasovaní.“
Bolo to bláznivé, súťaživé, plné napätia a vzájomného povzbudzovania. Čísla
stúpali, hlasy pribúdali a my

sme sa veľmi rýchlo približovali ku mestám s oveľa väčším
počtom obyvateľov. Obrovskú
podporu na zozname pravidelných hlasovateľov sme mali aj
v Anglicku, Nemecku, Švajčiarsku, Španielsku a mnohých iných krajinách. Môžeme
smelo povedať, že Tvrdošínčania z celého sveta hlasovali
a držali palce nám, našim deťom, nášmu mestu. Spoločne
sme sledovali pribúdajúce čísla
a usilovne hlasovali ďalej, aby
sme čísla a šancu vyhrať zvýšili
oveľa viac. Vďaka Lidlu a myšlienke Žihadielka vznikli nové
priateľstvá a hlasovanie bolo
hlavnou témou rozhovorov pri
stretnutí v uliciach aj obchodoch. Spojili sme sa pre dobrú
vec, z ktorej výsledku sa budeme spoločne tešiť už čoskoro,
pretože sme sa prehlasovali až
ku víťazstvu.Ihrisko je naše!
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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

Dobrý Bože, o čo všetko stojím vo svojom živote. Čo všetko chcem dosiahnuť a aký malý a mnohokrát zbytočný sa mi
zdáš Ty. Mám možnosť spojiť sa s Tebou, ale radšej sa spájam
s korunami, s alkoholom, s krásou, s lenivosťou, s kariérou,
s hrubosťou. Keď sa spojím s láskou a dobrotou, som dobrý
človek. Keď sa spojím s Tebou, som Boží. Ďakujem Ti za možnosť, že môžem byť spojený s Tebou. Chcem si viac a lepšie
uvedomovať Tvoju ponuku.
				
Július Chalupa

Želanie prezidenta SR pre vás všetkých
Vážený pán primátor Tvrdošína, dovoľte mi na úvod zapriať Vám, ale aj ľuďom vo vašom meste úspešný celý nový
rok 2017 a vyjadriť želanie, aby to bol rok dobrých správ.
Prijmite, prosím, tento list ako prejav môjho rešpektu –
k Vám, k Vašej práci, k ľuďom, ktorých reprezentujete. Ale
aj vďaky za to, že ste zdrojom inšpirácie pre moju vlastnú
prácu a politické poslanie, pretože práve vďaka stretnutiam
s Vami, s ľuďmi vo Vašich obciach a mestách môžem lepšie
rozumieť tomu, čo trápi Slovensko.
Myslím si, že v roku 2017 by sme sa nemali báť otvárať
naozaj veľké a naozaj dôležité témy, ktoré nás spoločne trápia. O školstve, o zdravotníctve, o pomoci ľuďom v regiónoch, ktoré trápi nedostatok pracovných príležitostí, nedostatok možností na kvalitný a plnohodnotný život. Taký aký
si ľudia v modernej a v zásade ekonomicky prosperujúcej
krajine zaslúžia. Pevne verím, že sa nám spoločnými silami
podarí dospieť aj k dobrým riešeniam.
			
S úctou
					
Andrej Kiska

Všetko najlepšie, milé naše ženy

Keď v minulosti vyrastala z malého dievčatka žena
pripravovala sa na túto úlohu poctivo. Učila sa šiť, vyšívať, variť. Nemala právo
voliť, vzdelávať sa. Mať inú
funkciu než byť matka a žena
v domácnosti bolo takmer
neprijateľné. Dnes
je situácia
úplne iná.
Ženy sú samostat né,
vzdelané,
vedú podniky s xy zamestnancami. Neu s t á l y s p ol o č e n ský tlak na to, ako sa
správať a vyzerať dokonalo
v každej situácii však ženy
často núti nasadiť si masku
hrdinky a vybrať si. Chcú
dokázať všetko a preto ukrajujú z chvíľ, na ktoré by mali
spomínať v jeseni svojho života. Nemajú nič úplne, ale zo
všetkého len časť. Hrdinsky
však znášajú všetko, čo im
život prinesie a problémy riešia „za pochodu“. Byť ženou
nie je jednoduché. Usmejú sa,
keď sa im chce kričať, spievajú, keď sa im chce plakať.

Plačú, keď sú šťastné a smejú sa, keď sú v napätí. Bijú
sa za to, v čo veria, postavia
sa nespravodlivosti. Nepovažujú „NIE“ za odpoveď,
keď sú presvedčené, že existuje aj iná možnosť. Radšej
budú bosé a topánky dajú
svoji m de ťom .
Milujú vždy bez
výhrad. Ženy vedia, že objatie
a bozk majú
moc uzdraviť
zlomené srdce. Ženy vedia viac, ako
porodiť dieťa.
Prinášajú radosť
i nádej. Delia sa
so súcitom i nápadmi. Sú
morálnou podporou pre svojich blízkych a priateľov. Je
toho tak veľa, čo ženy môžu
povedať a dať. K tomu je treba ešte dodať: „Bez žien by
bol svet pustý ako lúka bez
kvetov, ako nočná obloha
bez hviezd, či ako srdce bez
lásky.“ A preto minimálne
8. marec by mal mať v kalendári poznačený každý
muž, aj preto, aby to nebol
iba sviatok minulosti. Takže,
veľa šťastia, naše ženy.

Hojnosť milosti
od zmŕtvychvstalého Krista,
trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z veľkonočného
tajomstva.

behu včielky Maje. Tie budú
obsiahnuté aj v rámci ihriska,
ktorého rozmery sú 20x16 m.
Vďaka liatej gume sa tam budú
môcť vyšantiť najmenší na
pružinových hojdačkách, kolo-

pieskovisko. Pre tých starších je ideálnym miestom
na hranie veľký hrad so
štyrmi vežami, ktorý nabáda odvážlivcov k množstvu
(Pokračovanie na 3. str.)

Prajem vám
požehnané tohtoročné veľkonočné sviatky. Nech toto posolstvo
je našou nádejou a pomôže nám
i naďalej pracovať na vytváraní
lepšieho sveta.
S prianím všetkého dobrého
Ivan Šaško
primátor mesta
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Zaradení sme medzi úspešné mestá

Takmer 3000 slovenských
obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú
a majetkovú bonitu, ktorých
výsledky boli porovnávané
s výsledkami okresu a kraja.
Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými
prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či
mesta a efektivitu využívania
a zhodnocovania majetku. Podiel obcí a miest,
ktoré využívajú
financie a majetok s vysokou
efektivitou pre
trvalo udržateľný rozvoj a poz it ív n e v y š l i
z tohto hodnotenia, predstavuje
30,2%. Vyhodnoteným obciam
a mestám bola
udelená Pečať
Roz voja ob cí
a miest. Výhodou je, že hodnotiaci systém
využíva štátna
správa, finančné inštitúcie, a
odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny
fond na preverovanie a hodno-

tenie žiadateľov o poskytnutie
eurofondov.
Výhody Pečate rozvoja obcí
a miest: potvrdzuje výnimočnú
pozíciu na trhu, deklaruje svoju dôveryhodnosť, prosperitu
a finančnú stabilitu, je to silný
marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchod-

(Dokončenie z 1. str.)
kurovanie známym strediskám
a centrám cestovného ruchu,“
povedal primátor I. Šaško,
ktorý vidí skutočný potenciál

náhodou. „Trasa bola výborná a aj podmienky na nej boli
oveľa lepšie oproti minulým
rokom. Výhľady stáli za to,“
s otázkou koľko kilometrov

Primátor I. Šaško s prezidentom A. Dudom a wojtom B. Pitońom.

nými partnermi, investormi,
zákazníkmi, konkurenciou a
širokou verejnosťou.

Štatistické údaje za rok 2016

K dátumu 1. januára 2017 bol počet obyvateľov mesta Tvrdošín 9 012. V Tvrdošíne je to 2 736, v Krásnej Hôrke 955,
Medvedzie – sídlisko 4 633 a Medvedzie dedina 688.
V roku 2016 sa narodilo 90 detí, z toho 48 dievčat a 42
chlapcov. Najčastejšie meno pre chlapcov bolo Michal a Lukáš
– štyrikrát, z dievčenských mien sa najviac páčilo meno Ema,
Emma - päťkrát. Prihlásilo sa 102 obyvateľov a odhlásilo 175.
Naše mesto navždy opustilo úmrtím 73 občanov – 42 mužov
a 31 žien. Počet uzavretých manželstiev bolo 77. Prvé dieťa
narodené v roku 2017 je Aleš Čuchor, narodený 3. januára.

Oslávila významné životné jubileum

Človek vo svojom živote
oslávi niekoľko okrúhlych jubileí. Najprv s rodičmi, neskôr
s priateľmi a napokon s manželom, deťmi a vnúčatami.
Každé je jedinečné a výnimočné, ovplyvnené bežnými
maličkosťami všedného života. Pani Etela Kocyanová sa
po 18. januári môže podeliť so
svojím okolím so 100-ročný-

Stopa bez hraníc za účasti poľského prezidenta

agovala na naše myšlienky
a postrehy.
Narodila sa ako najmladšia zo šiestich detí a najradšej spomína na svoje detstvo,
ktoré strávila s rodičmi v prenajatej krčme Pod Velingom.
V jej podkroví bola sála, kde
bývali zábavy a vonku kolkáreň, kde sedávala s ostatnými deťmi a povzbudzovala

Zástupkyňa primátora V. Jančeková zablahoželala jubilantke v mene celého mesta.
mi životnými skúsenosťami. hráčov. Učarovalo jej učiteľPri tejto výnimočnej príleži- ské povolanie a vďaka tomu
tosti ju navštívili zástupcovia stretla aj svoju životnú lásku.
mestského úradu. Aj napriek Mnohí ju ešte aj dodnes so
tomu, že chrípka vyčíňala aj všetkou vážnosťou oslovuv jej domácnosti, privítala nás jú „pani učiteľka“ a ona na
s iskričkou v očiach a okam- oplátku spomína na množite spomínala na rodinných hé detaily zo života svojich
príslušníkov, na tých, ktorých žiakov.
učila alebo sa s nimi priatelila.
Počas našej návštevy nám
Pani Etela, alebo Etka, ako ukázala vzácne fotografie
ju volajú všetci jej najbližší, je zachytávajúce jej život od
najstaršou ženou Tvrdošína detstva až po súčasnosť, kedy
a veselo vyhlasuje, že o rok nám s hrdosťou rozprávala
mladší pán Ján Gonda, naj- o vnúčatách. Medzi vzácnymi
starší muž, jej ešte pôjde po vinšovníkmi nechýbalo ani
pivo. Čistou mysľou a zmys- požehnanie od jeho svätosti
lom pre humor búra všetky pápeža Františka.
predsudky, že starší človek
S pani Etelou sme sa lúčili
musí byť automaticky nevrlý jej podpisom v kronike, kde
a zábudlivý. V jej prítomnos- v roku 2017 bude naveky zati sa naopak nik neubránil písaná ako najstaršia žena
úsmevu, keď pohotovo re- v Tvrdošíne.

nášho regiónu a hľadá rôzne
spôsoby ako ho zveľaďovať
a propagovať. Spoločná ponuka nášho mesta a gminy sa už
roky buduje, zveľaďuje a podčiarkuje výnimočnosť toho
najlepšieho z oboch regiónov.
Atmosféra počas pretekov bola medzi účastníkmi aj
vďaka priaznivému počasiu
veselá a priateľská. Na štart sa
postavilo celkom 350 účastníkov, z toho takmer 150 z nášho
mesta a okolia, čo je v histórii
pretekov rekordná účasť. Do
cieľa síce všetci prichádzali
mierne zablatení, na dobrej
nálade to však neubralo ani

a krokov nameral krokomer si
medzi sebou vymieňali pocity
a skúsenosti z trate Tvrdošínčania. Plní dojmov a nadšenia
sa fotili s medailami i pripravenými pohármi na stupienkoch pre víťazov. Okrem
chutného občerstvenia každý
dostal aj kupón na voľný vstup
do Thermal parku ako zaslúženú odmenu za prejdené kilometre a relax pre telo. Hoci
víťazi prichádzali a zapisovali
sa postupne, organizátori im
poradie neprezradili a všetkých držali v napätí až do vyhlásenia výsledkov. O to väčšia a úprimnejšia bola radosť

v závere podujatia.
Medzitým si krátili
čas oddychom na pripravených lehátkach,
naberali energiu zo
slnečných lúčov. Tesne pred vyhodnotením
ešte moderátorka zapojila do súťaže každého účastníka a preverila si, či skutočne
všetkými zmyslami
vnímali preteky, ako Za prínos a pozitívne výsledky vzáaj to, čo je ich hlav- jomnej spolupráce krajín Poľska a
nou myšlienkou, či a Slovenska prezident Poľska Andrzej
ako je pre telo vhodná Duda ocenil svojou plaketou primátochôdza štýlom Nordic ra mesta Ing. Ivana Šašku a wojta gmiWalking.
ny Kościelisko Mgr. Bogdana Pitońa
V dvoch kategóriách boli ocenení naja majiteľ Ski Witow R. Krupa.
lepší muži a ženy. Ceny víťa- Ocenení víťazi:
zom odovzdali organizátori
Kategória ženy: 1. Anna Gapodujatia, za mesto Tvrdošín sienica Roj, 2. Dorota Pajonk, 3.
primátor I. Šaško, za gminu Wieslava Pogozelska. Kategória
Kościelisko wojt B. Pitoń, maji- muži: 1. Piotr Ordzonialy, 2. Miteľ Skiparku Oravice J. Choma chal Sypniewsky, 3. Jozef Majdiš.

Vypnime svetlá, myslime na budúcnosť

V sobotu 25. marca o 2030
máme príležitosť zapojiť sa do
ekologického projektu Hodina
Zeme, v rámci ktorého už 10
rokov vypínajú svetlá mestá,
obce, firmy i jednotlivci po
celom svete. Nesie so sebou
posolstvo zamerané na klimatické zmeny a svetelné znečistenie našej planéty. K zlep-

šeniu môžeme prispieť aj my
zhasnutím svetiel v svojej
domácnosti, čím sa pripojíme
k miliarde ľudí a pomôžeme
tak šíriť povedomie o dôležitosti udržiavania a starostlivosti v oblasti ekológie. Hodina Zeme je posolstvom nádeje a činu. Za pripomenutie
ďakujeme pani Betuštiakovej.

Objekty železníc v meste sa možno dočkajú obnovy
Primátor Ivan Šaško prijal
na Mestskom úrade 18. januára
generálneho riaditeľa Železníc
Slovenskej republiky Martina
Erdössyho spolu s poslancom
Národnej rady slovenskej republiky Igorom Janckulíkom. „Toto
stretnutie bolo naplánované už
pred nejakým časom, kvôli našej
požiadavke o vylepšenie situácie
na železničnej stanici v Tvrdoší-

ne a Krásnej Hôrke,“ ozrejmil
situáciu primátor. Stretnutia sa
zúčastnil aj poslanec za Krásnu
Hôrku Milan Kováč. Spoločne
otvorili témy, ktoré sa najviac
dotýkajú nášho mesta. „Náš
problém sa týka vylepšenia
podmienok v konkrétnych staniciach. Tá v Krásnej Hôrke je už
roky zatvorená a chátra. Hoci
mesto v minulosti zrealizovalo

čiastočné opravy, je potrebné,
aby samotné železnice prejavili o tieto priestory záujem. Po
obhliadke oboch objektov nám
generálny riaditeľ prisľúbil pomoc,“ hovorí primátor. Už v jarnom období by sa tak mali dať
veci do pohybu a zabezpečiť potrebné kroky k realizácii rekonštrukcie. Úpravou by mali prejsť
nielen budovy, ale tiež okolie

oboch staníc. „Našou víziou je,
aby sa toto prostredie skultúrnilo a tým bolo atraktívnejšie
pre cestujúcich. Chceme aby aj
v Krásnej Hôrke mali cestujúci
možnosť schovať sa v čakárni
pred nepriaznivým počasím, aby
mohli využívať aj sociálne zariadenia,“ dodal primátor. Oživená
by tak mala byť aj prevádzka
s predajom cestovných lístkov.

Športový duch sa odráža v ich odhodlaní
V citáte Thomasa A. Edi- kde vyniká svojou technikou, rať nielen veľa skúseností, ale žiadnym súperom. Rýchlo
sona „Nenechám sa odra- bojovnosťou a citom pre hru. aj úspechov. Je juniorskou re- vracia loptičky, čo je jeho najdiť, pretože každý zlý pokus,
TENIS
prezentantkou a niekoľkoná- väčšia zbraň, ktorou účinne
ktorý mám za sebou je ďal- Karolína Šašková reprezen- sobnou majsterkou Slovenska. boduje.
ším krokom vpred – krokom tuje Tenisový klub Tvrdošín. Michaela Dulková sa v súčasTRIATLON
k úspechu“ sa odráža sku- Začiatkom minulého roka nosti uchádza o miesto v repre- Peter Števánka splnil svoj
točné zdolávanie prekážok sa zúčastnila na Halových zentačnom výbere junioriek. cieľ, ktorý si stanovil na zaa dosahovanie víťazstiev a je majstrovstvách Európy diev- Vďaka skúsenostiam, ktoré so čiatku sezóny – podarilo sa mu
len jedno z mnohých moobhájiť prvenstvo v Slotivujúcich citátov, ktoré
venskom pohári v kros
by mohli byť predslovom
triatlone. Z pohľadu špork oceneniu najúspešnejtovca je to hodnotný výších športovcov nášho
sledok, ktorý zohľadňuje
mesta za minulý rok na
výkonnosť počas celej
Novoročnej čaši. Vo svosezóny v konkurencii
jich disciplínach dosiahpretekárov zo Slovenska.
li úspechy prekračujúce
Zúčastnil sa 9 pretekov,
hranice mesta a regiónu.
v ktorých sa päťkrát doOcenenie vedenia messtal na pódium. Dvakrát
ta je vyjadrením radosti
mu patrilo prvé miesto,
z dosiahnutých výsledkov
dvakrát druhé a jedena spôsobom poďakovania
krát tretie.
za to, že naše mesto dostáSNOOKER
vajú do povedomia, nielen Zľava: I. Šaško, R. Rennerová, M. Ješšová, M. Dulková, K. Šašková, E. Ka- Andrej Burdel sa tov domácom prostredí, ale jánek, M. Kysel, P. Šikyňa, B. Stajník, Ľ. Gerát, P. Števánka, V. Jančeková. muto športu venuje tretí
častokrát aj v zahraničí.
rok. Medzi jeho úspechy
Med zi ocenených
sebou priniesli roky športovej patria 3 tituly na podujatiach
športovcov, ktorých meno sa čat, kde Slovensko obsadilo driny je niekoľkonásobnou celoslovenského významu, 2.
skloňuje s výnimočným ta- 3. miesto. V Chorvátsku sa majsterkou Slovenska.
miesto na podujatí Masters
lentom, obratnou šikovnosťou postarala o medzinárodný
STOLNÝ TENIS
2016 a účasť na majstrovstvách
a dávkou odvahy napredovať úspech, keď na turnaji Tennis Martin Kysel ešte len prvý Európy v Poľskom Wroclave.
patria:
Europe skončila na 2. mieste. rok patrí medzi dorastencov, V slovenskom rebríčku figuFUTBAL
Na Letných majstrovstvách no už hrá na svoj vek úspešne ruje na šiestom mieste.
Peter Šikyňa, hráč, ktorý na- Slovenska sa stala vicemajster- za extraligové družstvo muVedenie mesta ocenilo aj
stupuje na kraji obrany, prí- kou a vo štvorhre majsterkou žov. V lete získal na majstrov- osobnosti, ktoré sa podieľali
padne zálohy. Vyniká svojou Slovenska.
stvách Slovenska v kategórii na rozvoji nášho mesta a narýchlosťou, bojovnosťou a rozFLORBAL
starších žiakov tri medaily. šich najlepších športovcov.
hodnou tvrdosťou. Je stálou Michaela Ješšová je dvojná- Zúčastnil sa majstrovstiev V budúcnosti ich určite čaká
súčasťou základnej zostavy sobná majsterka Slovenska, Európy kadetov, na ktorých sa množstvo ďalších víťazstiev aj
IV. ligy mužov, pričom aj vďa- ktorá oblieka reprezentačný nestratil a ukázal, čo sa v ňom nejaká prehra. Avšak tak, ako
ka nemu Tvrdošín figuruje na dres od roku 2013. Svojou skrýva.
je filozofiou mesta, že jedna
4. priečke.
rýchlosťou a obratnosťou je Emil Kajánek spoľahlivý prehra neznamená nič iné, len
Ľubomír Gerát pôsobí pri spoľahlivá hráčka v útoku aj hráč druholigového družstva posun iným smerom, veríme,
doraste ako kapitán, no je tiež obrane.
mužov a úspešný náhradník že i naši športovci i každý jedtrvalou súčasťou mužov, za Radka Rennerová sa florbalu v extralige mužov. Jeho hra notlivec si ju osvoja a aj naďalej
ktorých nastupuje pravidelne. venuje od útleho detstva a za spočíva vo vynikajúcom re- budú robiť všetko pre úspech
Hrá na pozícii stredopoliara, ten čas sa jej podarilo nazbie- f lexe a nenechá sa vytlačiť seba a hrdosť celej spoločnosti.
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Len spoločnými silami dokážeme posúvať naše mesto
(Dokončenie z 1. str.)
Dôležitosť súdržnosti mesta vyzdvihla MUDr. Adriana
Rašková, členka Rady starších: ,,V dnešnom svete, keď
v ňom zúria mnohé nesváry
my môžeme spolupracovať a
potešiť sa vzájomnou prítomnosťou. My, čo máme naše
mesto úprimne radi sa tešíme
všetkému, čo zvyšuje komfort
bytia a rovnako pestuje našu
kultúru.“
Každý rok na tomto podujatí bývajú ocenené osobnosti,
ktoré sa podieľali na rozvoji
mesta. Tento rok za aktivity
z oblasti cestovného ruchu
a športu.
Ocenenie „In memoriam“
bolo udelené Ing. Róbertovi
Trnkovi, ktorému patrí uznanie a poďakovanie za iniciovanie zrealizovaného diela
„Náučného chodníka v Oraviciach“. Ešte v roku 2008
prišiel s myšlienkou v rámci rozvíjajúceho cestovného
r uchu vybudovať chodník

z možností, ktoré vtedy poskytovali eurofondy. Budovaný bol v spolupráci s mestom
a Urbárom Tvrdošín, keď sa o
získanie financií z Eurofondov
zaslúžil primátor, ktorý bol v

V úvode prvého tohtoročného mestského zastupiteľstva
informoval primátor poslancov
o najdôležitejších pracovných
stretnutiach a spoločenských
podujatiach. V tomto období
boli rôzne rokovania vedené
k téme výstavby rýchlostnej
cesty R3 ako obchvatu mesta s tým, že tieto prípravy sú
v záverečnej fáze a zverejnenie
vo vestníku pre uchádzačov
v rámci verejného obstarávania
by sa malo udiať v najbližších
dňoch. Aj keď sa harmonogram príprav posunul o niekoľko týždňov, stále platí tá
skutočnosť, že výstavba tohto
dlho očakávaného obchvatu by
sa mohla začať v závere roka.
Tiež bola intenzívne riešená
výstavba novej kazety skládky
odpadu. Najväčšia pozornosť
bola venovaná plánu pripravovaným investičným akciám pre
rok 2017. Rezonovali informácie o prípravných prácach pre
možnú výstavbu viacúčelovej
športovej haly z prostriedkov
Slovenského zväzu ľadového
hokeja, kde ide o projekt, ktorý
by bol v prípade schválenia plne
hradený zo štátneho rozpočtu.
Jedná sa o športovú halu, v ktorej by bola v zimných mesiacoch využívaná ľadová plocha
a v letných mesiacoch by mala
viaceré využitie, medzi iným
by slúžila aj na kultúrne podujatia. O tom, že vedenie mesta
sa do prípravných prác pustilo
s plnou vervou, svedčia rokovania a vyhodnocovania zámeru
určenia vhodného pozemku so
zabezpečením napojenia inžinierskych sietí a parkovísk a

najmä lobingom v Bratislave.
Nemenej dôležité boli informácie o plánovanej výstavbe
mestskej plavárne, o ktorej sme
informovali v predchádzajúcom čísle našich novín. Jej zámer bol schválený v minulom
roku a na prerokovanie bola
predložená jej projektová štúdia s definitívnym určovaním
lokality výstavby.
Obidva projekty si vyžadujú zodpovedné určenie lokalít,
zabezpečenie financovania, ako
aj náležitú prípravu celého procesu stavebných konaní až po
vydanie stavebných povolení.
I v tomto roku bude mesto
pokračovať v majetko-právnom vysporiadaní pozemkov pre lokality individuálnej
bytovej výstavby, aby tam boli
postupne budované miestne
komunikácie, vodovod, kanalizácia a verejné osvetlenie, čo
platí aj pre existujúce lokality
mesta, ktoré si vyžadujú potrebnú starostlivosť a modernizáciu. V najbližšom čase bude
pozornosť venovaná aj údržbe
a opravám ciest po zimnom
období. Poslanci sa zaoberali
okrem iného aj projektovým
zámerom rekonštrukcie bývalého energobloku na sídlisku
Medvedzie, z ktorého by mal
vzniknúť bytový dom.
Pozornosť mesta je zameraná taktiež na vytváranie
podmienok pre cestovný ruch
v Oraviciach. Zatraktívni ich
aj nový investičný zámer, ktorý sa týka zimného strediska
Meander Parku. Okrem dobudovania hotelovej časti budú
rozšírené bazény, vybudované

tom čase poslancom Národnej
rady SR. Má dve trasy s 31 zastávkami náučnými tabuľami,
posedeniami a vyhliadkovými

vežami. Ocenenie z rúk vedenia mesta prevzala manželka
Eva Trnková.
Za organizáciu medzinárodných lyžiarskych pretekov
Stopa bez hraníc získal ocene-

nie Juraj Choma, majiteľ Ski
parku Oravice. Prvý ročník sa
konal ešte v roku 2008 s jasným cieľom – pomôcť sloven-

sko-poľskému prihraničnému
regiónu v oblasti cestovného
ruchu. Osem úspešných ročníkov potvrdilo, že to boli nielen
výborné športové podujatia,
ale im bol daný aj významný
verejno-spoločenský rozmer prítomnosťou prezidentov Slovenska a Poľska.
Ján Balún si prevzal
ocenenie za organizáciu
cestného behu Tvrdošínska
dvanástka. Pri zrode novej
myšlienky nadväzujúcej na
bývalý Beh víťazstva stál
spolu s Viktorom Fonferom. Prvé ročníky začínali
na trase Tvrdošín, Oravská
priehrada, Ústie a späť.
Po nových skúsenostiach
bola trasa upravená na 12
kilometrov. Medzinárodným pretekom sa stal vďaka účasti bežcov z Kene,
Maďarska, Poľska, Čiech
a Ukrajiny. Tento rok sa 2. júna
uskutoční jubilejný 15. ročník.
Už teraz sa môžeme tešiť na
krásny športový zážitok.

Po novom Lidli pribudne deťom nové ihrisko

(Dokončenie z 1. str.)
lezeckých výziev. V tejto
zóne tvorí dopadovú plochu
štrk a nechýba ani stojan na
bicykle. Všetky herné prvky
budú z odolných materiálov
a spĺňajú prísne kvalitatívne
a bezpečnostné kritériá.
Odborníci sa zhodujú v
tom, že deti by mali tráviť
oveľa viac času vonku a práve
detské ihrisko im túto možnosť ponúka. A zhodli sa na
tom aj samotné deti, ktoré nabádali celé svoje okolie, aby
hlasovalo. Tešíme sa, že sme

spoločne vybojovali ďalšiu
možnosť ako podporiť pohyb a radosť v našich deťoch.
Spoločnými silami dokážeme
pre seba a naše mesto čokoľvek. Už teraz sa tešíme za
všetky tie menšie deti nášho
mesta, ale aj za ich rodičov,
že o niekoľko týždňov budeme spoločne sledovať, ako tu
rastie nový stánok pre naše
budúce pokolenie, na ktoré
sme prispeli my všetci, ktorí sme hlasovaním dokázali
našu spolupatričnosť a hrdosť na naše vzácne mesto.

Študenti z Talianska na radnici
Gymnázium Tvrdošín sa na
pár dní stalo „domovom“ pre
študentov z Talianska, ktorí
v rámci recipročnej návštevy
absolvovali týždeň v partnerskej škole. Okrem výletov,
ktorých cieľom bolo predstaviť
Oravu a Tvrdošín, absolvovali

a všetky spoločné stretnutia
nás posúvajú vpred a učia nás
vážiť si zvyky a históriu toho
druhého. Verím, že filmový dokument, ktorým vám predstavíme naše pekné mesto s okolím
vo vás tieto pocity umocní,“
prihovoril sa študentom primá-

aj vyučovanie a žiaci tak mohli
navzájom spoznať kultúru
toho druhého – to, čo človek
ako turista nemá šancu spoznať. Jednou zo zastávok bol
aj Mestský úrad, kde žiakov
privítal primátor Ivan Šaško.
„Vitajte v našom meste a aj
tu na mestskom úrade. Veľmi
ma teší, že spoločné projekty

tor. V rámci spoznávania nášho mesta všetkým tiež venoval
propagačný materiál o Tvrdošíne, ktorý si okamžite a s veľkým záujmom začali prezerať.
Ich ďalšie kroky smerovali
ku Kostolu všetkých svätých,
o ktorý sa živo zaujímali. V ten
deň navštívili aj naše termálne
kúpaliská v Oraviciach.

Na základe kladného vyjadrenia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky prejde železničný
most ponad cestu k družstvu
v najbližších mesiacoch komplexnou rekonštrukciou. Jej
účelom je výmena existujúcej
nosnej konštrukcie za novú,
trvalú konštrukciu. Vybudovaný bude nový jednokoľajný
most s priebežným koľajovým
lôžkom. Prestavba bude ďalej
pozostávať z vybúrania že-

lezničného zvršku na predpísanej dĺžke a osadenia nového
v dotknutom úseku pred a za
mostom. Vybúraná bude tiež
trasa oznamovacích a zabezpečovacích káblov v predpísanom
úseku a následne osadená do
novej káblovej chráničky situovanej z vonkajšej strany nosnej
konštrukcie mosta. Počas tejto
rekonštrukcie bude doprava po
ceste presmerovaná a doprava
po železnici prijme osobitné
opatrenia a grafigon.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
nové vodné atrakcie a rozšírená oddychová plocha areálu
aquaparku. Pre územie Oravíc
bol spracovaný nový územný
plán. V súčasnosti už prebieha
posledná etapa schvaľovacieho
procesu.
Poslanci schválili spoluú-

časť mesta pri oprave mosta cez
rieku Orava v Krásnej Hôrke,
vysporiadanie pozemkov pre
vybudovanie športovej haly,
mestskej plavárne a prípravu
pre realizáciu detského ihriska,
kde naše mesto uspelo v celoslovenskej súťaži „Žihadielko“.

Proces schvaľovania Územného plánu Oravíc je v záverečnej fáze

Cieľom aktualizáce územného plánu Oravíc, mestskej časti
mesta Tvrdošína, je získanie záväznej územno-plánovacej dokumentácie, spracovanej podľa platnej legislatívy, ktorá bude
určovať smer jej ďalšieho vývoja. Vypracovaním zmien a doplnkov územného plánu budú vytvorené predpoklady pre rozvoj tohto územia, občiansku vybavenosť, skvalitnenie služieb.

Výška daní z nehnuteľností na rok 2017 sa nemení

Aj tento rok zostavila Podnikateľská aliancia Slovenska rebríček miest podľa výšky daní z nehnuteľností. Nás môže tešiť, že aj v tomto roku patríme stále
k mestám, ktoré ich majú najnižšie.
V rebríčku daní z domov na bývanie v Tvrdošíne aj tento
rok patrí 3. miesto na Slovensku. V rebríčku miest podľa výšky
dane pre podnikateľa s pozemkom s rozlohou 1500 m2 a výrobnou halou s rozlohou 1000 m 2 nám patrí 4. miesto a podľa daní
z priemyselných stavieb nám patrí 7. miesto medzi okresnými
mestami na Slovensku.
Zaplatiť daň z nehnuteľnosti, daň za psa, ako aj poplatok za
komunálny odpad budú môcť občania v miestnosti mestského
úradu Tvrdošín na prízemí, oproti kancelárie prvého kontaktu.
27. marca – 31. marca Mesto Tvrdošín a Krásna Hôrka
3. apríla – 7. apríla sídlisko Medvedzie a mestská časť Medvedzie
Daň z nehnuteľností okrem hotovostnej platby je možné platiť
aj platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu.
Ďalším spôsobom sú aj bankové prevody a elektronické bankovníctvo – cez internet.
Veríme, že každý občan nášho mesta si splní svoju daňovú a poplatkovú povinnosť včas, čím predíde uloženiu úroku
z omeškania v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní ( daňový poriadok ) a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
				
Finančné oddelenie MsÚ

Technické služby nezaháľali ani v zime
Vývozom odpadov od rodinných a bytových domov
pracovníci technických služieb ani zďaleka nekončia.
V ich správe sa nachádzajú
aj cintoríny, údržba verejných priestranstiev, verejného
osvetlenia a mestského rozhlasu, nebytových priestorov
a napokon správa samotného
areálu a strojového vybavenia
technických služieb.
Zimné obdobie bolo oproti
minulým rokom mrazivejšie
a s väčším množstvom snehových zrážok, čo znamenalo neustále upravovanie chodníkov
a ciest posypovým vozidlom
už od 12. novembra v meste aj
Oraviciach.
Rozbité koše, ktoré sú často
terčom vandalov počas víkendov bolo potrebné demontovať,
objednať a vymeniť za nové.

S inštaláciou vianočnej
výzdoby sa musí začať oveľa skôr, aby 6. decembra bolo
pripravené všetko a mohli ju
spolu s deťmi čakajúcimi na
príchod sv. Mikuláša rozsvietiť. Pracovníci tiež vyzdobili
predajné stánky, námestie,
postavili tribúnu, inštalovali
betlehemy. Toto bolo potrebné po 6. januári postupne demontovať.
V tomto období tiež prebiehala pravidelná údržba
verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, opravy toaliet
v zdravotných strediskách,
dome služieb, materských školách, kine Javor, renovované
boli podlahy v centre voľného času.
V areáli technických služieb sa pokračovalo s rekonštrukciou zatepľovania ad-

ministratívnej budovy. Práce
technických služieb pokračovali prevádzkou umelej ľadovej
plochy. Počas troch mesiacov
bola ľadová plocha v prevádzke takmer 300 hodín. Medzi
prestávkami a po ukončení
dennej prevádzky bolo zabezpečené udržiavanie ľadu.
Už v zimnom období prebiehajú prípravné práce na udržia-

vanie verejnej zelene v meste.
V praxi to znamená, že už začiatkom februára pracovníci
začali so strihaním stromových
alejí a kontrolou motorových
kosačiek pre bezproblémové
kosenie trávnatých plôch.
Technické služby teda nezaháľajú, ale aktívne fungujú
a popri súčasných prácach sa
už pripravujú na jarnú sezónu.

Rekonštrukcia kuchyne v materskej škole
Začiatkom januára boli začaté stavebné úpravy kuchyne
v materskej škole v Medvedzí.
Po rokoch používania bolo
značne opotrebované nielen
zariadenie, ale tiež priestor
ako taký. Preto bolo potrebné
zrekonštruovať elektrické vedenie, kanalizáciu, vodovod,

obklady, dlažby a zmodernizovať celé technologické
zariadenie. V súčasnosti prebiehajú finálne práce s inštaláciou spotrebičov a vybavením
kuchyne. Tá tak bude spĺňať
najnovšie štandardy a zároveň
uľahčí prácu zamestnancom
materskej školy.

Železničný most prejde rekonštrukciou

Predsa sa našlo riešenie

Budova bývalého energobloku na sídlisku Medvedzie, ktorý
už dlhé roky chátra by v blízkom období mohol poskytnúť
domov ďalším rodinám. Mal by prejsť rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá ho architektonicky zmení na bytový dom.
Sídlisko tak namiesto ruín bude mať ďalšiu budovu, ktorú
bude možné využívať funkčne, ale bude tiež esteticky pôsobiť v priestore ako takom.

Recyklovaním zvýšime životnosť skládky

Mestská skládka komunálneho odpadu funguje od roku
1991. Keďže sa rýchlo zapĺňala, v priebehu 25 rokov ju
bolo potrebné niekoľkokrát
rozšíriť. V tomto roku bola
dokončená výstavba ďalšej
novej kazety, ktorá bola financovaná z mestského rozpočtu. Prevádzka tejto kazety
by mala na viac ako 10 rokov
zabezpečiť uskladňovanie
odpadu, čo znamená, že poplatky za likvidáciu domového odpadu by nemali v tomto
období narastať. Na hodnotách

množstva odvezeného vytriedeného odpadu, ktoré nám
poskytli technické služby, je
vidieť, že recyklovanie našim
občanom nie je ľahostajné. Veď
len v mesiacoch december až
február bol na Zbernom dvore
vytriedený odpad v celkovom
množstve 80,5 tony. To, ako
rýchlo sa nová kazeta zaplní,
bude záležať od toho, s akou
vážnosťou a zodpovednosťou
budeme aj naďalej pristupovať
k recyklovaniu, čím ochránime
životné prostredie a dosiahneme dlhšiu životnosť skládky.
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Prierez kultúrnymi, spoločenskými
Rok 2016 bol pre mesto Tvrdošín i jeho obyvateľov
úspešný. Na radnicu zavítalo množstvo významných
návštev, športovci sa tešili svojim úspechom. Budovalo sa, rekonštruovalo, oslavovalo. Bol to rok úspešný
z ekonomického aj spoločenského hľadiska. Nasledujúce riadky sú rekapituláciou tých najvýznamnejších
udalostí a života v našom meste.

Študenti Gymnázia Tvrdošín pri príležitostí Dňa učiteľov darovali najvzácnejšiu tekutinu, ktorá má moc zachrániť ľudské

JANUÁR
Už tradične sme 1. januára spoločne oslávili príchod nového roka na Trojičnom námestí, kde bohatý kultúrny program

medzi gminou Laskowa a mestom Tvrdošín. Obidve strany v nej
deklarujú záujem o partnerskú spoluprácu medzi samosprávami.
životy. Z celkového počtu 40 darcov tak bolo až 17 prvodarcov.
Veľkonočné rapkanie v Medvedzí si zaknihovalo v novodobej
histórii už svoj 16. ročník.

Láska mamy je ten najvrúcnejší a nekonečný cit. Dáva žene
silu stáť pri svojom dieťati, keď zablúdi, silu veriť jemu a v neho.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa matiek sa kino Javor na
pozvanie primátora zaplnilo všetkými mamami a babičkami
z nášho mesta, kde im osobne poďakovala za všetko, čo pre
svoje deti nezištne a s láskou robia.
Výkopové práce pre uloženie inžinierskych sietí sú dôkazom
o rozširovaní a rozrastaní sa mesta o nové lokality s individuálnou bytovou výstavbou. K nim pribudla aj IBV Varta, kde je
naplánovaná výstavba až 20 rodinných domov.

sprevádzal veľkolepý ohňostroj. Plní nádejí a tajných prianí
sme vykročili v ústrety úspechu, šťastiu a mnohým radostiam,
ktoré na nás čakali.

Žiaci prvého stupňa oboch základných škôl si zmerali svoje
fyzické sily počas Detských atletických pretekov.

Gmina Kościelisko oficiálne ukončila projekt a verejnosti
sprístupnila novovybudovaný objekt Centrum tradícií a turizmu.
Zároveň primátor I. Šaško spolu s wójtom B. Pitońom podpísali
dohodu o partnerskej spolupráci do roku 2020.

Podpora mesta fyzickej zdatnosti, pohybu, športu a predovšetkým možnosti aktívne využiť voľný čas nielen našich detí

Minister vnútra a podpredseda vlády Róbert Kaliňák odovzdal veliteľovi zásahovej jednotky Dobrovoľného hasičského
Tradície vynášania Moreny z dôb starých Slovanov, odohnanie zimy a privolávanie jari sa zhostil pedagogický zbor a deti
z materskej školy v Tvrdošíne.
V semifinálovom zápase sa hráčky ženskej florbalovej extraligy umiestnili na bronzovej priečke.

zboru kľúče od nového hasičského automobilu s protipovodňovým prívesom.

sa odrazila vo výstavbe nových športovísk – futbalového a hokejbalového ihriska.

Najvýznamnejší úspech krátkej histórie Snookrového clubu
Tvrdošín bola finálová účasť Andreja Burdeľa na najprestížnejšom turnaji sezóny – Masters.
Karolína Šašková spolu s ďalšími dvoma hráčkami z Trnavy
a Bratislavy na majstrovstvách Európy skončili na 9. mieste spo-

Maratón, to nie sú len odbehnuté kilometre, ale aj prečítané
riadky pútavých a náučných kníh. Čitateľského sa zúčastnilo až
320 detí v mestskej knižnici.
APRÍL
Na kongrese združenia Euroregiónu Tatry, ako najvyššom
orgáne združenia boli mesto Tvrdošín a gmina Kościelisko v
rámci cezhraničnej spoupráce ocenené ako najlepšie spolupracujúce samosprávy.
Začiatkom apríla sme si na seminári pripomenuli život a dielo
spisovateľa, lekára a tolstojovca, rodáka z Tvrdošína, Alberta
Škarvana pri príležitosti 90. výročia jeho úmrtia.
Vítanie detí do života patrí medzi prvé slávnostné chvíle
mladých Tvrdošínčanov ako občanov mesta. Počas roka rodičov s najmenšími obyvateľmi na radnici niekoľkokrát privítala
zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková. Zápis detí do pamätnej
knihy bol doplnený finančným príspevkom, vecným darčekom
v sprievode kultúrneho programu.

medzi 32 krajín. Svojou hrou tak potvrdili vysokú výkonnosť
pri nasadení v turnajoch.

bala ani bohatá tombola losovaná s obľúbeným maskotom sloníkom Mamba.
Novinkou medzi kultúrnymi podujatiami bol 1. ročník rockového festivalu Orava Rock Storm.

Na Vladine bolo dané do užívania v poradí už štvrté multifunkčné ihrisko. Odvtedy ho okrem detí žijúcich v tejto časti
mesta využívajú aj žiaci základnej školy a gymnázia.

V poľskom Witowe sa v rámci športového podujatia Stopa
bez hraníc stretlo vedenie mesta spolu s poslancami mestského zastupiteľstva s poľským prezidentom Andrzejom Dudom.
Mestský bál uzatvoril krátke, no o to pestrejšie fašiangové
obdobie plné plesov a zábavy.
V tanečnej súťaži Pohyb bez bariér v semifinálovom kole
tanečným skupinám Ditaš a Minihop-ky patrilo 1. a 2. miesto
v detských kategóriách show dance a street dance.
MAREC
Art galéria Schűrger oslávila štvrťstoročné jubileum od založenia 145. výstavou „Zo zbierok...“

Jarný májový vánok do mesta už tradične privial edukačné
podujatie Deň lesov, veselé pesničky pre deti zaspievali Smejko a Tanculienka, dospelí sa bavili počas Teplákového majálesu
a rytmické melódie zneli námestím počas Noci pod hviezdami.
JÚN
Medzinárodným dňom detí sme odštartovali letnú sezónu.
Pedagógovia zo školských zariadení a ostatných organizácií
spoločne pripravili pre deti zábavno-náučné stanovištia a nechý-

Finále súťaže Tvrdošín hľadá talent sa uskutočnilo 10. apríla v kine Javor. Pred porotu predstúpilo 13 súťažných čísel, čo

Brány nového roka otvárali aj kultúrne podujatia. Deti svoje
tanečné pohyby otestovali počas Hip-hop workout, dospelí sa
šikovne a s dávkou kreativity zamaskovali počas Karnevalu pre
dospelých. Umelecký zážitok umocnili herci z veličianskeho
a štefanovského divadla.
FEBRUÁR

V hoteli Limba sa stretli predstavitelia samosprávy, poslanci,
riaditelia škôl, podnikatelia, športovci a iné osobnosti, ktoré sa
v minulom roku pričinili o rozvoj mesta.

Minihopky si v celoslovenskej súťaži Showtime Levice vytancovali 1. miesto a postup do veľkého finále – majstrovstvá Európy.

Na štart sa počas Tvrdošínskej dvanástky postavilo 268 pretekárov. Najstarším účastníkom bol Ján Paško, víťazom A kategó-

dokopy znamenalo 130 súťažiacich. Prvé miesto patrilo Mini-hopkám.
Prvé majstrovstvá Slovenska zahájili družstvá starších žiakov a žiačok v stolnom tenise. Dievčatá sa prebojovali medzi 8
najlepších, kde skončili na treťom mieste.
MÁJ
Zachovávaním tradícií sprítomňujeme kus histórie, učíme deti
vážiť si domovinu aj zvyky, ktoré robia z rodnej zeme výnimočné
miesto na zemi. Význam tradície stavania mája dnes zachováva celé mesto pri tom jednom, čo sa pyšne týči nad námestím.
Primátor I. Šaško podpísal s wójtom Czesłavom Stanisławczykom pri príležitosti okrúhleho výročia dychovky Tvrdošanka
a DH Parafialna Deta Orkiestra Dohodu o partnerskej spolupráci

rie bol slovenský reprezentant Jozef Urban, najlepším domácim
pretekárom bol Matúš Kovalčík.
Ocenení boli najtalentovanejší žiaci, ktorí sa zapojili do súťaží Paleta Márie Medveckej a Gessayovo pero.
Nielen country nadšencom tento rok počasie prialo, keď si počas Orava festu vychutnávali obľúbených hudobníkov a kapely.
Drevený gotický kostolík začal letnú sezónu tradične, kon-
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a ekonomickými udalosťami roka 2016
certom Krásnych melódií v podaní žiakov a pedagógov zo základnej umeleckej školy.

V lokalitách s IBV vládol počas letnej sezóny čulý pracovný
ruch. Realizované boli rozvody vody a kanalizácie, upravená

Medzi pracovnými návštevami zástupkyňa mesta privítala
na Mestskom úrade predškolákov, ktorým odovzdala knižku
ako pamiatku na škôlku.

Úvahy o krytej plavárni v našom meste naberajú reálny rozmer.
Výber lokality, príprava štúdia a ekonomické rozbory začínajú napĺňať
novú víziu. Naše mesto by tak mohlo mať plaváreň s 25-metrovým
bazénom a wellness.

V Základnej škole M. Medveckej vyrastá nová nádej florbalových tímov. Na každoročnej postupovej súťaži žiakov základných škôl v predchádzajúcich dvoch rokoch dievčatá vyhrali
celoštátne finále a tento rok si do svojej zbierky pridali tretí titul.
JÚL
Členovia Urbáru Tvrdošín si na výročnej schôdzi pripomenuli
110. výročie od jeho založenia. Z pôvodných 319 členov sa toto
spoločenstvo rozrástlo na viac ako 900, pričom obhospodaruje
2150 hektárov lesa.
Členovia Poľovníckeho združenia Háj – Tvrdošín dali ich revíru nový duchovný rozmer a vytvorili priestor na oddych, kde
človek uprostred lesa môže načerpať novú energiu. V lokalite
Vojtášková vybudovali studničku a vztýčili pri nej kríž, ktorý
vysvätil vdp. František Reguly.
Zástupcovia nového partnerského mestečka z Čiech Rájec-Jestřebí navštívili naše mesto a spolu s vedením diskutovali
o témach týkajúcich sa spolupráce.

OKTÓBER
Mestská knižnica získala nové moduly softvérového vybavenia,
čím si z pohodlia domova vieme cez internet skontrolovať, ktoré knihy v knižnici sú, a ktoré nie.

Deti, najčistejšie a najúprimnejšie duše spolu s rodičmi venovali
malú chvíľu spomienke tým, ktorým plameň na sviečke života už
dávno zhasol počas Lampiónového sprievodu.

bola časť miestnej komunikácie v časti Breziny, prebehli prípravné práce na položenie vodovodu a elektrických rozvodov.
Projekt pre vznik nových možností turizmu pripravilo naše
mesto v spolupráci s gminou Kościelisko pod názvom Turistika
bez hraníc – Chodníkom pašerákov. Hlavnou myšlienkou spoločného projektu je prepojenie dvoch centier cestovného ruchu
cykloturistickým chodníkom.
Nadupanú párty s hviezdami slovenskej hudobnej scény, moderátorkou a Dj avizovali aj v súkromnom rádiu. Pri Základnej
škole Štefana Šmálika odparkoval dlhý kamión, aby v podvečer
mohla odštartovať Expres street party.

NOVEMBER
Vybudovaním chodníka pri budove Telekomu v smere ku hotelu
Limba sa zvýšila bezpečnosť občanov prechádzajúcich popri hlavnej ceste.

Už po 24-krát bola zapálená tradičná Vatra zvrchovanosti.
Týmto aktom si pripomíname podpísanie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenska, v ktorom sme
požadovali samostatnosť.

Raj fantázie a labyrint snov. Pod týmto názvom bola vydaná hodnotná publikácia o živote a tvorbe Miroslava Knapa.
Rozprávkový názov predurčoval aj jej uvedenie do života – na
Oravskom hrade.

Pri príležitosti 98. výročia ukončenia prvej svetovej vojny sme si
pripomenuli padlých, ktorí bojovali za našu vlasť položením kytice
z červených makov ku pomníku padlých v mestskom parku.

Folklórne slávnosti sú najväčším sviatkom milovníkov folklóru v Oraviciach. Tento rok si zaknihovali svoj 26. ročník, pričom
priamo v prírodnom amfiteátri sme sa stretli už po piatykrát.

V závere triatlonovej sezóny sa Petrovi Števánkovi podarilo obhájiť minuloročné prvenstvo v súťaži Kross triatlon na
Slovensku.
SEPTEMBER
Nemáme domov hľadať, ale vytvárať. Pod týmto mottom
sa niesli tohtoročné oslavy Dni mesta. Jedinečná atmosféra,
skvelá hudba a hromada spomienok – aj takto by sme mohli
začať s opisom dní, ktoré po roku opäť spojili obyvateľov do
jednej veľkej harmonickej skupiny priateľov, známych a rodiny.
Bežecké a cyklistické preteky na Javorový vrch pod ná-

Na 28. ročníku Medzinárodnej Parafiády detí a mládeže Slovenského orla sa zúčasnili mladí športovci z nášho mesta. Celkovo získali 3 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily.

Centrum voľného času oslávilo svoje 30. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa v kine Javor konala veľkolepá šou, ktorá prešla všetkými
obdobiami existencie tohto zariadenia. Zaspomínali si zakladatelia,
učitelia i samotné deti, ktoré tam strávili množstvo času.
Po víťazstve vo francúzskom Wittelsheime si volejbalisti z VK
Tvrdošín pripísali na Medzinárodnom turnaji integrácie v Poľsku
už druhé víťazstvo.
DECEMBER
Po desiatich rokoch existencie prvej predajne a šiestich mesiacoch
prác na vybudovaní tej novej bol obchodný dom Lidl opäť otvorený.
Nová, modernejšia a väčšia predajňa má rozlohu 2345 m2, pribudlo
15 nových pracovníkov, 95 parkovacích miest a toalety s prebaľovacím pultom.
Tradície, to nie sú len udalosti, ktoré sa opakujú bez svojej podstaty
a len preto „aby boli“. Majú svoju hĺbku a význam, držia nás pohromade, učia byť niekým. Jednou z nich je aj predvianočné stretnutie
určené seniorom a občanom so zdravotným hendikepom - Sviatok
príbuznosti.

O budúcnosť slovenského tenisu sa báť nemusíme. Veľkou nádejou je Karolína Šašková, ktorá v rámci ďalšieho rozvoja začala
hrávať so staršími hráčkami. Svoj talent s raketou v ruke dokazuje v nejednom turnaji, odkiaľ odchádza s víťaznými trofejami.
AUGUST
Mesto začalo s rekonštrukciou chodníka, ktorý vedie od Základnej školy Štefana Šmálika po Školskej ulici až na koniec

Je dôležité, aby si svet i súčasná generácia pripomínali vojnové udalosti späté s minulosťou, aby sa neopakovali. Aby budúcnosť mohla
byť tvorená bez násilia a utláčania, a preto si študenti stredných škôl
pripomenuli význam Dňa študentstva.

Ešte predtým, ako svätý Mikuláš so svojou družinou rozniesol
sladké balíčky, navodili na Trojičnom námestí vianočnú atmosféru
zvom Na vrchol možností boli tento rok venované spomienke
na Štefana Vajduľáka.
V hoteli Limba bol otvorený relaxačno-skrášľovací salón
Ladies & Gentleman pod vedením Vierky Ondríkovej. Masáže, pedikúra, manikúra, kaderníctvo, kozmetika a potreby
zákazníka sú na prvom mieste a pod jednou strechou.
Nielen pre občanov, ktorí sú telom aj dušou oddaní športu, pribudlo nové futbalové ihrisko. Bolo tu nainštalované aj
osvetlenie, a teda môžu všetci trénovať aj v neskorších večerných hodinách.
Rekonštrukciou prešiel chodník na ulici Novej v Krásnej
Hôrke.

Vladiny. Upravená bola tiež hlavná cesta v tomto smere, kde bol
natiahnutý nový asfaltový mikrokoberec a zástavky.
Mesto Tvrdošín v spolupráci s OZ Projekt Plus vybudovalo
rozhľadňu nad záhradkárskou osadou Úplzeň. Teší sa veľkej
obľube turistov aj fotografov, kvôli jej výhľadu na panorámu
Oravskej prírody.
Medzi vzácne návštevy na radnici sa zaradila aj tá z Kobylnice. Partnerská spolupráca našich miest bude zameraná na šport
a kultúru – výmenu skúsenosti a víziu do budúcich projektov.

V budove okresného úradu bolo otvorené Klientske centrum. Občanom slúži v nových priestoroch i počas nových
pracovných hodín. Doklady vybavujeme na jednom mieste.
Práce na novej skládke pomaly finišujú. Ako rýchlo sa naplní, bude záležať iba od toho, ako zodpovedne dokážeme separovať odpad.
Michalské námestie žilo jarmočnou náladou. Obľúbený
burčiak a hriatu medovinu dopĺňali tradičné jarmočné špeciality. Výbornú atmosféru podporili aj vystúpenia mladých
tanečníkov a hudobníkov, kapely Lazareth so zlatým klincom
skupinou Polemic. K jarmoku už neodmysliteľne patrí aj výstava ovocia a zeleniny.

deti so svojimi zimnými číslami. Aby mohol prísť na svojich saniach
až do nášho mesta, skákala Perinbabka spolu s Jakubkom po čarovnej perine.
Rekonštrukciou prešla aj cesta v Oraviciach v smere od hlavnej
chaty popri kostole sv. Anny až po parkovisko.
Vstup do extraligy družstiev mužov bol cielený na výchovu mladých hráčov, ktorí sú, alebo boli majstri SR vo svojich vekových
kategóriách.
Počas celého roka sa na radnici uskutočnilo množstvo stretnutí,
nielen tých oficiálnych s predstaviteľmi samospráv, ale tiež s deťmi
i študentami. Od privítania do života našich najmenších to boli odovzdávania diplomov predškolákom, vysvedčenia maturantom. Aktívni
dôchodcovia si počas roka zorganizovali množstvo výletov a stretnutí. Súťažili sme o Naj mesto, platili sme najnižšie dane na Slovensku,
stretli sme sa pri mnohých kultúrnych a športových podujatiach.
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Ľudia musia poznať pravdu
Výbor urbáru Tvrdošín na svojom zasadnutí konanom dňa 7.2.2017 sa okrem iného zaoberal mediálnymi reláciami, ktoré v závere roka rezonovali na
niektorých televíznych staniciach bez záujmu podať
občanom pravdivé informácie a skutkovú podstatu
o kauze, ktorá bola riešená na okresnom i krajskom
súde v trestnej veci proti bývalému riaditeľovi Správy katastra v Tvrdošíne, vtedy primátorovi Trstenej,
ktorého súd právoplatne uznal vinným z viacerých
skutkov trestného zákona.
Vtedy výbor urbáru rozhodol, že je nutné, aby ľudia poznali
pravdu, ktorú podľa zákona vyhodnotili vyšetrovacie orgány
a ktoré skutky potom prokuratúra postúpila na rozhodnutie
súdu.
Keďže spomínaná kauza sa dotýka Urbáru Tvrdošín, ktorý už takmer 25 rokov bráni svoje vlastníctvo, ktoré po roku
1989 družstvo PD Žiarec Tvrdošín rozkradlo a protizákonne
rozpredalo, aj keď to zákon zakazuje, čím na družstve niekto
získal neoprávnený majetkový prospech za pomoci úradníkov
štátnej správy tak, ako sa to malo udiať aj v tomto prípade.
Výbor urbáru rozhodol, že občania mesta, a najmä členovia
urbáru, ktorých ku dnešnému dňu je už viac ako 900 a taktiež
ich rodinní príslušníci musia poznať pravdu aj preto, aby ju šírili po celom Slovensku, kde žijú ďalší spoluvlastníci urbáru,
ku ktorým sa cez média dostali skreslené informácie.
Keďže k tejto kauze bolo na Slovensku veľa polemiky a niektoré média aj na Orave spochybňovali i rozhodnutia súdov, a
najmä nemali záujem hľadať príčinu či skutočnosť kto vlastne
spôsobil tento problém, za ktorý musel ísť niekto na 4 roky
do väzenia.
Preto je nutné hľadať tento problém len a len na tvrdošínskom družstve, pretože aj tu sa jasne potvrdzujú dôvody, ktoré sú uvedené v nasledovných rozsudkoch, ktoré výbor urbáru ponúka verejnosti pre lepšie pochopenie, a najmä na vytvorenie si vlastného názoru, ale aj na porovnanie
s informáciami, ktoré média tendenčne podsúvali verejnosti.
Výbor urbáru preto dáva do pozornosti už známe, a najmä zo
zákona aktuálne údaje, kde sa dajú zistiť znenia, a najmä odôvodnenia rozsudkov, ktoré Vám touto cestou takto dávame
do pozornosti:
Uznesenie KS je na stránke MS SR /www.mssr.sk/ súdne
rozhodnutia, pod č.sp.zn. 2To/42/2015
Rozsudok OS je na stránke MS SR /www.mssr.sk/,súdne
rozhodnutia, pod č. sp.zn. 6T/64/2013
Uznesenie KS je na stránke MS SR /www.mssr.sk/súdne
rozhodnutia, pod č. sp. zn. 2To/50/2016
Aj keď všetky tieto rozhodnutia súdov majú svoj
zásadný význam, výbor urbáru vám chce zvýrazniť niekoľko skutočností najmä z toho záverečného uznesenia KS
ZA 2To/50/2016 zo dňa 9.11.2016, z ktorého pochopíte daný
problém ako aj závery, ktoré takto vyhodnotil súd.
Str.7 .... treba pripomenúť, že predmetom katastrálneho
konania boli nehnuteľnosti, o ktoré sa vo viacerých administratívnych aj súdnych konaniach vedie dlhodobý spor medzi
subjektmi Žiarec Poľnohospodárske družstvo Tvrdošín a Urbárski spolumajitelia Pozemkové spoločenstvo Tvrdošín.
....V čase skutku teda muselo byť obžalovanému známe, že
v sporných prípadoch nebolo možné zákonným spôsobom povoliť, ani zamietnuť vklad do katastra a tiež musel mať vedomosť
o tom, že konajúca pracovníčka, konkrétne JUDr. I.Y. je podľa
príslušných ustanovení Správneho poriadku a Občianskeho

súdneho poriadku viazaná právnymi názormi nadriadených
správnych orgánov a súdu.
....Z výpovede svedkyne je zistiteľné, že uvedené vnímala
ako vyhrážky. Konanie obžalovaného považovala za porušovanie ľudskej dôstojnosti. Mala obavu o svoje zamestnanie.
Jej obavy boli znásobené, keď ku dňu 6.5.2011 bola menovaná
do funkcie vedúcej oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam
Správy katastra Tvrdošín a obžalovaný jej bezdôvodne a neoprávnene listom dňa 6.5.2011 zakázal vykonávať túto funkciu
s tým, že nedodržanie tohto upozornenia bude považovať za
závažné porušenie pracovnej disciplíny a pod hrozbou reálnej
straty zamestnania jej zakázal vykonávať prácu súvisiacu s jej
pracovným zaradením.
....Obžalovaný jej odmietol odovzdať kľúče od pracoviska,
nepridelil jej potrebné pečiatky k rozhodnutiu o návrhu na
vklad a zablokoval jej prístup k počítačovým programom využívaným pri práci.
V tejto súvislosti podporne vyznieva aj výpoveď svedkyne
Ing. Q.T., ktorá obžalovaného v čase dovolenky zastupovala a potom ako ho informovala o uzavretej služobnej zmluve
s JUDr. I.Y., tento uviedol, že má zostať na chodbe, lebo on
nedal žiadnu požiadavku na vytvorenie pracovného miesta.
Svedkyňa potvrdila, že JUDr. I.Y. nemala kľúče od pracoviska,
pečiatky, neboli jej pridelené spisy a do počítačového programu mala len všeobecný prístup.
Takýto stav pretrvával minimálne do 30.8.2011. Svedok
JUDr. T.U. bol prednostom a vedúcim služobného úradu Katastrálneho úradu v Žiline. Okrem iného uviedol, že obžalovaný
od prvého dňa vymenovania do funkcie riaditeľa mal po celú
dobu vykonávania funkcie problémy a konflikty so zamestnancami ústredného orgánu štátnej správy, t.j. Úradu geodézie,
kartografie a katastra SR, so zamestnancami Katastrálneho
úradu v Žiline, ako aj s podriadenými zamestnancami na Správe katastra Tvrdošín. Obžalovaný ho v čase od 29.3.2011 až do
18.10.2011 opakovane kontaktoval s tým, že napádal odbornú
a morálnu spôsobilosť JUDr. I.Y., upozorňoval, že nerešpektuje jeho pokyny a z komunikácie s ním vyvodil, že stredobodom jeho pracovného záujmu je riešenie spornej agendy okolo
Poľnohospodárskeho družstva Žiarec.
Str.8 ....Za danej dôkaznej situácie právny záver prvostupňového súdu, že obžalovaný Ing. Y.X. konaním pod bodom
1/, 2/ naplnil všetky znaky pokračovacieho zločinu vydierania podľa § 189, ods. 1,2, písm. a/, b/ Tr. zákona s poukazom
na § 138 písm. b/, g/, h/ a na § 139 písm. h/ Tr. zák., je správny
a zákonný.
....Pokiaľ ide o konanie obžalovaného popísané vo výrokovej časti napadnutého rozsudku, účasť obžalovaného na tomto
konaní je nepochybne preukázaná výpoveďou svedkyne Y.X..
Išlo o zápis vlastníckeho práva záznamom, ktorý podal subjekt
Žiarec Poľnohospodárske družstvo Tvrdošín. V rozhodnom
čase pôsobila v pozícii zapisovateľa a na správe katastra pracovala od roku 1996. Predmetný návrh dňa 30.10.2011 označila
ako nezapísateľný. Obžalovaný ju nútil uvedené rozhodnutie
zmeniť, keď dňa 3.11.2011 ju písomne vyzval, aby prehodnotila svoj postup a konala v zmysle zákona a právneho stavu.
Navyše dňa 9.1.2012 jej písomne uložil, a to i napriek tomu,
že bol oboznámený s výsledkom kontroly Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorá kontrola potvrdila správnosť jej
postupu, aby uskutočnila zápis vlastníckeho práva záznamom
do katastra nehnuteľností v prospech Žiarec Poľnohospodárske družstvo Tvrdošín.
Z takéhoto správania obžalovaného je zrejmé, že jeho konanie malo jediný zmysel – dosiahnuť vydanie rozhodnutia
v prospech konkrétneho účastníka konania, a to Žiarec Poľnohospodárske družstvo Tvrdošín.

V tejto súvislosti niet pochýb, že išlo o konkrétne vymedzený
majetkový prospech a tiež na uvedenom nič nemení skutočnosť,
že obžalovaný bol presvedčený o právnom nároku menovaného
účastníka konania na predmetnej nehnuteľnosti.
Str.9 ...Je nepochybné a vykonanými dôkazmi preukázané,
že obžalovaný vykonával svoju právomoc vedúceho štátneho
zamestnanca v snahe zabezpečiť prospech účastníkovi konania Žiarec Poľnohospodárske družstvo Tvrdošín, čo dokazuje
i nadštandardný vzťah s jeho predsedom Ing. H.L..
Túto skutočnosť obžalovaný vo svojej výpovedi ani nepoprel a potvrdzuje to i tá skutočnosť, že v čase od 18.1.2011
do 26.8.2011 bolo zaznamenaných 458 hovorov medzi obžalovaným a H.L..
V tejto súvislosti podporne vyznieva i výpoveď poškodenej JUDr. I.Y. a svedkyne Y.X., ktoré uviedli, že obžalovaný
v žiadnych iných veciach, ktoré sa netýkali účastníka Žiarec
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošín nevykonával na nich
takýto nátlak. S poukazom na uvedené niet pochybností, že
obžalovaný ako verejný činiteľ – riaditeľ Správy katastra Tvrdošín, ktorému žiadny právny predpis neumožňoval uložiť poškodeným vykonať zmenu ich rozhodnutí, prekročil konaním
uvedeným v bode 1/ až 4/ svoje právomoci a konal tak celkom nepochybne v úmysle zadovážiť prospech konkrétnemu
účastníkovi správnych konaní, t.j. Žiarec Poľnohospodárske
družstvo Tvrdošín.
....Krajský súd preskúmal i správnosť a zákonnosť výroku
o treste, ktorý bol obžalovanému uložený a zistil, že prvostupňový súd postupoval pri ukladaní trestu v súlade so základnými
zásadami ukladania trestov, ktoré sú uvedené v ustanovení §
34 Tr. zák.
Za oba skutky ukladal obžalovanému trest úhrnný, a to podľa toho zákonného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na trestný
čin najprísnejšie trestný. Rozpätie trestnej sadzby pri zločine
vydierania podľa § 189 ods. 2 Tr. zák. je od 4 až do 10 rokov.
Prvostupňový súd pri určení druhu a výmery trestu vychádzal
z tejto základnej zákonnej trestnej sadzby pri zistení rovnováhy
poľahčujúcich a priťažujúcich okolností.
Trest odňatia slobody uložený na dolnej hranici zákonom
stanovenej trestnej sadzby vo výmere 4 roky je v súlade so
zákonom.
K odôvodneniu výroku o treste, tak ako to učinil súd prvého
stupňa v napadnutom rozsudku, odvolací súd nemá čo dodať,
nakoľko aj uloženie trestu je odôvodnené vyčerpávajúcim
a dostatočným spôsobom.
Na doplnenie daného problému výbor urbáru chce ešte
poukázať na jednoznačný právny názor Ústavného súdu
SR III. ÚS 194/2012-50 kde sa v inom konaní Urbáru Tvrdošín uvádza:
str. 15 .... Ústavný súd zastáva názor, že ak by krajský
súd si osvojil závery súdu 1. stupňa, venoval dostatočnú
pozornosť argumentom sťažovateľov /Urbáru Tvrdošín/,
právnej úprave siahajúcej do minulosti, aktuálnej právnej
úprave a relevantným skutkovým zisteniam, nepochybne by
dospel k záveru, že sťažovateľ Urbár Tvrdošín a jeho právny
predchodca zákonným spôsobom nikdy nestratili vlastníctvo
k predmetu sporu.
Aj z uvedeného je vidieť, že konanie štátnych orgánov,
resp. konkrétnych pracovníkov, ktorí nerešpektujú právny názor Ústavného súdu, je trestné, čo vyplýva z § 350 Tr.
zákona: marenie výkonu rozhodnutia Ústavného súdu SR:
Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia
Ústavného súdu Slovenskej republiky tým, že nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutia, potrestá sa odňatím
slobody až na 2 roky.

Písali sm e v na šich n oviná ch
Pred 30-timi rokmi
Občania nášho mesta sa dočkali otvorenia spoločenskej sály,
ktorej obnova trvala dva roky. Celá prestavba znamenala nemálo nákladov na rekonštrukciu vnútorných priestorov, vrátane
nového zariadenia.
V záverečnej fáze investičnej časti akcie „Z“ boli do realizácie zahrnuté dom smútku, lavica pre peších a lyžiarsky vlek.

doterajšiemu školskému systému v našom regióne vznikla základná cirkevná škola. Vhodným priestorom pre jej realizáciu
bola budova bývalej 9. ročnej základnej školy. V súčasnosti ju
navštevuje 313 žiakov.
Pred 20-timi rokmi
Význam pre obyvateľov a ekológiu mala plynofikácia ďalších
častí mesta, a to najmä ul. Školská, Pod Žiarcom, Vojtaššákova
a ukončenie v Krásnej Hôrke. V tom roku prebehla aj príprava
plynofikácie Vladiny.
Pred 15-timi rokmi
Zrealizované a ukončené boli inžinierske siete k obytným
súborom IBV Hrádky a Vladina pre 26 rodinných domov.
Dokončené boli tiež parkovacie plochy pri bytovom dome 65.

zúžitkovať nielen amatéri, ale aj profesionáli. Nechýba tenisová škola, ktorej žiaci nás reprezentujú na rôznych turnajoch
nielen na Slovensku.
Pred okresným úradom bol asanovaný objekt jedálne, ktorý
využívalo SOU – lesnícke. Na tomto pozemku bol vybudovaný
nový bytový dom s 27 bytovými jednotkami. Pribudli tu jedno a dvojizbové byty, o ktoré je v súčasnosti najväčší záujem.
Pred 5-timi rokmi
V Oraviciach bol vybudovaný amfiteáter na mieste pri mest-

Začali sme využívať výhody preukazu občana mesta, vďaka
ktorému všetci obyvatelia môžu navštevovať termálne kúpaliská s výraznou zľavou.
Pred 10-timi rokmi
V našom meste pribudol nový športový areál – tenisová

Lavica pre peších spojila mestské časti a podporila bezpečnosť občanov.
V neinvestičnej časti išlo o úpravu a údržbu zelene. Občania
a organizácie sa zaviazali vysadiť takmer 6000 ks okrasných
stromčekov, kríkov a ruží a desaťtisíce lesných stromčekov.
Pred 25-timi rokmi
Z obojstrannej iniciatívy primátorov miest Suchá Beskydzka a Tvrdošín došlo k prvému osobnému stretnutiu návštevou
desaťčlennej delegácie z Poľska.
So vznikom alternatívneho školstva ako zdravej konkurencie

ských termálnych bazénoch. Úpravou prešlo aj okolie, kde
bola vysadená nová zeleň. Amfiteáter slúži nielen pre kultúrne
podujatia, ale tiež ako miesto oddychu v lone prírody.

hala. Mesto vytvorilo podmienky pre šport, ktoré dokázali

Školská jedáleň v ZŠ M. Medveckej prešla rekonštrukciou
a výraznými stavebnými zmenami. Jedáleň tak spĺňa vysoké
normy kultúrneho stravovania, hygieny a bezpečnosti. V rámci rekonštrukčných prác bola vybudovaná aj nová odborná
učebňa.
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Narodili sa

2016
6. 12.
6. 12.
14. 12.
27. 12.
30. 12.
2017
3. 1.

Linda Brisudová
Lujza Stroková
Zara Sirotová
Olíva Paliderová
Nina Džúrová
Aleš Čuchor

7. 1.
14. 1.
16. 1.
26. 1.
27. 1.
8. 2.
9. 2.
11. 2.

Viktória Turianská
Tamara Kvaková
Gabriela Franeková
Silvester Celušák
Karin Kyselová
Adam Škumát
Timotej Sivý
Laura Bakošová

Sobáše

2016
29. 12. Zuzana Mikulášiková – Róbert Lucký
2017
17. 1. Andrea Ondrejáková – Johann Güll
21. 1. Lenka Vaseková – Carter Alan Taylor

Tvár s úsmevom milosrdenstva Darovanie krvi hodné diamantov
V celoslovenskej literárnej súťaži študentov stredných
škôl, ktorá sa konala k vlaňajšiemu Roku milosrdenstva pod
názvom Tváre s úsmevom milosrdenstva, zvíťazila 15-ročná
študentka z Gymnázia Tvrdošín
Katarína Káziková. Slávnostné
vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 23. februára v Zrkadlovej sieni bratislavského Prima-

vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska,
ktorej predsedá biskup František
Rábek. Konala sa pod vedením
publicistu Pavla Vitka, v porote boli aj básnik a šéfredaktor
časopisu VOX Pavol Prikryl,
umelecký vedúci Teatro Colorato Peter Weinciller a literárna
vedkyňa a publicistka Monika
Kekeliaková.

Blahoželáme jubilantom
Medvedzie
Tvrdošín
Tvrdošín
Krásna Hôrka
Medvedzie
Medvedzie

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

V Primaciálnom paláci zľava: biskup F. Rábek, C. Grndičová (2. miesto), A. Šípková (3. miesto), K. Káziková (1. miesto)
a riaditeľ súťaže P.Vitko.			
Foto: Peter Zimen
ciálneho paláca pri príležitosti
odovzdávanie cien Fra Angelica
za prínos významných slovenských umelcov ku kresťanskej
a katolíckej kultúre. Súťaž pre
študentov organizovala Sekcia
slovesného umenia Rady pre

Víťazná práca patrila k tým
najkratším a napísala ju najmladšia autorka. Bola bez zbytočnej
„vaty“ a to viac zaujala svojím
ľudským príbehom takpovediac
z bežného života. 		
		Pavol Vitko

Odišli z našich radov

2016
6. 12.
9. 12.
15. 12.
20. 12.
25. 12.
26. 12.
2017
3. 1.
3. 1.
4. 1.
4. 1.
6. 1.
9. 1.
12. 1.
13. 1. 		
15. 1. 		
19. 1. 		
26. 1.
30. 1.
1. 2.

Milan Kováč
Sidonia Kajanková
Ružena Babinská
František Kuláš
Ladislav Karas
Leopold Chyla

75-ročný
48-ročná
73-ročná
76-ročný
65-ročný
75-ročný

Mária Sýkorová
Jozef Jackulík
Anna Kuriaková
Margita Čuchorová
Marián Uher
Milan Ferenčík
Ľubica Bielaková
Žofia Fašánková
Tatiana Žilová
Stanislav Kajan
Anna Štiborová
Elena Drgáňová
Vlasta Marcoňová

96-ročná
82-ročný
76-ročná
76-ročná
62-ročný
67-ročný
60-ročná
77-ročná
82-ročná
75-ročný
65-ročná
71-ročná
85-ročná

Poďakovanie

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí 23. decembra
2016 odprevadili na poslednej ceste môjho manžela, otca
a dedka Františka Kuláša, ktorý nás opustil vo veku 76
rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Manželka a deti s rodinami.

Spomienka

Žiarila z vás láska dobrota, budete nám chýbať do
konca života. Aj keď dnes už nie sú medzi nami, v našich srdciach ste stále s nami. Dňa 4. januára uplynulo
5 rokov ako nás opustila Elena Vajduľáková a dňa 22.
novembra uplynulo 26 rokov, ako nás opustil Štefan
Vajduľák. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Poďakovanie

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou milovanou mamkou,
babkou a prababkou Máriou Sýkorovou, ktorú si Pán
k sebe povolal 3.1.2017 vo veku nedožitých 97 rokov života. Ďakujeme za slová súcitu a kvetinové dary, ktoré ste
priniesli na znak vašej lásky a úcty. S láskou syn Pavol
s manželkou Elenou, vnuci Pavol a Peter s rodinami.

Spomienka

Dňa 22. februára si pripomenieme 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, ocko a starký Štefan
Štrbík. S modlitbou a láskou v srdci spomína manželka
a deti s rodinami.

Spomienka

Dňa 23. Februára si pripomíname prvé smutné výročie, ako
nás opustil náš milovaný manžel, otecko a dedko Ján Frielich z Tvrdošína. S láskou a úctou spomína celá tvoja rodina.

Spomienka

Všetko zmizne, len stopy tvojej lásky a spomienky
na predobré srdce nám zostanú. Dňa 9. apríla uplynie
5 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko Július Žuffa. S láskou spomína smútiaca rodina.

plakety sa určitý počet odberov.
Bronzovú za 10 odberov, striebornú za 20, zlatú za 30 v prípade žien a 40 u mužov, diamantovú za 60 odberov od žien a 80
ak je darcom muž. Za 80 a viac
v prípade žien a 100 v prípade
mužov je darcom udelená medaila MUDr. Jána Knazovického. V našom meste od roku 2005
získali diamantovú plaketu títo
darcovia: Ján Jantošík, Daniel
Vrobel, Maroš Gama, Michal
Kurajda, Ladislav Gandi, Juraj
Horňák, František Sliva, Jozef
Kozoň, Anton Planieta.

Aktivisti požiadali o autobusy do Poľska

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
100 rokov
Etela Kocyanová
95 rokov
Štefan Planieta
90 rokov
Žofia Kudlačáková
85 rokov
Mária Lucká
Žofia Medvecká
80 rokov
Antónia Jarošová

V roku 1868 sa narodil Karl
Landsteiner, lekár a nositeľ Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu za určenie systému štyroch krvných skupín. Podieľal
sa tiež na objavení Rh faktora
a Svetový deň darcov krvi preto
pripadol práve na 14. júna. Každý rok je tento deň príležitosťou
poďakovať sa dobrovoľným darcom krvi, ktorí to robia pre ľudí,
ktorí potrebujú najvzácnejšiu tekutinu, ale tiež pre spoločnosť. Je
to neoceniteľná služba bez akejkoľvek odmeny. Pri tejto príležitosti sú darcom tiež odovzdávané

Plánujete rodinnú oslavu, krstiny, firemný večierok, svadobnú hostinu?
Hotel Limba Vám ponúka:
slávnostné menu už od
14€/osoba
svadobné menu od
23€/osoba
rozlúčka so zosnulým
7€/osoba
Viac info: 0903 529 736, prevadzkar@hotellimbactt.sk
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Spomienka

More lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal,
prázdno je tam,kde znel Tvoj hlas, spomienka na
Teba zostáva v nás.
So smútkom v srdci si 06. 02. pripomíname 10. výročie, kedy nás navždy opustil náš drahý otec a manžel
Miroslav Pikna. S láskou spomínajú manželka Milada,
dcéry Lenka a Katka s rodinou a ostatná rodina.

Spomienka

Dňa 7. februára uplynulo 32. výročie, ako nás
opustil Ľudovít Kováč ml. S láskou spomína syn
a deti.

Spomienka

Dňa 23. februára uplynulo 30 rokov, čo nás navždy
opustila milovaná mama Margita Kováčová a dňa 20. februára uplynulo 26 rokov, čo nás navždy opustil milovaný
otec Ľudovít Kováč. S láskou spomínajú deti s rodinami.

Spomienka

Stále ťažko a smutno nám je všetkým. Už nič nie
je také, ako bolo predtým. Všade chýba aj po rokoch
tvoj hlas, mal si život rád, my zas teba a ty nás. Dňa
25. februára uplynulo 6 rokov ako nás opustil Jaroslav
Vajduľák. S láskou na neho spomínajú manželka, synovia, dcéra a celá rodina.

Spomienka

Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, dotĺklo srde,
ktoré sme milovali, zhasli oči, utíchol hlas, mal rád život a všetkých nás. Dňa 26. februára uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec, svokor a dedo
František Sliva. S láskou a úctou spomína manželka,
deti, vnúčatá a ostatná rodina.

Spomienka

Čas plynie, ale smútok a bolesť v srdci zostáva a veľmi
bolí, zabudnúť nikdy nedovolí. Spi sladko, naša milovaná,
svoj sladký sen, my sme s tebou každý deň. Dňa 8. marca
uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá Terézia
Žuffová. S láskou a v modlitbách spomínajú synovia
s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

Spomienka

Dňa 11. marca si pripomenieme 10. výročie, čo od
nás odišiel do večnosti náš drahý otes, starký a prastarký Jozef Jurči z Tvrdošína. S láskou a úctou v modlitbách spomínajú dcéry Mária a Ľudmila s rodinou
a synovia Milan a Jozef s rodinou.

Verejná doprava medzi
Oravou a Poľskom prakticky
neexistuje. Vlakom dorazíme
iba do prihraničnej Trstenej,
odkiaľ je už len 100 km do
Krakova a 40 km do Nového
Targu. Napriek tomu, na poľskú stranu sa už odtiaľto nedostaneme. Z Tvrdošína, Trstenej ani z Námestova nechodia
do Poľska žiadne autobusové
spojenia. Na neexistujúce dopravné spojenia v Tatrách sa
sťažujú najmä poľskí turisti,
ktorí radi chodievajú na slovenskú stranu, aj keď sú ubytovaní v poľskom Zakopanom
alebo Kościelisku. „Medzi
Poliakmi je veľmi obľúbená
Chocholovská dolina, odkiaľ
vedie turistický chodník cez
Bobrovecké sedlo do Oravíc a
taktiež na hraničné štíty Lúčna
a Volovec. Aby sa nevracali tou

istou cestou, turisti by chceli
prejsť cez Roháče na slovenskú stranu, ku chate Zverovka
alebo do Zuberca. Problémom
však je, že z Oravíc a Zuberca
nie je možné vrátiť sa späť do
Poľska, žiaden autobus nechodí, ani s prestupom,“ hovorí
Jakub Łoginow, novinár a iniciátor petície za autobusy vo
verejnom záujme do Poľska.
Aktivisti preto zriadili petíciu
žilinskému županovi, v ktorej žiadajú o vyriešenie tohto
problému a prepojenie lokálnych autobusových spojení v
Žilinskom kraji s poľskou sieťou verejnej dopravy, čo môže
pomôcť rozvoju cestovného
ruchu. Petícia je prístupná online, podpísať môžete tu:
https://www.peticie.com/
za_autobusy_do_poska_vo_
verejnom_zaujme

„Oprava. V aprílovom vydaní novín Tvrdošín, noviny
občanov okresného mesta Tvrdošín z roku 2010, na strane 2,
bol uverejnený článok pod názvom „Voľby klopú na dvere“,
v ktorom bolo uvedené, že A. P.
v Oraviciach zanechal a chráni
zdevastovanú maštaľ, či mnoho ďalších podvodov, ktoré
stihol urobiť v meste Tvrdošín.

Tieto tvrdenia sú nepravdivé.
Anton Palider nezanechal ani
nechráni zdevastovanú maštaľ
v Oraviciach, ktorá je vlastníctvom osoby bývajúcej mimo
Tvrdošína. Anton Palider sa
nedopustil žiadnych podvodov“ na návrh oprávneného
Palider Anton, Ing., Sládkovičova 671/2, Námestovo, nar.
13.06.1945.

Ešte v roku 2009 postavil
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMU) v spolupráci
s Meander Ski Park novú meteorologickú stanicu. Po Oravskej
Lesnej a Liesku tak z hornej
Oravy dostáva celé Slovensko aktuálny stav počasia aj
z Oravíc. Rozhodnutie SHMU
vybudovať ju v našom okrese
ovplyvnila silná orografia územia, teda členitosť tamojšieho
zemského povrchu, premen-

livosť počasia a podnebia. Za
túto stanicu sa vtedy zasadzoval aj primátor I. Šaško, ešte
ako poslanec Národnej rady.
Vďaka tomu, že vyšli v ústrety
s poskytnutím pozemku a elektrickej prípojky mohli SHMU
zabezpečiť potrebnú technológiu a vybavenie stanice. Tá
s menšími prestávkami kvôli
technickým problémom, ktoré sú v súčasnosti odstránené,
funguje už osem rokov.

Meteo stanica z Oravíc hlási každý deň aktuálne počasie

Pozvánka

Pozývame vás na spomienkovú slávnosť venovanú J. M. HURBANOVI pri príležitosti 200.
výročia od jeho narodenia, ktorá sa bude konať
29. marca v kine Javor. Slávnosť organizuje
Mesto Tvrdošín v spolupráci s Oravským
kultúrnym strediskom a Maticou slovenskou
za účasti predsedu Mariána Tkáča, spisovateľa Petra Cabadaja a Pavla Pareničku.

Pozvania na kultúrne podujatia a súťaže

DIVADLO A PREDSTAVENIA
19. 3. Rodinný prievan, divadelné predstavenie,
kino Javor
26. 3. Tvrdošín hľadá talent, kino Javor
31. 3. Smejko a Tanculienka, predstavenie pre deti,
kino Javor
1. 4 . Starý zaľúbenec, divadelné predstavenie, kino Javor
VÝSTAVY
3. 3. – 3. 4. Výstava Juraja Oravca „O stvorení“,
Art Galéria Schűrger
9. 3. – 14. 4 . Výstava Adelio Sarro „Farby Brazílie aj pre
nevidiacich“, Art Galéria Schűrger
SÚŤAŽE
Gessayovo pero a Paleta M. Medveckej – literárna a výtvarná súťaž
Mesto očami fotografa – fotografická súťaž
viac informácii na www.tvrdosin.sk
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Turnaj mužov ovládol domáci Tvrdošín
Maratón halových futbalo- zaslúžene celý turnaj vyhralo. sa umiestnil domáci Tvrdošín.
vých turnajov odštartoval na Najlepším strelcom sa stal Ľu- Prvý februárový víkend bol v
sviatok Troch kráľov v mestskej bomír Gerát a najlepším bran- znamení halového futbalového
športovej hale, kde sa uskutoč- károm Peter Machunka, obaja turnaja staršieho dorastu U19.
nil 2. ročník
Tvrdošín si vôbec
futsalového
nepočínal zle a
turnaja pre
umiestnil sa na
neregistropeknom treťom
vaných hrámieste. Víťazom
čov. Najlepsa nakoniec po
šie sa na turdráme stal Zubenaji vodilo
rec, druhá skonFofo teamu,
čila Trstená. V
ktorý ani raz
polovici februára
nezaváhal a
sa konal turnaj
zaslúžene sa
mladších žiakov
tešil z preU13. Tv rdoší n
m ie rového
mal na dosah mev í ťa z s t v a
dailové priečky,
na tomto
ale chlapci neturnaji. Mazvládli posledr a t ó n t u r- Horný rad zľava: tréner L. Gregorec, R. Jendrišek, M. Janol, né dva zápasy a
najov pokra- A. Balún, P. Machunka, F. Mravec, vedúci mužstva A. Be- skončili na nepočoval 21. ja- tuštiak, dolný rad zľava: P. Šikyňa, J. Hradský, F. Hajduk, pulárnej 4. priečnuára, kedy M. Sirota, Ľ. Gerát, L. Repka.
ke. Víťazom sa
sa konal turstal Dolný Kunaj mužov, na ktorom sa zú- z Tvrdošína. Koniec januára bín pred Belou a Dlhou nad
častnilo 6 mužstiev. Najlepšie patril turnaju starších žiakov Oravou. Séria halových futbasa vodilo domácemu družstvu U15. Víťazom sa stal Dolný lových turnajov v Tvrdošíne
ŠK Tvrdošín, ktoré v piatich Kubín, na druhom mieste skon- vyvrcholí 11. marca turnajom
zápasoch nestratilo ani bod a čil Zuberec a na tretej priečke prípraviek.

V play-off opäť proti Prešovu
Základna časť ženskej
ﬂorbalovej extraligy je na
konci a FBK Tvrdošín sa
nachádza na skvelom štvrtom mieste. Čakalo ich už
len domáce dvojkolo s
mužstvom z Bratislavy a
SPU DFA Nitra. Oba celky
v prvých zápasoch zdolali
a očakávalo sa, že sa im to
podarí aj v odvete. Predpoklady sa naplnili, aj keď
sa najprv doma vytrápili
s Bratislavou, nakoniec
vyhrali po dramatickom
zápase 8:7. O deň neskôr
si taktiež doma poradili s
Nitrou presvedčivo 15:3. V zápase proti vicemajstrovi zo Spišskej Novej Vsi videli diváci
Vo štvrťﬁnále play-off sa napínavý ﬂorbalový zápas.
behnutej sérii, keď síce súper
stretli s nevyspytateľným
Výsledky play-off:
Prešovom, ktorý je už tradič- z Prešova kládol väčší odpor,
FBK Tvrdošín - FBC Miným súperom Tvrdošína. Už ale ﬂorbalistkam Tvrdošína sa kuláš Prešov 8:3, góly: Buková
prvé dva zápasy ukázali, že to ho podarilo zlomiť, keď gólo- 2, Krivulčíková 2, Paňková,
bude náročná séria zápasov. vo excelovala najmä Veronika Šípošová, Rennerová, Ješšová;
V prvom zápase si na domácej Turčáková, ktorá ku konečné- FBK Tvrdošín - FBC Mikuláš
palubovke poradili so súpe- mu výsledku prispela štyrmi Prešov 11:7, góly: Turčáková
rom z Prešova 8:3. V nedeľu presnými zásahmi a zaslúžene 4, Paňková 2, V. Ďuríková 2,
pokračovali vo výborne roz- vyhralí 11:7.
Spišiaková, Dulková, Buková.

Karolína vybojovala bronzovú medailu na HMSR
O ďalší vynikajúci úspech
sa opäť postarala tenistka Karolína Šašková na Halových
majstrovstvách Slovenska
(HMSR) starších žiačok, ktoré sa konali tento rok v Bratislave. Karolína je v kategórii
starších žiačok nováčik, ale
vôbec to tak na Halových majstrovstvách Slovenska nevyzeralo. Práve naopak, počínala si
ako ostrieľaná hráčka, keď si v
prvom kole poradila s favorizovanou Ďarmatiovou. Najmä
prvý set ponúkol výborny tenis, v ktorom Karolína tesne
vyhrala 7:6. V druhom sete
si už dobre rozbehnutý zápas
postrážila a celkovo vyhrala
po setoch 7:6 a 6:4. V osemﬁnále narazila na Gajdošovú.
Osemﬁnálový zápas mal jasný
priebeh. Svoju súperku vyprevadila z kurtu po setoch 6:4 a
6:1. V štvrťﬁnále mohli diváci
vidieť vynikajúci tenis, ktorý
predvádzala Karolína spolu so
svojou súperkou Ninou Danišovou, keď po trojsetovej bitke
sa nakoniec tešila z postupu
do semiﬁnále práve Karolína.
V ňom narazila na skúsenú
Vandu Vargovú. Semiﬁ nálový zápas ponúkol množstvo
zaujímavých tenisových momentov a výmen, no Karolí-

S tradičným súperom v príprave s Námestovom prehral
Tvrdošín tesne 2:1. O jediný
presný zásah hostí sa postaral
Ľ. Gerát.
Jarná časť súťaže čochvíľa
zaklope na dvere, takže už neostáva veľa času na nejaké, dolaďovačky Postupne sa bude čoraz
viac zapájať v tréningoch lopta.

Koncom februára sa v Čadci uskutočnilo krajské kolo
družstiev žiakov a žiačok
v stolnom tenise základných
škôl za účasti víťazov okresov Žilinského kraja. Náš
okres reprezentovali len hráči
a hráčky ZŠ Márie Medveckej
v Tvrdošíne. Lepšie sa darilo
dievčatám, keď v skupine postupne porazili Bytču, Mútne
aj Ružomberok. V semiﬁnále
porazili Lietavu a vo finále
Dolný Kubín vždy s rovnakým
výsledkom 4:1.
Družstvo dievčat v zostave
Natália Divinská, Karin Drbiaková a Sabína Ferenčíková
tak vyhralo krajské kolo a postúpilo na majstrovstvá Slovenska základných škôl.
Menej sa darilo družstvu
chlapcov v zostave Roman

Prvé jarné kolo odohrá Tvrdošín
26. marca v Bytči.
Výsledky prípravných
zápasov
Tvrdošín - Chlebnice 6:0
Tvrdošín - Bešeňová 5:2
Tvrdošín - Čadca 1:4
Klin - Tvrdošín 2:7
Námestovo - Tvrdošín 2:1

Víťazom sa stali Legionári

Mestská halová futbalová
liga má v meste Tvrdošín už
svoju tradíciu, veď tento rok
zaznamenala už svoj 19. ročník.
V sobotu 18. februára sa uskutočnilo záverečné vyhodnotenie
MHFL. V ôsmich kolách sa
najlepšie vodilo družstvu Legionárov, ktorí sa stali aj víťazmi,
pričom len o jeden bod bol lepší
ako druhá 1. FC Krásna Hôrka/
Pivnica. Na treťom mieste sa
umiestnili minuloroční víťazi
Červená Hviezda Medvedzie.
Štvrté miesto obsadili Starí páni Tvrdošín a na piatom
mieste skončila Habovka. Počas
celej súťaže padlo 244 gólov a
bolo udelených 20 žltých ka-

došíne výborne umiestnenie.
Veď len túto sezónu začala v
kategórii starších žiačok a ak si
udrží nastavené tempo výkonnosti, máme sa od nej na čo tešiť. Pre rok 2017 bola zaradená
medzi tenisových reprezentantov Slovenska. Ktovie, možno
Karolínu o pár rokov uvidíme
vo Fed Cupovom družstve
Slovenskej reprezentácie. Držíme palce!

Šachisti A družstva krôčik od postupu

A družstvo, ktoré hrá 4.
ligu, je po ôsmom kole na čele
tabuľky so ziskom 17 bodov,
pričom je o skóre pred Trstenou.
Postup do 3. ligy, čiže návrat,
má vo svojich rukách. Do konca
súťaže sú už len tri kolá. V siedmom kole Tvrdošín nešťastne
remizoval doma LŠŠ L. Mikuláš juniorka A. Zápas mali rozohraný na jasnú výhru. No Tomovčíkovi sa nepodarilo vyhrať
vyhratú pozíciu. Taktiež Mordel
čistú remízu prehral. Palider dokonca neprijal ponuku remízy,
ktorú mu súper ponúkol až trikrát a nakoniec prehral.
Výsledky A družstva: hrá 4.
ligu sk. C12: MŠK Tvrdošín
A - KTK L. Mikuláš 6:2; TJ ŠO

Lúčky kúpele - MŠK Tvrdošín
A 0:8; MŠK Tvrdošín A - LŠŠ
L. Mikuláš jun. A 4:4; LŠŠ L.
Mikuláš jun. B - MŠK Tvrdošín A 3:5.
B družstvo, ktoré hrá 5. ligu
je po siedmom kole 4. mieste
so ziskom 12 bodov. Dve kolá
pred koncom na vedúcu Lipt.
Teplú stráca až 7 bodov. V tomto družstve dostávajú možnosť
si zahrať mladší hráči, ktorí ešte len zbierajú turnajové
skúsenosti.
Výsledky B družstva: hrá 5.
ligu sk. C12: MŠK Tvrdošín B
- Mr. Dvorský L. Sliače 2:3; L.
Ondrašová C -MŠK Tvrdošín
B 1:4; MŠK Tvrdošín B - LŠŠ
L. Mikuláš jun. C 1:4.

Dievčatá postúpili na majstrovstvá Slovenska

Príprava ,,Áčkarov“ vrcholí
Zimná príprava je v živote každého futbalistu veľmi dôležitá súčasť jeho fyzickej, ale aj psychickej pripravenosti.
Z kvalitnej prípravy v zime môže futbalista ťažiť celý rok,
byť o krok vpred pred svojimi protihráčmi, a preto ju netreba vôbec podceňovať.
Ani futbalové ,,Áčko TvrdoHneď v úvode februára odošína“ nezaháľa a poctivo sa pri- hral Tvrdošín v Ružomberku prípravuje na jarnú odvetnú časť pravný zápas s Bešeňovou. Opäť
IV. ligy skupiny Sever. Prípra- sa tromi gólmi presadil Lejko. Po
vu odštartovali 17. januára na góle dali Grman a Janček. Zápas
futbalovom štadióne v Tvrdo- nakoniec skončil výsledkom 5:2.
šíne. Prípravu družstva má pod
Ďalší zápas s treťoligovou
taktovkou hlavný tréner Ľubo- Čadcou ukázal, že futbal sa dá
mír Gregorec, ktorý sa zameral hrať s každým. Škoda nevyužihlavne na zlepšenie kondičnej tých šancí Tvrdošína. Zápas by
činnosti, ako aj fyzickej pripra- bol skončil úplne inak a nie vývenosti. Chalani trénujú trikrát sledkom 1:4 pre Čadcu, ktorá na
do týždňa, pričom tréningové rozdiel od Tvrdošína zo štyroch
jednotky sú rozdelené na tréning šancí dala štyri góly. V polovici
v exteriéri (ihrisko) a tréning v februára družstvo Tvrdošína abinteriéri (športová hala).
solvovalo trojdňové sústredenie
Spestrením úvodu zimnej v Oraviciach, ktorého účelom
prípravy bol tradičný halový fut- bolo hlavne zlepšenie kondičnej
balový turnaj O pohár primáto- pripravenosti mužstva.
ra, ktorý Tvrdošín bez jediného
Ďalší prípravný zápas odozaváhania jednoznačne vyhral. hrali proti Klinu. Výsledok 7:2
Prvý prípravný zápas odo- pre Tvrdošín azda ani netreba
hral Tvrdošín na konci januára, komentovať, aj keď v určitých
v ktorom porazil piatoligistu z momentoch zápasu hráči TvrChlebníc 6:0. Do listiny strelcov došína svojho súpera podcenili.
sa zapísal hneď štyrikrát Lejko a Do streleckej listiny sa zapísali
po jednom presnom zásahu pri- Grman, Gálik, Sirota, Gerát,
dali Sirota a Schweiner.
Hradský z 11m, Lejko a Šikyňa.

na nakoniec
nestačila na
neskoršiu víťazku Vargovú. Celkové
3. miesto na
Halov ých
majst rovstvách SloKarolína so slo- v e n s k a j e
venským zna- pre Karolínu
kom na hrudi. a tenis v Tvr-

riet. Tento rok sa nečervenalo
žiadnemu hráčovi pred očami,
čo sa dá považovať za úspech.
Bitku o najlepšieho strelca vyhral Milan Ferenčík s 21 gólmi z družstva Legionárov. Do
All Stars družstva sa tento rok
prebojovalo až 6 hráčov: brankár Richard Kordiak, obranná
dvojica Marek Zboja a Jaroslav
Daňa, útočníci Miloš Bútora,
Adam Balún a Milan Ferenčík.
Všetkých osem kôl mala pod
palcom rozhodcovská trojica
František Štrbáň, Cyril Kohár a
Michal Gregorec. Ďalší ročník
je úspešne za nami a už teraz
sa môžeme tešiť na budúci, už
jubilejný 20. ročník.

Belopotočan, Dávid Belopotočan, Adam Novák a Kevin Drbiak. V skupine vyhrali
iba nad Mútnym 4:0 a prehrali
s Čadcou 1:4. V boji o postup
do semiﬁnále podľahli Martinu
1:4 a tak z 11 družstiev obsadili
5. miesto.

Deň predtým v súťaži stredných škôl vyhrali krajské kolo
študentky Gymnázia z Trstenej, ktoré reprezentovali dve
hráčky Tvrdošína, a to Katarína Belopotočanová a Sabína
Chylová, ktoré tiež postúpili na
majstrovstvá Slovenska.

Medvecká dvanástka 2017 nad očakávanie
29. ročník Medveckej dvanástky organizátorom vyšiel
výborne. Pre nedostatok snehu však väčšina účastníkov
prešla trasu peši. Medveckým chotárom sa poslednú
februárovú sobotu prešlo
cez 300 účastníkov všetkých
vekových kategórií. Na méte
1075m „vrch Javorovô“ sa posilnili a zaspievali v sprievode harmonikára Fera „Koca“

Medveckého. Po návrate čakalo všetkých účastníkov v krčme u „KOCA“ pohostenie.
Chutná krvavá kapustnica od
krčmárky a grilované krídelká
s domácim chlebom od majstra
pekára Daniela Kacíra. Pre
nezlomných program pokračoval voľnou zábavou. Srdečne ďakujeme organizátorom,
sponzorom aj účastníkom. OZ
Medvedzie.

Volejbalová jar v Tvrdošíne
Zima možno už čoskoro
skončí, volejbalové súťaže sú
v plnom prúde. Dievčatá Volejbalového klubu v Tvrdošíne sa
pripravujú na jarnú časť Oravskej volejbalovej ligy. Zmiešané družstvo Hasičov bodu-

je v mestskej lige v Trstenej
a najvýznamnejšia volejbalová
udalosť je ešte pred nami. Sobota, týždeň pred Veľkou nocou, je už tradične vyhradená
Tvrdošínskemu mix volejbalu. Tento rok sa uskutoční už
18. ročník, opäť
aj so zahraničnou
účasťou.
Tv rdoší nsk y
t u r naj sa pred
šiestimi rok mi
zaradil do série
medzinárodných
turnajov štyroch
miest. VK Tvrdošín sa bude snažiť
predĺžiť úspešnú sériu a po víťazstve vo francúzskom Wittelsheime a poľskej
Zlotoryji pridať
úspech aj na domácej pôde. Ak
teda zavítate 8.
apríla do športovej haly, môžete sa tešiť na zaujímavé zápasy
a dobrú náladu.
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