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Sen sa stal skutočnosťou, plaváreň privítala prvých návštevníkov
Zámer vedenia mesta bol naplnený. Naše mesto
otvorilo plaváreň, ktorá je v súčasnosti jediná na
hornej Orave. Začína sa tak ďalšia nová etapa v
športovom živote mesta. Na návštevníkov čaká zariadenie zodpovedajúce moderným štandardom
mestských plavární.

nemusí stavať niekoľko rokov,
že dobre pripravená a kontrolo-

Po prestrihnutí pásky nasledovalo posvätenie plavárne
vdp. M. Oravcom.

Slávnostné otvorenie prebehlo za účasti primátora I. Šašku, jeho
zástupkyne V. Jančekovej, D. Galisa, poslanca NR SR, splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, zodpovedného projektanta firmy A-typ Prešov V. Kačalu. a J. Laštíka, riaditeľa firmy Oraving,
dodávatela stavby.

vaná investičná akcia pri úzkej
súčinnosti s dodávateľom stavby
vie zabezpečiť splnenie nielen
požadovaných technických parametrov, ale zaručí dosiahnutie plánovaného času výstavby
diela. Otvorenia sa zúčastnili
aj prednostovia okresných úradov z Tvrdošína, Námestova a
starostovia z okresu Tvrdošín

Bazén v dĺžke 25 metrov a šírke 12 metrov s piatimi plaveckými dráhami.
Piatok, 17. mája bol pre
naše mesto výnimočný a slávnostný. Práve v tento deň bola
do užívania odovzdaná nová
plaváreň. Výnimočná je aj
rýchlosťou a kvalitou výstavby. Výkopové práce začali
v marci 2018 a do roka bola

postavená s tým, že do otvorenia chýbali iba dokončovacie práce a konkrétne úpravy
areálu plavárne, a to všetko
z vlastných ušetrených finančných prostriedkov mesta. Pre
mnohé mestá môže byť inšpiráciou, že tento typ stavby sa

Návštevníkov privítali Minihopky, súčasné dvojnásobné
majsterky Európy v street dance.

a Námestovo a predseda Združenia miest a obcí okresu Námestovo.
Výstavbe predchádzala starostlivá príprava. Navštívili sme
niekoľko plavárni na Slovensku
i v Čechách, aby rozhodnutie,
aký typ stavby postaviť, bolo čo
najoptimálnejšie pre naše podmienky. Dôležitým aspektom
bol aj výber technológií. I preto
má plaváreň moderné technológie a energie šetriace zariadenia,
akými sú vlastná solárna elektráreň, tepelné čerpadlá a ďalšie
automatizačné zariadenia šetriace vodu a energie.
„Táto plaváreň nebude slúžiť
len pre naše mesto, pretože jej
využitie ocení celý náš región,“
povedal primátor vo svojom
príhovore.
„Viem, že sa veľa ľudí tešilo
na otvorenie a verím, že to všetci návštevníci plavárne náležite
ocenia, že sa takéto zariadenie
nachádza práve v našom meste.
Nad jej výstavbou sme sa za-

čali zamýšľať, keď sme pochopili, že tá nižnianska už nemá
perspektívu. Čo je však dôležité,
to sú peniaze. Začali sme šetriť,
pretože táto výstavba stála
nemalé peniaze a tie muselo
mesto nájsť. A dokázali sme to.
Bez úveru, bez zadĺženia. Myslím si, že nie v každom meste si
môžu toto dovoliť. Dúfam, že sa
nám podarí utiahnuť aj samotnú
prevádzku.
Tešíme sa, že sme vybudovali
plaváreň, ktorá bude slúžiť nielen
pre obyvateľov okresov Tvrdošína, Námestovo, ale aj pre ďalších návštevníkov nášho mesta.
Myslím pritom na deti a mládež,
ktorí sa chcú naučiť plávať i na
tých, ktorí si z finančného hľadiska nemohli dovoliť chodievať
do vzdialeného D. Kubína. Teším
sa, že tu budú plavecké výcviky,
že tu budú ľudia chodiť si ráno
či večer zaplávať, či chodiť do
sauny. Teším sa, že tu budú chodiť deti s rodičmi z celej hornej
Oravy, aby sa naučili plávať
a zašportovať si.“
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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

Pane, viem že vládneš láskou! Som rád, že práve láskou. Nikdy nikomu nedovolíš, aby vládol ináč než láskou.
Láska vzniká vtedy, keď mám o ňu záujem. Keď sa o ňu
snažím. Keď si vyvolím Teba za svojho Spasiteľa. Preto
Ti vyznávam svoj záujem o Teba.
				
Július Chalupa

Zástupca firmy A-typ Prešov architekt Vladimír Kačala pri
preberaní ďakovného listu.
Primátor poďakoval projektantom, ktorí splnili naše
požiadavky s najmodernejšími technológiami, ako je
nerezový bazén, čo je jeden
z najmodernejších bazénov na
Slovensku. Taktiež firme Komterm a Oravskej vodárenskej
spoločnosti, ktoré realizovali
vodné a teplené príslušenstvá.
Plaváreň privítala prvých návštevníkov tesne po jej slávnostnom otvorení.

Saunový a relaxačný priestor.

Otvorenie plavárne pritiahlo aj veľký záujem verejnosti.

Obyvatelia mesta Tvrdošín s preukazom mesta môžu
využívať zľavnené vstupné.
Nech sa naplnia slová vdp.
M. Oravca pri posvätení plavárne:,,Aby táto plaváreň
napomáhala k zotavovaniu
ducha a posilňovala zdravie
mysle i tela, aby sa tak všetci, čo sa tu budú schádzať,
sa vzájomne obohatili bratskými vzťahmi a vzájomnou
ohľaduplnosťou.“
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Chlapci sú v prevahe
Budú si musieť hľadať
nevesty v širokom okolí.
Nič iné nezostane mnohým
chlapcom, narodeným v nedávnych mesiacoch. Tak to
aspoň vyznieva z posledného uvítania detí do života
na tvrdošínskej radnici. Počas dvoch obradov 26. a 27.
marca privítala zástupkyňa
primátora Vlasta Jančeková
66 nových Tvrdošínčanov,
narodených od júna 2018 do
31. januára 2019. Z toho bolo
40 chlapcov a 26 dievčat. Rodičia svoje ratolesti predstavili a podpísali sa za nich do
pamätnej knihy. Deti dostali
pri tejto príležitosti od vedenia mesta finančný príspevok

100 eur a fotoalbum. Slávnostná atmosféra podujatia
bola umocnená podmanivými piesňami v podaní Danky
Iskrovej s hudobným doprovodom Jaroslava Maďaru.
Podľa matričných údajov
medzi najnovšími občanmi
mesta nájdeme štyroch Filipov, tri Olívie, troch Oliverov, Adamov a Damiánov.
Dvakrát zaznelo meno Jakub,
Bianka, Dávid, Lukáš, Ema,
Nela, Kristián a Kristína či
Sofia. Detičkám želáme krásne a zdravé detstvo a hlavne,
aby ich hviezdičky, pod ktorými sa narodili, boli naozaj
šťastné.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
V úvode aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva informoval primátor
o svojich stretnutiach a rokovaniach. K najdôležitejším
patrila konferencia v Krakowe, týkajúca sa spolupráce
poľských a slovenských obcí
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce V-A Interreg Poľsko-Slovensko 20142020 a konferencia v Trenčíne
zameraná na prípravu novej
reformy, ktorá by dala väčšie
právomoci obciam. Informoval
aj o prebiehajúcich projektoch
v meste.
V rámci úvodných informácií
venoval pr iestor súčasnej
najväčšej investičnej akcii

v meste, výstavbe plavárne,
n á sl e d n e z o s u m a r i z ov a l
aktuálny stav projektov týkajúcich sa rekonštrukcie zdravotného strediska, opatrovateľskej služby pre seniorov, výstavby detských jaslí, výstavby
cyklochodníkov v Tvrdošíne
a Oraviciach, a tiež informoval
o prebiehajúcej rekonštrukcii
športovej haly. Predostrel nutnú
investíciu do rekonštrukcie
termálnych bazénov v Oraviciach, ktorá by sa mala uskutočniť po skončení letnej sezóny.
Na zastupiteľstve odznelo odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta a nezávislého
audítora z overenia účtovnej

závierk y mesta, správ y o plnení u z nesení
a vykonaných kontrolách,
o činnosti oddelenia výstavby
a oddelen ia správ neho,
sociálnych vecí a správ y
majetku mesta, o pripravenosti
technických služieb. Poslanci
si vypočuli aj správy o činnosti
mestskej knižnice a športových klubov.
Schválený bol záverečný
účet mesta za rok 2018. Obsahuje informácie o rozpočtovom hospodárení vrátane
hodnotenia plnenia programového rozpočtu. Poslanci
pozitívne zhodnotili hospodárenie mesta, ktoré bolo potvrdené aj správou nezávislej

audítorskej spoločnosti. Z nej
vyplýva, že výsledky hospodárenia mesta a peňažné
toky za rok 2018 sú v súlade
s účtovníctvom. Overenie
vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskymi štandardami. Mesto nečerpalo za
minulý rok žiadny úver a hospodárilo s prebytkom.
MsZ okrem iného schválilo hospodárenie Technických
služieb a aktuálne výsledky spoločnosti mesta Termalšport TS, projektovú prípravu
mikroprojektu zameraného
na výstavbu cyklochodníkov,
jarnú údržbu miestných komunikácii a viaceré ďalšie aktivity pre ďalší rozvoj mesta.

V Trenčíne sa 4. apríla stretli primátori, ktorým nie
je ľahostajné, akým smerom sa budú mestá a obce
v ďalšom období uberať.

nych záležitostí, ale aj obmedzenie jej regulácie v oblasti
samosprávnych kompetencií.
K tomu patrí aj výrazné posilnenie miest, ktoré by sa mali
stať motorom rozvoja mestských regiónov, a zároveň aj
zvýšenie vplyvu miestnej samosprávy na tvorbu zákonov.
„Pripravovaná novela zákona o daniach z príjmov fyzických osôb, ktorá by mala
platiť od roku 2020, by znamenala zásadný výpadok príjmu
pre samosprávy. Jednoznačne
sme sa postavili za ponechanie väčšieho objemu našich
daní a poplatkov v mestách
a obciach a za zavedenie no-

vého spôsobu vyrovnávania
daňovej sily regiónov,“ povedal primátor, ktorý sa konferencie zúčastnil. Spoločne sa
budú snažiť pripraviť dokumenty, ktoré dôstojne obhája
kľúčovú pozíciu samosprávy,
posilnia autoritu miest a ich
vplyv na prijímanie zákonov,
ktoré ovplyvňujú každodenný
život občanov.
V budúcnosti je potrebné zabezpečiť pre občanov
miest, ako centier mestských
regiónov, dostatok pracovných možností, kvalitných
služieb, a tak zastaviť negatívny demografický vývoj na
Slovensku.

Nová komunálna reforma – cesta k rozvoju miest

Vyjadrujeme solidaritu a podporu

Naše mesto sa pripája k medzinárodnej zbierke na požiarom poškodenú katedrálu Notre Dame
v Paríži.
Mesto sa pripojilo k ini- Pamiatkový úrad SR a jeho
ciatíve správy Vlkolinca v zamestnanci:„Katedrála
zbierke počas veľkonočných Notre Dame v Paríži je
sviatkov spolu s ďalšími lo- srdcom mesta, symbolom
kalitami UNESCO na Slo- Francúzska, európskeho
vensku.
kresťanstva a živým svedUvedomujeme si, že vý- kom takmer 900 rokov eunos zo vstupného je malý, rópskej histórie. Považuje
skôr symbolický, a preto sa za jednu z najkrajších
sme sa rozhodli predĺžiť stavieb francúzskej gotickej
dobu zbierky počas celého architektúry a od roku 1991
mesiaca máj a jún. Podpora figuruje na Zozname svetosa vzhľadom k výške vstup- vého dedičstva UNESCO
ného z kostola Všetkých ako súčasť lokality Paríž
svätých a počtu návštevní- - nábrežie Seiny.“ Všetci si
kov pokladá skôr ako prejav ceníme jej historickú, arsolidarity a morálnej pod- chitektonickú a duchovnú
pory. Solidaritu vyjadril aj hodnotu.

Pomáhajú k výmene skúseností
a presadzovaniu záujmov mesta
Naše mesto je členom
celoslovenského Združenia miest a obcí SR a Únie
miest Slovenska, Združenia
hlavných kontrolórov a Asociácie mestských a obecných polícií, Združenia pre
regionálny rozvoj agentúra
SEVER a Združenia Región
„Tatry“ Kežmarok (cezhraničný zväzok Euroregión

„Tatry“). V rámci členstva
spolupracuje s Riadiacou
skupinou lokality svetového
dedičstva Drevené chrámy v
slovenskej časti Karpatského
oblúka, Regionálnym vzdelávacím centrom Martin a Občianskym združením MAS
Orava,o.z, Asociáciou centier
voľného času a Asociáciou
základných umeleckých škôl.

Motto Euroregiónu Tatry:
„Dve krajiny, dva jazyky, jeden región, jeden cieľ,“ vypovedá o dlhodobom záujme
spájať poľské a slovenské
regióny o snahe inštitucionálne ich zastrešiť a napomáhať v ďalšom spoločnom
rozvoji.
30. apríla sa konal XXV.
kongres Združenia Euroregión Tatry. Hostiteľom tohto pracovného kongresu sa
stalo mesto Poprad. Na kon-

grese boli, okrem iného pracovného programu, zvolení
členovia orgánov Združenia
pre nasledujúce funkčné obdobie. V druhom bloku boli
následne zvolení zástupcovia Združenia Euroregión Tatry do Zhromaždenia Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce TATRY
(EZÚS TATRY s r.o.) a boli
navrhnutí členovia Dozornej
rady EZÚS TATRY pre nasledujúce funkčné obdobie.

Aj v minulom roku mesto
podporilo športové kluby a
záujmové združenia. Každoročne plynú z mestského rozpočtu na činnosť športových
klubov, združení, športových
a kultúrnych akcií nemalé
finanční prostriedky. Jedná sa o dotáciu na podporu
všeobecne prospešných služieb na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel

v zmysle VZN č. 15/2008.
Podporené boli Mestský
športový klub - futbalový
oddiel, Mestský stolnotenisový klub, Volejbalový
klub, Šachový oddiel, Florbalový klub, Maratónsky
klub, mládežnícky hokej
HK Altis, Snooker klub,
Občianske združenie Medvedzie a Fond rozvoja Gymnázia.

Kongres potvrdil ďalšiu cezhraničnú spoluprácu

Mesto podporuje šport

Konferencia mala výstižnú
tému: Ako ďalej s mestami
na Slovensku? Predstavitelia
zhodnotili súčasný stav fungovania samospráv a zhodli sa
na tom, že je nevyhnutné, aby
obyvatelia miest a obci prevzali vyššiu zodpovednosť za
svoj život a rozvoj miest, obcí
a regiónov a minimalizovali
štátny centralizmus.
Predstavitelia miest sa
zhodli na tom, že je potrebné vytvoriť novú koncepciu
územného rozvoja Slovenska,

ktorá bude založená na silných
centrách osídlenia, ktorá do
regiónov pritiahne ekonomiku a rozvoj.
Nová reforma by mala zabezpečiť spravodlivé rozdelenie právomocí a zodpovednosti medzi centrálnou vládou
a miestnou samosprávou, pričom každá musí byť pri plnení
svojich úloh suverénna.
Očakáva sa obmedzenie
vplyvu vlády výlučne len na
kompetencie štátu, ktorý by
nemal zasahovať do miest-

Mama - slovo kratučké, milé a láskavé
Druhá májová nedeľa už tradične patrí k najkrajším sviatkom, patrí všetkým mamám. Tento rok
sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 12. mája
v kine Javor.
Už tradične aj mesto pri
príležitosti tohto krásneho
sviatku pripravilo kultúrne
podujatie všetkým ženám –
mamám, starým mamám, s
jediným cieľom: vzdať úctu
a potešiť srdce každej mamy.
Všetkých prítomných privítal slávnostným príhovorom
primátor Ivan Šaško, ktorý
ocenil nezastupiteľnú úlohu
matky a poďakoval sa im za
ich lásku, starostlivosť a nehu:
„Nie je náhoda, že tento významný deň je zaradený do
najkrajšieho mesiaca v roku.
Májový mesiac viac ako iný
vyvoláva a zdôrazňuje mýtus lásky. Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa za
všetku tú vrelú lásku, za nehu
a starostlivosť, ktorou každá

matka zahrňuje svoje deti, za
opateru, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.
Veľa vecí sa dá nahradiť,
veľa vecí sa dá suplovať, ale
matkine slová, matkine modlitby, úzkosť a strach o dieťa,
ktoré je choré, či to, ako matka vštepuje deťom do srdca
materinskú reč a lásku, nenahradí nikto na svete. Vaša
úloha, úloha matky je nezastupiteľná a nenahraditeľná.
Z celého srdca sa vám
chcem poďakovať za vašu
veľkú ľudskosť, lásku, obetavosť a nesmiernu pracovitosť.
Úprimne vám ďakujem i za
váš prínos k rozvoju mesta.
Som vám vďačný za váš aktívny prístup k životu. Dovoľte,
aby som vám poprial dobré

zdravie, mnoho spokojnosti,
porozumenia, lásky, šťastia,
veľa úspechov v osobnom
i pracovnom živote. Želám
vám to, z čoho sa viete tešiť
najviac. Je to radosť zo šťastia
a úspechov vašich detí. Prajem vám to najlepšie.“
Príjemné podujatie bolo
prepletené tanečnými vystú-

peniami detí z Centra voľného času, SZUŠ M. Rosinu a
hudobno-zábavným program
om s osvedčenými šlágrami
a hitmi v podaní Kysuckej
vrchárskej heligónky. Kvietok
a darček v závere programu
odovzdané primátorom boli
vyjadrením uznania a vďaky
od vedenia mesta.

Národná pamiatka je zachránená
Umiestnením repliky národnej kultúrnej pamiatky
na pôvodnom mieste bol projekt Cestou záchrany
sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia
Gminy Kościelisko a Mesta Tvrdošín zavŕšený.
úspešnému projektu boli po
odbornom reštaurovaní v stave
vhodnom na inštalovanie dané
na pôvodné miesto. Problém
nastal pri pamiatke Súsošie na
stĺpe/Korunovanie Panny Márie, ktorá od roku 1836 stála na
podstavci pri
medzinárodnej
ceste vedúcej
do Poľska na
území Krásnej
Hôrky. Poveternostné podmienky a ťažká automobilová doprava
závažným spôsobom narušili
štruktúru bieleho pieskovca, z ktorého
Originál zachovaný pre budúce generácie.
bola socha vy-

Štyri
z piatich
sakrálnych
pamiatok (S. Ján Nepomucký, Imacculata, Centrálny
kríž na cintoríne v Medvedzí a Kamenné levy) vďaka

tvorená v dielni
majstrov kamenárov v z Bieleho
potoka.
Keďže Krajský
pamiatkový úrad
Žilina už neodporučil inštalovať plastiku do
exteriéru, vedenie mesta sa rozhodlo dať vytvoriť repliku, ktorá na pôvodnom
mieste nahradila
originál. Ten zatiaľ našiel dôstojné miesto v dome
smútku v Krásnej
Hôrke. Dôstojným
inštalovaním tejto
plastiky sa opäť
do budúcnosti zachová jej historická, umelecko-kultúrna hodnota.
Replika bola vytvorená podľa originálu. Podľa povesti súsošie
opäť chráni pocestných na ceste vedúcej do Poľska.
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Podpora opatrovateľskej služby
Mesto realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby v meste Tvrdošín,
v období od marca 2019 do
apríla 2021. Cieľovou skupinou sú deti a plnoleté fyzické
osoby, ktorým sa poskytujú
sociálne služby a zamestnanci vykonávajúci politiky
a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj
neverejnom sektore. Hlavnou
aktivitou projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby
počas 26 mesiacov realizácie
projektu v meste Tvrdošín.
Predmetnú službu bude po-

skytovať 15 opatrovateliek,
resp. opatrovateľov. Poskytovanie opatrovateľskej služby
prebieha v zmysle ustanovení
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, a to formou
domácej opat rovateľskej
s l u ž b y, r e s p . t e r é n n o u
for mou sociál nej slu žby
v jej prirodzenom sociálnom
prostredí alebo v jej domácom
prostredí. Tento projekt sa
reali z uje vďa ka podpore
z Eu rópskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské
zdroje.

Projektový zámer opatrovania ako pomoc našim spoluobčanom, ktorých odkázanosť
je daná na pomoc druhého bol
schválený a mesto jednak z
prostriedkov eurofondov, ale
aj z vlastných zdrojov tieto
služby už úspešne realizuje
prostredníctvom opatrovateliek, ktoré sú zamestnancami
mesta.
V prípade, ak váš zdravotný stav je skutočne závažný a
máte záujem o poskytovanie
takejto služby, resp. vo svojom
okolí poznáte niekoho, komu
by táto služba bola pomocou
a rodinní príslušníci o tejto

pomoci nie sú dostatočne informovaní, môžete sa kontaktovať na mestskom úrade, oddelení správnom, sociálnych
vecí a správy majetku, kde
vám budú poskytnuté všetky
potrebné informácie. Buďme k sebe ohľaduplní, lebo
život je krátky a nevieme, či
tá pomoc nedobehne aj mňa.

Dane sú vyberané efektívnejšie
Každoročné vyberanie miestnych daní a poplatkov je pre
mnohé samosprávy náročné z časového, organizačného či
finančného hľadiska. V našom meste sme mali zavedený
dobrý systém, a to vyberaním daní počas dvoch týždňov
v kancelárii prvého kontaktu. Tento rok bol spôsob daní zjednodušený. Keďže sa mesto zapojilo do národného projektu
DCOM zameraného na rozvoj elektronických služieb, situácia
s výberom daní sa postupne urýchľuje a zlepšuje. Občan už
nestojí „dlhý rad“ pred mestským úradom, aby zaplatil dane
v hotovosti. Organizácie a mnohí občania ich už zaplatili cez
internetbanking, mobilné aplikácie, cez čiarový a QR kód.
Tí občania, ktorí chcú poplatky zaplatiť v hotovosti, môžu
tak urobiť v MsÚ každý pracovný deň od 7.30 do 15.30. hod.

V športovej hale sa renovuje
Už je to takmer 21 rokov,

primátor slávnostne otvoril
Implementačná agentúra Ministerstvačo
práce,
mestskú športovú halu v roku
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Verejná zeleň rozšíri miesta na relax

1998. Odvtedy ubehlo mnoho

Implementačná agentúra Ministerstva realizuje
práce, dopytovo-orientovaný projektdní, mesiacov, rokov, a samosociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zrejme, ako to býva s vecami,

telesnej výchovy študentov
Gymnázia Tvrdošín. A preto
kompetentní v meste rozhodli o jej rekonštrukcii. Boli už
vymenené okná, zo stropu už
na vás ,,kričí“ nové moderné
osvetlenie, o teplo sa budú starať nové radiátory, a samozrej-

ktoré sa veľa využívajú, tak sa
SLUŽBY
TVRDOŠÍN
projektu V MESTE
aj opotrebujú.
Inak tomu nie je
Prvej stavebnej poisťovne
SOCIÁLN
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rozvoja v rámciaOperačného
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vnútroblokov
v obytných zónach miest a
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
obcí Slovenska 2018. „Zatiaľ
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk
hovoríme www.employment.gov.sk
len o prvej etape
skultivovania tohto prostredia. Plánujeme ďalšiu výsadbu
www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk
drevín,
bylín, kríkov, vybudovaní prístupového chodníka,
Mestská športová hala dostáva novú podobu, keď po výmeosadení lavičiek a neskôr aj
ne okien, rekonštrukcii ústredného kúrenia, nového osvetosvetlenia,“ povedal nám prilenia haly, nových malieb prichádza na rad aj nová podlaha.
mátor I. Šaško, ktorý vyslovil
Pôvodné parkety nahradili veľkorozmerové USB dosky s
Aktuálna projektová vizualizácia sa bude postupne realizovať a novými myšlienkami aj dotvárať. presvedčenie, že udržiavaná
tým, že v týchto dňoch dostane celý povrch novú špeciálnu
verejná zeleň má pozitívny
podobu z materiálov dodaných firmou z Holandska, ktorú
Myšlienka vedenia mesta sa nachádza oproti Strednej roku mesto odstránilo z tohto vplyv na obyvateľov, ako aj
v súčasnosti realizuje bratislavská firma.
rozšíriť verejnú zeleň, skulti- lesníckej škole. Ten uzavrel priestoru čierne skládky (ko- návštevníkov obce. „Prajeme
vovať prostredie a poskytnúť s mestom zmluvu o prenáj- munálny odpad, skaly, panely) si, aby tento priestor slúžil čo
ani so športovou halou. Veď me príde k výmene palubovky,
občanom priestor na relax na- me pozemku, ku ktorému a buriny, splanírovalo a zat- najväčšiemu počtu ľudí a bol
hrávajú sa tam denno-den- ktorá bola riadne opotrebovašla pochopenie u predsedníc- bol pričlenený aj mestský rávnilo celú plochu. Výsadba prístupný pre pohybovo znene športy, ako florbal, futsal, ná. Taktiež sa prerábajú sociáltva Urbáru Medvedzie, ktorý pozemok. Na jeseň minulého nov ých st romov a k r íkov výhodnených občanov.“
basketbal, nohejbal, volejbal, ne zariadenia spolu so šatňami.
ale aj prebieha tam výučba Máme sa veru na čo tešiť!

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ
bola realizovaná z
realizuje dopytovo-orientovaný
projekt

Areál nášho futbalového štadióna nám začínajú závidieť aj veľké mestá Obnovená stolnotenisová herňa

Futbal je neoddeliteľnou súčasťou miliónov
ľudí na celom svete, ale aj v meste Tvrdošín.
Od roku 2004 sa Tvrdošín mi. K obom ihriskám
môže pýšiť futbalovým šta- pribudlo osvetlenie,
diónom, ktorý spĺňa kritéria ktoré umožní trénoaj tých náročnejších fanúšikov. vať aj v neskorších
Ihrisko zastrešovalo až šesť večerných hodinách.
futbalových družstiev, ktorých
Po ukončení
tréningy a zápasy bývajú nie- prác na novom ihkedy ,,prekryté“, a preto sa ve- risku bolo oplotené
denie mesta Tvrdošín rozhodlo a spolu s modernými
pre dôležitý krok vybudovaním šat ňami v y t vor ilo
nového futbalového trávnaté- je d e n ko m ple x ný
ho ihriska, ktoré má rozmery f u t b a l o v ý a r e á l
vhodné nielen pre trénovanie, s dvomi ihriskami,
ale aj na odohranie futbalových v ktorom sa okrem
zápasov. K ihrisku sa robil prí- futbalu konajú rôzne Futbalový štadión disponuje dvomi hracím plochami, ktoré spĺňajú
vod vody, povrch bol pripra- akcie pre malých aj všetky podmienky, aby všetky futbalové mužstvá Tvrdošína mali kvavený ťažkými mechanizma- veľkých.
litné podmienky pre rozvoj.

Stolnotenisová herňa po
vlaňajšej rekonštrukcii dostane v týchto dňoch novú
podlahu.
V objekte minulý rok prebehla rekonštrukcia dreveného

strešná krytina. Zateplením
sa znížili náklady na energiu,
na teplo. Aby sa nezostalo len
pri modernizovaní exteriéru,
v týchto dňoch v stolnotenisovej herni prebieha položenie

krovu, boli vymenené drevené okná za plastové, niektoré
boli zamurované. Fasáda bola
zateplená a položená nová

novej modernej podlahy, pretože stará podlaha už nespĺňala
kritériá pre adekvátne stolnotenisové tréningy a zápasy.

Nový zákon zvyšuje poplatky za uskladnenie odpadu

Národná rada SR schválila nový zákon o poplatkoch
za uloženie odpadov. Ak odpad nebudeme dôsledne
separovať, budeme viac platiť za jeho uskladnenie.
Ministerstvo životného prostredia pristúpilo k tvorbe
tohto zákona preto, aby sa
v čo najväčšej miere znížilo
množstvo odpadu končiaceho
na skládkach. Podľa Eurostatu na Slovensku viac ako dve
tretiny odpadov skládkujeme,
kým priemer EÚ je okolo 28
percent. Aby Slovensko splnilo
recyklačné ciele EÚ, musí do
roku 2040 znížiť skládkovanie
pod 10 percent a do roku 2030
sa má recyklovať 60 percent
komunálneho odpadu.
Aby sa tieto ciele naplnili,
už od 1. marca musia obce platiť poplatky podľa toho, koľko
odpadov vytriedia do Enviromentálneho fondu.
V súčasnost i v na šom
meste v zmysle VZN č. 8/2017
sadzba poplatku za komunálny
odpad predstavuje sumu 20,36

eur na osobu a rok. Mesto na
zmiernenie tvrdosti zákona č.
582/2004 Z.z. sa rozhodlo poplatok odpustiť fyzickým osobám nad 70 rokov, držiteľom
preukazu ZŤP, ZŤPS, ktorí
nie sú poberateľmi iného príjmu ako starobného dôchodku,
resp. invalidného dôchodku a
osobám v hmotnej núdzi, ktoré
majú na území mesta Tvrdošín
trvalý pobyt. Znížený poplatok
majú aj občania v rodinných
a bytových domoch, čo znamená, že l osoba po znížení
zaplatí poplatok za rok 11 eur,
pričom pre viacčlennú rodinu je maximálny poplatok 44
eur. Sú to najnižšie poplatky
v rámci Slovenska. Rozhodnutie o tomto poplatku je podmienené aktívnym zapojením
sa občanov do separovania
odpadov.

Tento poplatok bude však
čoskoro neudržateľný, ak nezačneme viac separovať, pretože od 1. marca musí mesto
platiť Enviromentálnemu fondu poplatky za každú tonu odpadu odvezeného na skládku
odpadov. Za tonu komunálneho odpadu 10 eur, stavebného
odpadu 7 a priemyselného odpadu 30 eur. I z tohto dôvodu
budú tento rok veľkoobjemové
kontajnery rozmiestňované po
meste len 2-krát ročne. Situáciu, keď boli k dispozícii každú prvú sobotu v mesiaci zneužívali občania iných miest,
ktorí do nich sypali najmä
stavebný odpad a nedisciplinovaní občania do nich hádzali aj
papier, plasty, nábytok, stavebný odpad, drevo, elektroodpad,
rôzny materiál, ktorý by sa na
technických službách dal priamo zhodnotiť a vytriediť tak,
aby to nezaťažovalo skládku.
Poplatok do Enviromentálneho fondu bol vypočítaný z

úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v našom meste
za rok 2018, ktorá bola 24,95
percent. Táto úroveň bola vypočítaná z hmotnosti vytriedenej zložky z vyzbieraných
komunálnych odpadov a celkovej hmotnosti komunálnych
odpadov za rok 2018. Uvedená
informácia je dôležitá. Z nej
bola určená sadzba za uloženie zmesového komunálneho
odpadu a objemného odpadu
na našu skládku odpadov v
roku 2019.
Ministerstvo životného prostredia pristúpilo k tvorbe
tohto zákona preto, aby sa v
čo najväčšej miere znížilo
množstvo odpadu končiaceho
na skládkach. Zvýhodňujú tie,
u ktorých je miera triedenia
komunálnych odpadov viac
ako 30%.
Hoci to znie zložito, záver
je jednoduchý. Ak nebudeme
odpad triediť, budú sa poplatky každý rok navyšovať. V

roku 2021 by mal poplatok byť
v rozmedzí od 11 do 33 eur za
tonu odpadu (v 2023 až 46 eur).
Záleží od úrovne separovania,
akú sumu bude mesto
platiť. Disciplinovanosťou
sa zvyšovaniu poplatkov dá
predísť. Potrebná je najmä
vôľa nás všetkých, aby sme
sa zamysleli nad budúcnosťou
našej nádhernej milovaniahodnej planéty i nad tým, akú
ju necháme budúcim generáciám, svojim deťom, svojim
vnukom. Nejde len o starostlivosť o životné prostredie,
ale aj o zdravie nás všetkých.
V našom meste máme výhodu
v tom, že máme vytvorené veľmi dobré podmienky. Máme
zberný dvor, kde je zatiaľ
možné zadarmo (na rozdiel
od iných miest) doviezť odpad
a hneď ho zaradiť k triedeným
komoditám, ku ktorým pribudnú v mesiacoch máj – jún
aj kompostéry. A je zarážajúce a nepochopiteľné, že aj za

takýchto podmienok sa našla čierna skládka pri Oravici
v Krásnej Hôrke. Takýto ľudia si zaslúžia vysoké pokuty
a naše morálne odsúdenie.
Ak to zhrnieme: V minulom
roku mesto na skládku odviezlo
celkom cca 4 000 ton odpadu
a z toho cca 2 000 ton zmesového komunálneho odpadu. Keď
si to porovnáme s Námestovom,
ktoré len 800 ton (zmesového),
je to alarmujúci stav. Stalo sa
to preto, že do kontajnerov na
zmesový komunálny odpad
naďalej sypeme papier, sklo,
šatstvo, časti nábytku, ale
i bioodpad – trávu, konáre,
lístie a pod. To všetko ide rovno
na mestskú skládku, ktorá sa
rýchlo zapĺňa. Každoročné
zvyšovanie poplatkov Enviromentálnemu fondu by sme spoločnými silami vedeli zmierniť,
keby sme konečne začali poriadne triediť odpad a do zmesového
komunálneho odpadu nevhadzovali to, čo tam už dávno nepatrí.
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Kompostéry pre občanov mesta
V rámci projektu „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
v Tvrdošíne získalo mesto dotáciu na zakúpenie kompostérov vo výške viac ako 180 tisíc eur.

Celý svet má vážne problémy s komunálnym odpadom. I
keď prebieha separovaný zber,
väčšina tohto odpadu končí na
skládkach. Tak to je aj v našom
meste. Celkové množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného za rok je cca 4 400
ton, čo predstavuje cca 480 kg
na jedného občana za rok.
„Jednou z možností, ako
znížiť množstvo odpadu na
našu skládku, je kompostovať

biologicky rozložiteľný odpad.
Tento problém sme chceli riešiť celoplošne v rámci mesta.
Úspešný projekt financovaný z ministerstva životného
prostredia a eurofondov nám
umožní zabezpečiť kompostéry pre domácnosti, verejné
priestranstvá, záhradkárske
osady,“ informoval nás primátor.
V jarných mesiacoch pripravuje mesto rozmiestňova-

nie kompostérov do každej
domácnosti. Účelom je likvidácia zeleného a domového
odpadu, tzv. biologicky rozložiteľného odpadu. Pri dodržaní správneho uskladňovania odpadu vznikne kompost,
ktorý bude môcť byť druhotne využitý v záhradníctve. Okrem domácností budú
kompostéry umiestňované aj
v záhradkárskych osadách,
na verejných priestranstvách,
v areáloch cintorína, či športoviskách. Každý producent
pri preberaní kompostéra obddrží manuál, ktorý mu pomôže vytvoriť vhodný kompostový materiál. Ak nebude mať
záujem kompost využiť pre

Odovzdávanie kompostérov
O presnom termíne odovzdávania kompostérov do
rodinných domov budú občania informovaní prostredníctvom web-stránky mesta,
mestským rozhlasom a plagátmi.
Kompostér bude do domácnosti vydaný na základe
potvrdenia totožnosti (občiansky preukaz), po podpísaní zmluvy o výpožičke kompostéra a protokole
o prevzatí kompostéra. Ich
súčasťou je návod na jeho
montáž a brožúra s informáciami o zásadách kompostovania. Po výpožičnej dobe 5
rokov a dodržaní podmienok
zmluvy prejde kompostér do
vlastníctva občana - vypožičiavateľa.
Veríme, že kompostéry
budú dobre slúžiť pri zhodnocovaní bioodpadu zo záhrad
i domácností a produkovať
kvalitný kompost pre ďalšie
použitie.
Kompostér KOMP 750 má
objem 756 litrov. Charakteristika: Kompostér má veľký
počet vet racích ot vorov,
vnútorné rebrovanie. Je bez
dna, aby bol priamy kontakt
s pôdou. Kompost je vyberateľný z každej strany a má
vrchný poklop na pántoch.
Vyrobený je z 60 percent recyklovaného vysokohustotného polyetylénu s UV stabilizáciou a odolný je voči
teplotám od - 40°C do + 85°C.
Životnosť kompostéru je 15
rokov. Keďže kompostér s
rozmermi: pôdorys x výška

129 cm x 82 cm váži 20 kg,
je potrebné si ho odviezť do-

mov vlastným autom, alebo
vozíkom.

Čo patrí a čo nepatrí do kompostéra
Kompostovanie je vynikajúci spôsob, ako ušetriť. Zmenšíte
množstvo komunálneho odpadu,
vyrobíte si výborné prírodné
hnojivo a navyše, šetríte aj životné prostredie. Pri správnom
postupe nehrozí ani zápach! Dve
tretiny odpadkov z kuchyne, pokosená tráva, lístie, vňať zo zeleniny, zvädnuté kvety nemusíte
hádzať do odpadu. Všetko sa dá
premeniť v cenný humus. Stačí
kompostovať. Do kvalitného
kompostu môžete pridať skoro
všetky organické odpady z dvora, záhrady aj domácnosti. Ideálna je čo najrôznorodejšia zmes
materiálov. O premenu odpadu
sa postarajú baktérie, plesne,
červy a iné pôdne organizmy,
ktoré ho spracujú na cenné hnojivo. Do pôdy sa tak môžu dostať
naspäť cenné živiny.
Do kompostu patria: do kvalitného kompostu môžeme pridať skoro všetky organické
odpady z dvora, záhrady aj
domácnosti. Ideálna je čo najrôznorodejšia zmes materiálov:
odpad z domácnosti (zvyšky z
čistenia ovocia a zeleniny, malé
množstvá varených jedál, ale nie
mliečne alebo mäsové výrobky,
potraviny, čaj, kávový výluh,
črepníkové kvety, vysušené kytice, zemina), odpad zo záhrad
(kvety, štiepky, piliny, pokosená
tráva, konáre, lístie, slama, zvy-

šky po zbere ovocia a zeleniny,
nahnité ovocie, výkaly drobných hospodárskych zvierat,
burina), iný biologický odpad
(popol z dreva, hobliny, hnoj,
vlasy, perie, papierové obrúsky
a servítky), zvyšky varených
jedál sa odporúča dávať len v
malých množstvách. Zmiešame
ich s väčším množstvom suchého materiálu.
Do kompostu nepatria:
Zvyšky mäsa, kosti, ryby,
mliečne výrobky, piliny z drevotriesky, uhynuté zvieratá,
väčšie množstvo odrezkov
ihličnanov, chemicky ošetrené materiály, druhotné suroviny (kovy, plasty, sklo, textil
či papier), chemikálie a lieky,
lakované drevo, popol z uhlia
a koksu, výkaly mäsožravých
a chorých zvierat, chemikálie.

svoju potrebu, bude tento druh
odpadu možné uskladniť v
areáli technických služieb. Na
projekt bola podpísaná zmluva s Ministerstvom životného
prostredia SR o poskytnutí
NFP s celkovým oprávneným
výdavkom projektu takmer
190 tis. eur so spolufinancovaním 5% z vlastných zdrojov.
Na základe zrealizovaného verejného obstarávania bola podpísaná kúpna zmluva na dodanie kompostérov s úspešným
uchádzačom, spoločnosťou
Štúdio-21 plus.
Na kompostovanie odpadu
bude v meste slúžiť 1215 kusov 740-litrových a 361 kusov
1170-litrových kompostérov.

Úprava mestských komunikácií

Po skončení zimy pracovníci technických služieb zmapovali
stav všetkých miestnych komunikácií. Ako každý rok, tak i tento vznikli nové výtlky, ktoré mesto postupne opravuje.
Na snímke oprava cesty na sídlisku pri BD č. 3.

Poďakovanie za spoluprácu
Dovoľte nám, aby sme sa Vám poďakovali za spoluprácu, v rámci ktorej organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK financuje triedený zber odpadov pre mesto Tvrdošín a zosumarizovali aktivity, ktoré
sme spolu s Vami vykonali počas roka 2018. Radi by sme Vás informovali, že za prevádzkovanie triedeného
zberu vo Vašom meste/obci organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK za rok 2018 uhradila náklady
vo celkovej výške 70 631 € bez DPH.
Aj obec/mesto Tvrdošín tým, že je súčasťou systému ENVI - PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu,
prispelo v roku 2018 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 59 263 667 kg CO2. Táto
úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by
5480-krát obišlo zemeguľu. Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre
25 európskych OZV združených v asociácii PRO EURÓPE.
Uvedomujeme si, že množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú
k triedeniu pristupovať zodpovedne. Osveta a vzdelávanie obyvateľov je najlepšou cestou, ako ich motivovať k tomu, aby sa odpad triedil správne a množstvá vyseparovaného odpadu sa zvyšovali. Preto sme Vám
v roku 2018 poskytli viaceré vzdelávacie a osvetové aktivity na podporu triedenia
odpadu určené pre obyvateľov. Veríme, že v nasledujúcom období sa nám spoločnými silami bude dariť
zvyšovať angažovanosť obyvateľov v triedení a napredovať pri zvyšovaní vytriedeného množstva odpadu.
						
Hana Nováková
						
generálna riaditeľka

Dobrovoľní hasiči bilancovali uplynulý rok
Stretli sa 23. marca na výročnej schôdzi, aby zhodnotili činnosť organizácie a plnenie hlavných úloh.
Preventívne protipožiarne
kontroly zabezpečili tri skupiny
hasičov, ktoré počas roka vykonali prehliadky vykurovacích
telies, dymovodov, komínov
a hospodárskych budov. Týkali sa aj mestskej časti Oravice.
V spolupráci s mestom zabezpečili odvysielanie rozhlasových
relácií v mestskom rozhlase
so zameraním sa na požiarnu
ochranu, a to v jarnom období
so zameraním proti vypaľovaniu starých trávnatých porastov
a v zimnom období na potrebu
kontroly dymovodov a komínov.
Pravidelne vykonávali kontroly
na všetkých vozidlách a zariadeniach. Za túto činnosť veliteľ An-

ton Bandošťák poďakoval Jánovi
a Milošovi Gondovcom, Vladimírovi Rýdzikovi a Martinovi
Korbeľovi. V máji boli privolaní k požiaru domu na starom
Medvedzí. Jednalo sa o požiar v
podkroví rodinného domu, ktorý
sa podarilo rýchlo lokalizovať a
uhasiť. Pri požiari nebol nikto
zranený. Veľkú zásluhu na tom,
že sa predišlo väčším škodám
v hoteli Limba mali počas letného prívalového dažďa. Okamžite
po ohlásení z pivníc hotela a od
kostola začali odčerpávať vodu.
Na tomto zásahu sa podieľali Anton Bandošťák, Ján Gonda, Filip
Janček a Peter Kováč. V decembri pomáhali pri hasení požiaru

humna na Farskej ulici. Požiar sa
podarilo uhasiť relatívne rýchlo,
no samotné požiarovisko uhasili
až v neskorých nočných hodinách. Na tomto zásahu spolupracovali Jozef a Peter Kováčovci,
Jozef Letoštiak, Ján Jantošík a
Anton Bandošťák. Počas roka na
viacerých celomestských podujatiach zabezpečovali poriadok
a protipožiarny dozor. Zúčastnili
sa aj previerkovej súťaže pripravenosti, kde skončili na 2. mieste.
II. výkonostnú triedu v pretekoch
jednotlivcov na rok 2018 získali
Martin Korbeľ a Ján Jantošík.
Miloš Gonda splnil limity na
získanie III. výkonnostnej triedy.
Zo školenia si certifikát veliteľa
DHZ odniesol Ján Jantošík a
certifikát veliteľa družstva získal
Anton Bandošťák.

Keď nadšenie strhne ostatných, Javor pre všetkých
M. Ďzugan zdolal najvyššie vrcholy sveta, má za sebou množstvo adrenalínových
zážitkov, láka ho čarokrásna
nedotknutá príroda. Pri porovnaní prírodných
krás sveta nedá dopustiť na oravskú
prírodu. O prianí
postaviť nový prístrešok vypovedá
jeho vyznanie na
jeho webstránke:
detoxikacnypobyt.
sk:„V polovici februára som začal
znova trénovať a
najzamilovanejší
vršok je pre mňa
už roky Javorový
vrch. Tento raz ma
neinšpirovali Himaláje ako minule
Everest alebo Cho
Oju. Pre zmenu ma
láka jedna nemenovaná päťtisícovka.
Sadol som do príZľava: Ján Balún, Rastislav Medvecký, Mária Kvaková, Milan Džugan, strešku a spomenul
Ján Zimáň, Peter Štech, Juraj Apolén, Pavol Brna, Vierka Adamusová, som si, že sme tu
Spodný rad zľava: Ján Šimák, Alžbeta Zboranová, Daniel Medvecký - He- bivakovali v mínus
20 stupňovom mraretík, Vladimír Šimák, Jozef Medvecký - Heretík.

Nadšený horolezec, cestovateľ, milovník prírody
Milan Džugan sa podujal na organizáciu prípravných
prác a výstavbu nového prístrešku na Javorovom
vrchu (1 076 m.n.m).

ze. Keď som sa pozrel na strechu,
bola deravá, a tak mi napadlo, že
by prístrešok bolo dobre obnoviť pre všetkých, ktorí majú radi
posedenie na vrchu. Ťažkosti neboli žiadne! Kompetentní páni z
urbáru pristupovali k návrhu na
opravu veľmi ochotne. Dokonca ponúkli aj pomoc s drevom
a dovozom. Ak by sa takto riešili
aj iné veci, je radosť vybavovať
a konať.“
Jeho výzva z konca marca našla odozvu. S niekoľkými dobrovoľníkmi položili v apríli základy
prístrešku. Správa o budúcej brigáde sa rýchlo rozniesla. Nebolo
treba úporne prosiť, žiadať. Aj
napriek nepriaznivej predpovedi
počasia na 1. mája, Sviatok práce
sa mnohí rozhodli, že pomôžu.
Tento dobrý skutok podporilo aj
počasie. V nádherný, slnečný deň
prišlo peši na Javor cca 30 dobrovoľníkov, ktorým aj napriek
absolvovanej pešej trase „išla
robota od ruky“. Práca, radosť,
ale aj spev a dobrá nálada, to sú
pocity mnohých účastníkov. Naplnilo sa tak prianie M. Džugana
pred začiatkom brigády: „Teším
na spoločné stretnutia tam hore

- na Javore, možno aj s piesňami, ktoré budú znieť dolinami.
Horám zdar a vďaka…“
Ak by sa tieto pocity preniesli
do ďalších verejno-prospešných
činností, bol by náš svet krajší.
„Brigáda nám vyšla na jednotku!
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom zdola a najvyššiemu zhora

za pekný deň. Vďaka! Ďalšia
etapa bude za dva týždne, dám
vedieť,“ prečítali sme na facebooku M. Džugana. Všetci, ktorí
chcú akýmkoľvek spôsobom pomôcť, môžu sa informovať na t.č.:
0903 501 911, e-mail: dzugan@
orava.sk, pomôže každá finančná čiastka.

Gymnázium otvorilo náučnú trasu
Študenti Gymnázia Tvrdošín
sa zapojili do projektu Oravská
Raketa. Po víťazstve v prvom
kole, kedy boli tvrdošínski
gymnazisti najúspešnejší zo
všetkých oravských gymnázií,
nasledovalo kolo druhé. V ňom
museli súťažné tímy vytvoriť
vlastné zmysluplné projekty,
ktoré by mohli pomôcť mestu,
komunite, v ktorej žijú, študujú,
pracujú.
Kristína Cvoligová, Damián
Plávka a Anna Mária Hrubcová, študenti tercie sa rozhodli
vytvoriť náučnú trasu s názvom D12-Diaľnica pre bystré
hlavy. Trasa vedie od gym-

názia po rozhľadňu nad Tvrdošínom. Je rozdelená na dve
časti - trasa A a trasa B. Trasa A začína pred gymnáziom a
končí pri drevenom gotickom
kostolíku. Je určená pre deti do
8 rokov. Trasa B pokračuje až k
rozhľadni. Tá je určená pre deti
nad 8 rokov. Od gymnázia až
ku rozhľadni je umiestnených
15 tabuliek s rôznymi úlohami.
Trasa bola 5. marca otestovaná hneď dvakrát. Nadšení
študenti chcú trasy priebežne
dopĺňať, vylepšovať a verejnosť žiadajú, aby neničila ich
prácu, pretože ju venovali nám
všetkým.
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Tvrdošín v prestížnej publikácii
RIO (Slovenská agentúra pre
rozvoj investícií a obchodu)
a Slovenskou agentúrou pre
cestovný ruch.
Publikácia je
súčasťou prezentácií vlády
SR na rôznych
podujatiach,
veľtrhoch
a výstavách,
akými sú
EXPO, olympijské hry.
Naše mesto
je v publikácii
prezentované
našim najväčší m sk vostom, kostolom
Všetkých svätých, zapísanom v zozname UNESCO,
ale aj Galériou
M. Medveckej
a Art Galériou
Hotel Limba ponúka návštevníkom kvalitné ubytovacie, stravovacie, kongre- Schurger. Sasové služby. Ubytovaným hosťom ponúka zľavnené vstupné do termálnych mostatná časť
je venovakúpalísk v Oraviciach.
ná kvalitným
Slovenskej republiky po celom v spolupráci s Ministerstvom službám v hoteli Limba a resvete, je však distribuovaná hospodárstva SR, Minister- kreačným možnostiam počas
aj zahraničným ambasádam v stvom zahraničných vecí a eu- celého roka v centre cestovného
SR, obchodným komorám a rópskych záležitostí SR, SA- ruchu v Oraviciach.
Publikácia „Slovakia“ je distribuovaná diplomatickou cestou všetkým veľvyslanectvám

priemyselným komorám európskych krajín a zahraničným
investorom a podnikateľom

Do prvých ročníkov nastúpi 131 detí
V dňoch 2. a 3. apríla prebehol v ZŠ M. Medveckej zápis
detí do 1. ročníka. Svoje zručnosti predviedlo 79 budúcich
prváčikov, čo je viac ako minulý
rok. Veríme, že v septembri sa
z nich stanú usilovní žiaci. Želáme im, aby ich posledné dni v
škôlke boli naplnené radosťou a
príjemným očakávaním nového
dobrodružstva, ktoré ich čaká
v škole.
V ZŠ Š. Šmálika sa konal
slávnostný zápis do 1. ročníka 4. apríla. Pre predškolákov
a ich rodičov pripravili krátky program súčasní prváci. V
ďalšej časti svoje vedomosti
a schopnosti predviedli šikovní budúci prváci z Tvrdošína a
Štefanova. Dokázali, že vedia a
poznajú toho veľa. Spolu s rodičmi sa zastavili v triedach,

kde boli pre nich pripravené
rôzne úlohy, ktoré hravo zvládli. Za dobrý výkon si zaslúžili
aj malé darčeky od sponzo-

rov. Celkovo bolo na zápise 52
detí – 33 chlapcov a 19 dievčat.
Všetci sa tešíme na stretnutie v
septembri 2019.

Medzinárodné ocenenia
Pýchou Gymnázia sú projekty Erasmus plus, Etwinning či AFS.
Erasmus +: Doteraz sa škola zapojila do dvoch projektov,
v rámci ktorých študenti pracovali na témach z geografie,
biológie, športovej prípravy
a iných, navštívili krajiny ako
Francúzsko, Švajčiarsko, Českú
republiku a Litvu. V budúcom
školskom roku sa po schválení
škola zapojí do ďalších dvoch
projektov s krajinami Nemecko, Maďarsko, Česká republika,
Fínsko a Litva.
Etwinning: V minulom školskom roku získala naša škola
s etwinning projektami sloven-

ské i medzinárodné ocenenia
(Quality label). Projekt s názvom „ vvh“ bol vyhodnotený
ako najlepší projekt stredných
škôl a študenti zapojení do
projektu získali finančnú odmenu na cestovanie po Európe. Navštívili Paríž a Londýn.
V súčasnosti sa naša škola usiluje o získanie titulu „Etwinning
škola“, na škole prebiehajú dva
etwinning projekty. Vyučujúca
angličtiny, ktorá dlhodobo pracuje s týmito projektmi, získala
pozvanie na medzinárodnú konferenciu do Dublinu.

AFS: Svetová dobrovoľnícka organizácia AFS (American
Field Service), jej slovenská
vetva, spolupracuje s našou
školou už viac ako päť rokov.
Považuje nás za kľúčovú školu
v regióne. Tri roky po sebe študujú na našej škole zahraniční
študenti, ktorí prichádzajú na
Slovensko prostredníctvom
AFS. Uskutočnili sa tri triedne
výmeny so školami v Taliansku, naši žiaci navštívili Rimini, Rím a Miláno, následne
hosťovali svojich kamarátov na
Slovensku.
Aktuálne 12 študentov Gymnázia vycestovalo do Turecka.

Vynikajúci úspech študentov na technických súťažiach
Dňa 21. februára sa konal už
12. ročník strojárskej olympiády na STU v Bratislave, ktorú
vyhlasuje dekan Strojárskej fakulty pre žiakov stredných škôl.
Študenti Spojenej školy už
po ôsmykrát vyhrali na tejto
súťaži. V tomto roku do finále
postúpili Jaroslav Fenik, Július
Adamec, Lukáš Kšenzulák
a Ľudovít Skácal, z ktorých
v kategórii
Konštruovanie a aplikovaná
mechanika obsadili 2. miesto
Jaroslav Fenik (IV.E trieda) s
prácou CNC frézka a 3. miesto

Július Adamec (IV.E. trieda)
s prácou CNC laser.
Získali aj mimoriadne ocenenie na súťaži Strojár – Inovátor. Len mesiac po víťazstve v
strojárskej olympiáde na STU
v Bratislave sa traja žiaci 4.E
triedy odboru Mechatronika,
zapojili aj do 6. ročníka strojárskej súťaže „Strojár – Inovátor“
na TU v Košiciach.
Školu reprezentovali Anton
Janík s prácou Automatická
t r iedička, Július Ad amec
s prácou CNC laser a Jaroslav
Fenik s prácou CNC frézka.

V silnej konkurencii, z 35
súťažiacich žiakov z celého
Slovenska, Jaroslav Fenik dosiahol mimoriadnu Cenu dekana TU Košice za najlepšiu
prácu. Okrem vecnej ceny sú
všetci súťažiaci automaticky
prijatí na štúdium na TU v Košiciach bez poplatku.
Víťazom a súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme
veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
Nech títo žiaci sú inšpiráciou aj
pre ostatných žiakov školy, že
oplatí sa učiť a urobiť aj niečo
naviac.

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

Pred 650 rokmi bol Tvrdošín povýšený na kráľovské mesto
Hlavná tricezima robila Tvrdošín v 14. storočí veľmi
dôležitým sídlom. Tricezima ho stavala na úroveň veľkých miest ako bola Bratislava, Košice, Belehrad, Zagreb.
Sídla tricezím boli sústavne povyšované na mestá.
V tomto roku naše mesto
pripomenie 650. výročie získania výsad slobodného kráľovského mesta, ktoré mu
udelil udelil vtedajší uhorský
kráľ Ľudovít Veľký z rodu
Anjouovcov, keď sa roku
1369 Ľudovít Veľký zdržiaval v Ľupči. Právo obsahovalo
výsadu voliť si richtára, držať
jarmoky, voliť farára, mať nemocnicu, nekonať poddanské
práce, za istý ročitý poplatok.
Tvrdošín bol založený na  norimberskom práve, zatiaľ čo
iné mestá na práve sliezskom.
Tvrdošín sa mohol dostať do
radu veľkých kráľovských
miest, keby si bol vedel uhájiť
svoje právo oproti zemanom.
Ale ani Ľupča ani Tvrdošín to
nedokázali, ale právo skladu
na soľ, meď a olovo Tvrdošín dostal. Právo skladu sa
len máloktorým mestám podarilo nadobudnúť. Tvrdošín
bol slobodným kráľovským
mestom vo svojich počiatkoch,
ale polit i kou Ľudov ít a
Veľkého, ktorý favorizoval
Košice, jeho význam značne
pok lesol. Keďže Ľudovít
Veľký nemohol predvídať
veľký príjem z toho mesta, tak
ho daroval svojmu palatínovi
Ladislavovi, opoľskému vojvodovi, ktorý mu výdatne
pomohol v boji s Moravanmi
v roku 1361. Tento zase celý
chotár Vyšného Tvrdošína
pridelil svojmu tajomníkovi
Švankomírovi a jeho bratom
a príbuzným. Vyznačením

mesta Tvrdošína nastalo ďalšie trieštenie veľkej občiny
Tvrdošín. Do mestského chotára bola zaradená časť ľavého
brehu Oravy, až ku hraniciam.
Pri ohybe Oravy bol chotár
predĺžený v smere rieky, čiže
okolo Kováľovej na Biednu.
To, čo ostalo na pravom brehu
a od tejto chotárnej časti na juhozápad,  okrem zemianskych
obcí Medvedzie a Zemianska
Dedina, dostalo meno Nižná
Ves. Tvrdošín sa volal Vyšný Tvrdošín. Nižná Ves ostala v poddanskom pomere
voči hradu, ako ostatné obce
oravské, okrem zemianskych
a župného sídla Veličnej /
Veľkej Vsi/. V blízkosti Tvrdošína, na území Nižnej Vsi,
bol hradný majer, okolo ktorého vzniklo niekoľko domov,
ktoré tvorili Lavrovu Ves, čiže
Krásnu Hôrku. Táto obec nebola samostatná, mala spoločného richtára s Nižnou. Čo sa
týka hlavného mýta tricezimy,
zdá sa, že bolo prenesené zo
zaniknutého hradu Ostražica,
okolo roku 1300 do Vyšného
Tvrdošína. Podľa všetkého názov Tvrdošín sa vzťahoval na
Ostražicu a potom spolu s tricezimou prešiel na Vyšný Tvrdošín, ktorý ten názov prevzal.
Tento rok mesto Košice tiež
oslavuje 650. výročie udelenia
kráľovských výsad mesta, ale
hrdí sa aj prvou zachovanou
erbovou listinou – armálesom
a erbom, jedným z najdôležitejších a zároveň najviditeľnej-

Socha Ľudovíta Veľkého zdobí priečelie mestského úradu
spolu so svätým Floriánom,
patrónom hasičov.
ších symbolov každého mesta,
ako svetovým unikátom. Ďalší
armáles sa pre žiadne mesto
z tohto obdobia nezachoval.
I keď sa tvrdošínsky erb
z tohto obdobia nezachoval,
predpokladá sa, že pochádza
akiste z týchto čias, keď bol
Tvrdošín povýšený na mesto.
Podkladom erbu je trojvršie,
ktoré prešlo do mnohých slovenských miest a do uhorského erbu a označuje vrchovatú
karpatskú krajinu. Hornouhorský erb a početné slovenské
mestá majú na trojvrší dvojitý
kríž, dedičstvo Cyrilometodejskej doby. V Tvrdošínskom
erbe na trojvršie postavili
líšku, čo v heraldickej reči
znamená, že v jeho chotári boli
výborné poľovnícke revíry na
kožušinovú zver. Cenné poznatky sú čerpané z výskumu
Prof. Štefana Šmálika.

Pripomenuli sme si 100 rokov od tragickej smrti M. R. Štefánika

Dňa 4. mája sa členovia
strany SNS a matičiari z okre-

su Tvrdošín a Námestovo
zúčastnili veľkolepých osláv

10 0. v ý r o čia tragickej
smrti najväčšieho Slováka
M. R. Štefánika. Oslavy sa konali
pri jeho pamätníku na
Bradle, kde
je pochovaný.
Jeho pamiatku si prišli uctiť naši
vládni predstavitelia na
čele s prezidentom Andrejom Kiskom, hostia zo zahraničia a tisíce ľudí.

Aj klasiku zvládli výborne
Študenti Spojenej školy 2.A
3. apríla odohrali v kine Javor
klasickú 3-dejstvovú psychologickú divadelnú hru Matka,
ktorú v roku 1943 napísal známy slovenský dramatik Július
Barč – Ivan. Hra zachytáva
silný príbeh materinskej lásky,
ktorá sa zo všetkých síl snaží
zmieriť svojich dvoch synov.

Divadelná hra nesie nadčasovú platnosť – dotýka sa toho,
čo aj v dnešnej dobe dominuje:
túžba po majetku, peniazoch,
nenávisť, sebectvo, tvrdosť
srdca ale aj sila materinskej
lásky, odpustenie, statočná
práca, skromný život a čistú
lásku. Atmosféru medzivojnového dedinského života

dotvárali dobové kostýmy a
javiskové rekvizity. Matku
stvárnila Zita Turčáková, Jana
Jakub Nákačka, Paľa Marek
Ratulovský, Katku Anna Loneková, susedu Lívia Sirotová
pod réžiou Márie Zimanovej.
Zvuk a osvetlenie scény zabezpečili Filip Kubica, Patrik
Janík a Juraj Franek.
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Tvrdošín v historických fotografiách
Zbierku historických fotografií mesta doplnili nové pohľady z roku 1904. Zdroj:
Múzeum Martina Rusnáka (facebook).

Naša škola pre naše deti
Gymnázium Tvrdošín si 29.
marca v priestoroch Art galérie
Schürger pripomenulo 25. vý-

Vychovala veľa úspešných
mladých ľudí, kariéry mnohých
z nich presahujú hranice kraja

ročie svojho založenia. Vzniklo
ako prvé osemročné gymnázium
na Orave, tvorcami myšlienky
ponúknuť nadaným deťom takúto formu vzdelávania boli Ing.
Ivan Šaško, primátor mesta Tvrdošín a univerzitná profesorka
PhDr. Eva Kollárová, PhD.
Škola prešla dlhú cestu,
p o s t u p n e s a p r of i lov a l a ,
pretvárala, prispôsobovala
modernej dobe, požiadavkám
trhu i postupne sa meniacim
predstavám o jej absolventovi.

i Slovenska.
Gymnázium dlhodobo pociťuje veľkú podporu zo strany
mesta, rodičov, priateľov školy.
Postupne sa pretvára na istý typ
komunitnej školy, ktorá bude
školou prospešnou pre svojich
študentov, mesto, komunitu...
Už teraz úzko spolupracuje
s Domovom sociálnych služieb,
národnou kanceláriou medzinárodného projektu DofE, so združením oravských podnikateľov
Oravská raketa. Spolupráca

prináša veľmi reálne výsledky,
v projekte DofE ako jediné gymnázium Oravy plníme dve zlaté
úrovne. Aktuálne tím
Gymnázia Youngsters
so svojím projektom
ZistiViac najviac splnil predstavy mladých
úspešných podnikateľov a vyhral niekoľkodňový pobyt v Dubline. V medzinárodnej
súťaži Prezentiáda sa
našim študentom práve
v tomto čase podarilo
postúpiť do najvyššieho, medzinárodného
kola. Naše skúsenosti,
pozorovania aj spätná
väzba od žiakov i rodičov poukazujú na
to, že ideme správnou
cestou. Testovania sú
veľmi dôležité, ukazujú na vedomosti, poznatky, na čítanie s
porozumením, ale my sa snažíme tvoriť študentom priestor pre
ich príležitosti, pre ich rast, pre
ich zodpovedné rozhodovanie.
Našou odmenou je i konštatovanie z medzinárodných súťaží, že
naši študenti nemali konkurenciu, že po prezentovaní našich
detí už mohli rovno vypisovať
diplomy. Naša malá škola vychováva veľkých ľudí. A áno, sme
na ňu pyšní.

Otvorenie letnej sezóny v galérii podčiarkujú významné výročia
V tomto roku si pripomenuli 105. výročie narodenia
národnej umelkyne Márie Medveckej a 100. výročie
narodenia Ernesta Zmetáka, významnej osobnosti
slovenského výtvarného života.

Na dobovej pohľadnici je zobrazený mestský úrad a továreň na gombíky z roku 1904.

Diela týchto významných
osobností nášho výtvarného
umenia majú možnosť návštevníci Galérie M. Medveckej „vychutnať si“ od 25. apríla, kedy
sa uskutočnila vernisáž z cyklu
Pohľady do zbierok Oravskej
galérie OG). Od roku 2000 pripravuje OG vo výstavných podkrovných priestoroch galérie,
výstavnej sieni „Ateliér“ výstavy z vlastných zbierok alebo
súkromného majetku autorov.

Tento priestor je tento rok venovaný Ernestovi Zmetákovi, maliarovi, grafikovi a ilustrátorovi.
„Výstava je spomienkou, zároveň pripomienkou významného
jubilea, zameranou na zmapovanie autorovej umeleckej tvorby,
ktorá má v zbierkach Oravskej
galérie početné zastúpenie –
spolu 124 zbierkových predmetov,“ povedala PhDr. Eva Luptáková, riaditeľka OG. „V zbierke
sa nachádza mnoho skvelých

príkladov Zmetákovho maliarskeho, grafického, ilustrátorského a kresliarskeho majstrovstva. Diela sú prezentované aj
v stálej expozícii Slovenského
výtvarného umenia 20. storočia
v Župnom dome v Dolnom Kubíne. Ernesta Zmetáka spájalo s
Oravou, dôležitým inšpiračným
zdrojom aj dlhoročné priateľstvo s manželmi, maliarmi Ctiborom Belanom ( riaditeľ OG v
rokoch 1977 až 1984) a Máriou
Medveckou.“
Galéria Márie Medveckej
v Tvrdošíne je počas celej sezóny otvorená pre verejnosť
bezplatne.

Písali sme v našich n oviná ch

Pred 30 rokmi
Rozvoj nášho mesta je trvalý
Pri hodnotení uplynulého obdobia je potrebné brať do úvahy
všetky činitele pôsobiace na celkový ekonomický a sociálny
rozvoj mesta. Po ukončených prácach nasledujú nové, ktoré
naše mesto posunú ďalej. Napríklad len v investičnej časti
akcie „Z“ sú tohto času rozostavané stavby: Dom smútku

s plánovaným ukončením v novembri, kanalizácia Hrádky
s konečnými úpravami miestnych komunikácií, skládka
pevného domového odpadu Jurčov laz. V rámci údržby v starej
časti Medvedzia bol zrekonštruovaný vodovod, je treba upraviť
aj cesty. V obytnom súbore Hríbiky sa dobudovala kanalizácia,
vodovod a elektrina. V rámci prípravných prác sa začala
realizovať výstavba oddychovej zóny Vladina, rekonštruuje sa
futbalové ihrisko za ZŠ Tvrdošín. Zabezpečuje sa projektová
dokumentácia športového areálu pri Panelárni, telovýchovnoubytovacieho zariadenia pri SOU Lesníckom, rekonštrukcie
Synagógy.
Pred 25 rokmi
Z rokovania mestského zastupiteľstva
S plnou vážnosťou sa pracuje a uvažuje o tom, že v Oraviciach
budú kúpele. Zo združených finančných prostriedkov bola
vyasfaltovaná časť cesty a parkoviska pri hlavnej chate.

V súvislosti s cyklistickými pretekmi boli na prístupových
cestách a v uliciach poopravované jamy a výtlky, obrubníky,
parkoviská, trávniky a záhony atď. Z vnútra i z vonku bolo
vymaľované MsKS na sídlisku Medvedzie i susedného domu
služieb, kde bolo centrum cyklistických pretekov Okolo
Slovenska.
Pred 20 rokmi
Oravice musia vždy patriť Tvrdošínu ako jeho mestská časť
Trvalý a nezmyselný zápas niektorých neprajníkov Oravíc,
a najmä Tvrdošína, ku ktorým patrí aj duchom chudobná
malá skupinka z nášho mesta, ktorí prostredníctvom starostu
Vitanovej sa nemôžu vysporiadať s tým, že Oravice nielen
historicky, ale aj podľa zákona tvoria súčasť Tvrdošína, je
dôkazom toho, ako môže spoločenstvo ľudí doplatiť na pár
jedincov, ktorí nevedia, resp. nechcú okrem seba nič vidieť,
lepšie povedané nechcú počuť skutočnú pravdu...

Na Úrade vlády SR podpísal 23. júla primátor Ivan Šaško
zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z Finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR v celkovej
výške 1 754 446 eur, čo predstavuje 100% z celkových výdavkov
na realizáciu projektu. Predmetom tejto zmluvy je vybudovanie
infraštruktúry vodného hospodárstva v Oraviciach. Projekt je
zameraný na zníženie znečistenia povrchových a podzemných
vôd v Oraviciach- vybuduje sa splašková kanalizácia a čistiareň
odpadových vôd.
Pred 5 rokmi
Tvrdošín je hlavným mestom Slovenska v ženskom florbale
Takmer týždňové oslavy titulu majsteriek Slovenska vo florbale pokračovali 12. júna podvečer v MsKS prijatím úspešných

Pred 15 rokmi
Plocha pod zimný štadión pripravená
Už dlhšiu dobu sa vedenie mesta zaoberalo myšlienkou
postaviť v našom meste umelú ľadovú plochu. Neostalo len pri
myšlienke, pretože je už pripravený nový asfaltový povrch.
Športová plocha o rozmeroch 20 x40 m bude vybavená
mraziacim systémom na vytvorenie umelej ľadovej plochy,
ktorá bude v zimných mesiacoch slúžiť ako ľadová plocha.
Pred 10 rokmi
Z Nórskeho kráľovstva dostaneme už po tretí-krát finančnú podporu

hráčiek a členov realizačného tímu primátorom mesta Ivanom
Šaškom. Primátor a zároveň hostiteľ Ivan Šaško, ktorý vo svojom prejave poďakoval a ocenil vecne aj finančne všetkých tých,
ktorí sa na tomto úspechu podieľali. Dá sa povedať, že Tvrdošín
je pre tento rok hlavným mestom ženského florbalu. Veď okrem
majsteriek Slovenska v ženskej extralige tu ešte máme ďalšie dva
mládežnícke kolektívy, ktoré tento rok stoja na vrchole slovenského florbalu. Staršie žiačky z Tvrdošína sa stali na klubovej
úrovni majsterkami Slovenska.
Na majstrovstvách Slovenska na úrovni klubov štartovali aj
ich staršie kolegyne - dorastenky. Na finálovom turnaji v Tvrdošíne narazili na trpké sklamanie až vo finále, keď sa im nepodarilo zvíťaziť nad Smolníkom, no i napriek tomu patrí dievčatám
poďakovanie, však sú vicemajsterky Slovenska v tejto kategórii.
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Podporujeme tvorivosť detí

Narodili sa
5. 2. Teo Majdiš
7. 2. Soňa Gavulová
7. 2. Mário Žatkuliak
8. 2. Michael Zubek
10. 2. Tomáš Zboroň
12. 2. Olívia Mališková
14. 2. Katarína Verníčková
20. 2. Dominika Jantošíková
22. 2. Jakub Zmrazek
8. 3. Nina Jantošíková
9. 3. Michal Macák
9. 3. Kristína Pisoňová
12. 3. Nela Vnenčáková
15. 3. Michal Medvecký

18. 3.
24. 3.
25. 3.
8. 4.
17. 4.
19. 4.
21. 4.
24. 4.

Ema Žuffová
Oliver Ondrašák
Maxim Kordiak
Amália Zajacová
Eva Šuttyová
Filip Zboroň
Sára Jurigová
Krištof Gabarík

V kine Javor sa 24. apríla
uskutočnil už desiaty ročník
súťaže Tvrdošín hľadá talent
– finále.
Aj tento rok sa bolo na čo
pozerať. Finalisti sa predviedli v rôznych tanečných
štýloch, v hre na klavíri, na

Šróbová (ZUŠ Tvrdošín pod
vedením L. Mikulášovej), 3.
miesto získala skupina Meadow (SZUŠ M.Rosinu pod
vedením L. Vojtkovej).
Cenu diváka získala skupina Hero (CVČ Tvrdošín pod
vedením I. Gostíkovej, R. Ko-

Sobáše

23. 2.
27. 4.
27. 4.
27. 4.

Nikola Orčíková – Miloš Glonek
Lea Morgošová – Dalibor Karas
Petronela Opátová – Jaroslav Jackulík
MUDr. Nina Pirščáková – MUDr. Matúš Lajmon

		

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
Február
85 rokov
Mária Jantošíková
Zuzana Frankovičová
80 rokov
Anna Krúpová
Eva Šimáneková
Marec
80 rokov
Mária Ferenčíková
Apríl
85 rokov
Božena Iskrová
Mária Obrinčáková
Antónia Štubendeková
80 rokov
Jaroslav Kozák
Leonard Mika
Margita Mičková
Mária Jantošíková
Emília Čuchorová

Tvrdošín, Pod Žiarcom
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín

Medvedzie

Krásna Hôrka
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Medvedzie
Tvrdošín, A. Hlinku
Tvrdošín

Víťazi 10. ročníka Tvrdošín hľadá talent spolu s porotcami
na spoločnej fotke.
keyboarde, či na heligónke
a tlieskalo sa aj speváčkam.
Porota v zložení Daniela Jurincová, Zuzana Jančeková,
Richard Zaťko, Vladimír Povala a Juraj Tomadlík mala
veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť
o víťazoch. 1. miesto získala
skupina Girls Gang (CVČ Tvrdošín pod vedením I. Gostíkovej), 2. miesto obsadila Terézia

váčovej). 1.Cenu poroty získali
Minihopky (CVČ Tvrdošín
pod vedením I. Gostíkovej)
a 2.Cenu poroty skupina Harlem (SZUŠ M.Rosina pod vedením M. Orčíkovej).
Srdečne gratulujeme a ďakujeme vedeniu mesta a všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní tejto súťaže. Kolektív
CVČ Tvrdošín.

Mesto každoročne organizuje jarné upratovanie. I tento
rok pristavilo na obvyklé miesta veľkoobjemové kontajnery
(VOK). Od 5. do 6. apríla od-

čili zozbieranie a odvoz 16 ton
elektroodpadu a tonu škodlivých
látok, akými sú farby, oleje, filtre, tonery a ďalšie.
Veríme, že sa čistota, poria-

Jarné upratovanie mesta

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

Na majstrovstvách Slovenska zlaté
V Leviciach sa 10. mája uskutočnila celoslovenská súťaž vo
výrazových tancoch Grand finále Showtime 2019 s postupom na
majstrovstvá Európy.
Táto súťaž je najväčšia a
najpopulárnejšia na Slovensku,
do ktorej sa zapojilo viac ako
3542 tanečníkov, 602 choreografií a 176 skupín v rámci Slo-

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

Odišli z našich radov

Február
19. 2. Ľudovít Bella 		
Marec
5. 3. Margita Šupáková
11. 3. Ján Kahaník		
13. 3. Ing. Stanislav Hroš
21. 3. MUDr. Mária Kristofčáková
31. 3. Irena Škumátová
Apríl
5. 4. Emília Stroková		
6. 4. Dušan Škumát		
21. 4. Daniela Zboroňová
28. 4. Ivan Bátora 		

86-ročný
91-ročná
72-ročná
71-ročný
77-ročná
86-ročná
80-ročná
61-ročný
60-ročná
53-ročný

Spomienka

Dňa 20. marca uplynulo 20 rokov od úmrtia
nášho milovaného otca, dedka a pradedka Bohumila Betuštiaka z Krásnej Hôrky. Miloval
krásnické hory, ctil Boha a prírodu.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
Smútiaca rodina

Spomienka

Dňa 26. marca uplynulo 10 rokov ako sme na
poslednej ceste odprevadili nášho drahého manžela, otca, starého otca Dušana Luckého z K. Hôrky.
Odišiel si navždy, ale zostal si v našich srdciach
a spomienkach. Ostalo po tebe prázdno a smútok v srdci. S láskou a vďakou na Teba spomínajú
manželka Ľudmila a deti s rodinami.

Spomienka

Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal
a v srdci nám veľkú bolesť zanechal. No čas
plynie ako tichej rieky prúd a kto ťa mal rád
nevie zabudnúť. Tak tichúčko snívaj ten svoj
večný sen a ver, že mi nikdy nezabudneme na
ten smutný deň.
Dňa 4. mája 2019 si pripomíname 30. rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, ocko a dedko Miroslav Mydliar z Tvrdošína. S úctou a láskou spomína
manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina.

Obyvatelia BD č.40 i tento rok dokázali, že im nie je ľahostajné okolie, v ktorom žijú.
viezli pracovníci technických
služieb 40 plne naložených
VOK. Okrem nich aj 10 nákladných áut konárov a drevín zo
záhrad, ktoré boli na zbernom
dvore zhodnotené štiepkovaním.
V teréne bolo počas dvoch dní
15 zamestnancov, ktorí zabezpe-

dok v meste bude naďalej zlepšovať, k čomu prispeje aj dobre
fungujúca separácia odpadov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
jarného upratovania osobne zúčastnili, ale aj tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievate
ku kvalite životného prostredia.

Tvrdošín prezentovaný v publikácii 103 pokladov
Združenie Euroregión Tatry vydalo publikáciu, v ktorej
vyzdvihuje historicko-kultúrne
regióny, mestá a obce na jeho
území. Čitatelia si majú možnosť
prečítať o histórii a zaujímavos-

tiach miest, kultúrno-historických
pamiatkach, ale aj o prírodnom
dedičstve a športových aktivitách.
Vydanie publikácie finančne podporil Úrad vlády SR z programu
Podpora regionálneho rozvoja.

Spomienka

Dňa 5. mája 2015 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila milovaná manželka, mama, stará
mama Anna Mahútová.
S úctou a láskou spomínajú manžel, synovia
a najbližšia rodina.

Spomienka
Čas neúprosne beží a nevráti čo vzal, len
láska a spomienky v našich srdciach zostanú navždy.
Dňa 5. mája uplynulo 15 rokov ako nás
opustil náš milovaný manžel, otec a starký
Ján Planieta.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

venska. Dievčatá z Tvrdošína,
ktoré tancujú v Centre voľného
času, to mali tento rok veľmi
ťažké. Pod vedením Ivety Gostíkovej reprezentovali nielen
naše mesto, ale aj svoju školu.
Skupina Minihop-ky obsadila
vo svojej kategórii Street dance mix 1. miesto, skupina Girls

Gang prekvapila a tiež získala zlato v kategórií výrazové
tance, čím sa obe skupiny stali
majsterkami Slovenska. Naša
nová najmladšia skupina Hero
získala 4. miesto v kategórii pop.
Srdečne gratulujeme a držíme
palce na Majstrovstvách Európy
v Maďarsku.
V súťaži Tanečný Kubín sa
Minihop-ky
11. mája
umiestnili na
krásnom
2. mieste. Duo
Alica Divinská a
Sabrina
Belicová
v kategórií hiphop získali 3. miesto. Ďakujeme aj súťažiacej skupine Girls Gang a Sólu
Megy Fábryovej v kategórií hiphop za účasť.
Ďakujeme p. primátorovi
Ing. I. Šaškovi ale aj rodičom za
podporu a za možnosť zúčastniť
sa týchto súťaží.
Kolektív CVČ Tvrdošín

DEŇ DETÍ, DEŇ POLICAJNÉHO ZBORU, HASIČSKÉHO
A ZÁCHRANNÉHO ZBORU, DEŇ
OSVETY
vo štvrtok
30. mája 2019 o 900
Program podujatia:
OR PZ - ukážky technických prostriedkov a zbraní používaných
pri výkone služby v Policajnom zbore, ukážky služobnej kynológie,
zadržanie páchateľa
HaZZ - ukážka vyslobodenia zranenej osoby z havarovaného
vozidla, hasenie požiaru auta pomocou vody a peny, ukážka novej
hasičskej techniky používanej v HaZZ ukážka hasičského športu
SČK - ukážky poskytovania prvej pomoci
HNsP a ZS Trstená - ukážky poskytovania prvej pomoci a
techniky
HZS Západné Tatry - Sever - ukážka záchrany osôb v extrémnych podmienkach hôr
OKS - vzdelávací kvíz, súťaže
GYMNÁZIUM TS - kin-ball - ukážky novej kolektívnej hry,
kde sa všetci zabavíte
CVČ - maľujeme detský svet, kultúrny program

POZVANIE
Pozývame malých aj veľkých bež-

cov, ktorí majú chuť si zabehať a niečo
vyhrať, na 17. ročník medzinárodného
bežeckého preteku pod názvom TVRDOŠÍNSKA DVANÁSTKA, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 2. júna na Trojičnom
námestí. Je pripravených až 12 bežeckých kategórií od tých
najmenších až po tých najstarších. Srdečne pozývame!
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Šachisti postúpili do 3 ligy
Veta: „Nádej zomiera posledná“ šachistom MŠK
Tvrdošín A priniesla postup do 3. ligy až v poslednom kole.
Pred posledným kolom bola kole cestovala do ŠKM L. Hrána prvom mieste MŠK Trstená dok, ktorý bol na predposlednom
s dvojbodovým náskokom pre jedenástom mieste. Bola favoriMŠK Tvrdošín. V podstate pred tom, čo však nepotvrdila a tenposledným kolom bola postupu- to zápas smoliarsky prehrala
júca Trstená. Mala všetko vo svo- 4,5:3,5. MŠK Tvrdošín cestoval
jich rukách. Veď v poslednom do KTK L. Mikuláš, úlohu favo-

rita splnil a vyhral 5,5:2,5. Keď
že za víťazstvo sú 3 body, tak
Tvrdošín vyhral 4. ligu s bodovým náskokom pred Trstenou.
Pritom Trstenej na postup stačila remíza. Mala lepšie skóre
a aj vzájomný zápas vyhrala.
Tvrdošín za celú sezónu prehral
iba jeden zápas Trstenou a jeden
remizoval s L. Ondrašovou.

Cieľ, ktorý si vytýčili sa im aj podaril splniť
V tejto sezóne florbalistky FBK Tvrdošín urobili veľký pokrok. Hoc im počas nej skončilo niekoľko dobrých a mladých hráčok hlavne pre zranenia, no tiež sa
nám do hry vrátili skúsené hráčky. V play off sa káder
stabilizoval a bolo to naozaj cítiť.
V štvrťfinále sa im podarilo vyradiť kvalitnú Nemšovú s výbornými výsledkami.

vým výsledkom 1:0 „Boli sme
dobre pripravení na Nemšovú
a dievčatá zápasy zvládli po

Michaela Ješšová bola ako kapítanka a hráčka oporou FBK
Tvrdošín počas celej sezóny.
Zaváhali len v jedinom zápase.
Vyzdvihnúť treba prvý duel,
v ktorom zvíťazili jednoznačne
9:1 a posledný zápas s futbalo-

taktickej stránke na výbornú.
Chceli sme vyhrať a hrali sme do
posledných síl a našou odmenou
bol postup medzi štyri najlepšie

celky,“ povedal tréner Milan
Burdeľ. V semifinále ich čakal
úradujúci majster ŠK 98 Pruské.
V tých dueloch ťahali za
kratší koniec, hoc mali na to,
aby tento celok viac potrápili a možno aj zdolali. Hlavne
v poslednom dueli viedli 2:0,
no konečný výsledok ovplyvnili
nezmyselné vylúčenia, na ktoré
doplatili prehrou. Celá súťaž im
ukázala nedostatky v koncovke
našich hráčok. Vedeli si vytvoriť
neskutočné množstvo šancí, ktoré však nedokázali premeniť. To
ich stálo horšie postavenie v tabuľke po základnej časti a niektoré semifinálové zápasy, ktoré
mohli byť oveľa dramatickejšie
a výsledkovom priaznivejšie.
,,Dievčatá si za svoju bojovnosť a ochotu zaslúžia poďakovanie a úctu. Taktiež poďakovanie patrí našim skvelým fanúšikom, ktorí nás sprevádzali celú
sezónu a bez ktorých by to nebolo ono. Poďakovať treba Mestu
Tvrdošín za obrovskú podporu
celého klubu. Našim sponzorom,
ktorí nám dôverovali a prispeli
svojimi financiami,“ dodal tréner Milan Burdeľ.

Jaroslav doniesol z olympiády zlatú a striebornú medailu
Olympiáda je snom každého športovca. Je to taký
vrchol, kde raz za štyri roky môžu športovci ukázať
svoje schopnosti a tí najlepší sa môžu tešiť z medailí. Inak tomu nie je ani u športovcov s mentálnym postihnutím. Tenista Jaroslav Kulina z Centra sociálnych
služieb Orava sa takéhoto podujatia zúčastnil už
piatykrát.
Zaujímaho vedie už od
vosťou je, že
roku 1994. Prvú
z každej svetospoločnú olymvej letnej špepiádu absolvociálnej olymvali v roku 2003
piády sa vrátil
v írskom Dubs medailou. Neline.
bolo tomu inak
Letnej špeani na špeciciálnej olympiálnej olympiáády v SAE sa
de v Spojených
zúčastnilo 7500
arabských emišportovcov
rátoch (SAE).
a 3000 trénerov.
Na olympiádu
Ja roslav a ko
s Jaroslavom
t r a d i č n e
c e s t ova l a aj
štar toval
jeho trénerka
vo št vorh re
Tatiana Jelena dvojhre.
číková, ktorá
,,Pa r ťá ka“ vo

Futbalisti Tvrdošína bojujú o prvé miesto
Futbalová jar na seba dala čakať celú zimnú prestávku. Ešteže boli tie halové turnaje. Aspoň sa nám všetkým to čakanie na prvý jarný výkop trošku skrátilo.
Ale poďme pekne poporiadku. A mužstvo Tvrdošína odštartovalo jar víťazstvom doma
nad Turčianskou Štiavničkou.
Vyhrali presvedčivo doma 5:0.
V ďalšom kole smolne prehrali
na ihrisku Chlebníc 2:1. Chuť

im rovno 7 gólov. Výsledok 7:1
hovorí za všetko. Takou zaujímavosťou je, že od jari za ŠK
Tvrdošín nastupujú dvaja legionári z ďalekého Japonska. Určite
do mužstva priniesli oživenie.
Okrem nich ešte prišiel Marek

Bežci z MK Tvrdošín absolvovali ďalšie dva maratóny
Dňa 7. apríla sa v Bratislave
konal 14. ČSOB maratónu, na ktorom sa zúčastnili aj bežci z MK
Tvrdošín. Na tomto maratóne sa
z Tvrdošínčanov zúčastnil Viktor
Fonfer, Jozef Jankoľa, Jozef Jagelka na maratónskej trati a polmaratónsku trať absolvovali Vladimír
Pánik a Matúš Kovalčík. Za celkom príjemného počasia štartovalo dokopy cca 3000 bežcov. Na
maratónskej trati zabehol najlepšie z MK Tvrdošín Viktor Fonfer
s časom 3:30, za ním nasledoval
Jano Jankoľa 3:37 a Jozef Jagelka 4:42.
Na polmaratónskej trati sa darilo najlepšie z MK Tvrdošín Matúš Kovalčík s časom 1:17 a Vlado
Pánik zabehol za 1:35.
Na konci apríla, presne 28.

apríla sa v Krakove konal 18.
ročník Cracovia maratón. Na
tomto podujatí za účasti 6000
bežcov štartovalo až 8 bežcov
z Tvrdošína. Celá trať bola mokrá,
keďže počasie neprialo, lebo husto
pršalo a fúkalo. Bežalo sa mestom
popri rieke Wisla. Štart a cieľ bol
v historickom centre Krakova.

Najlepšie maratón z bežcov z MK
Tvrdošín zvládol Roman Petrikovič, ktorý si utvoril osobný rekord
s časom 3:26. Za ním sa umiestnil Viktor Fonfer 3:35, nasledoval
Ján Jankoľa 3:42, Juraj Kuka 3:55,
Juraj Vajduliak 4:34, Jozef Jagelka 4:38, Ján Balún 4:57 a Peter
Balún 5:07.

Putovný pohár v biliarde pozná svojho majiteľa

Koncom apríla sa v pohostinstve Pivnica konal tradičný
biliardový turnaj o Putovný
pohár. V kvalitne obsadenom
turnaji sa najlepšie darilo Jozefovi Nemčekovi, ktorý skončil
zaslúžene na prvom mieste.
Na druhom mieste sa umiest-

nil Pavol Matejek a stupne
víťazov doplnil na treťom
mieste František Stankovič.
Nepopulárne štvrté miesto sa
ušlo Dušanovi Bidžovskému.
Nechýbal tradičný guľáš, ako
aj dobrá atmosféra, ktorá sa
niesla celým turnajom.

20. ročník Tvrdošínskeho mix volejbalu
Tohtoročný Tvrdošínsky mix volejbal sa konal 13.
apríla 2019, tradične v sobotu pred Veľkou nocou.
Družstvá zo Slovenska, Poľska Spokojnosť 50 účastníkov zabeza Francúzska bojovali o víťazstvo pečovali členovia klubu a pomocv jubilejnom XX. ročníku turnaja. níčky z mládežníckeho družstva .

Družstvo Tvrdošína vo finále zdolalo Zywiec a zaslúžene sa
tešili z 1. miesta.

Kvôli stavebným prácam na
športovej hale sa zápasy hrali
na ihrisku spojenej školy a počet družstiev bol obmedzený.
V turnaji odohrali všetky tímy
vzájomné zápasy a víťazom
sa stalo družstvo s najlepším
skóre. O víťazstve sa nakoniec
rozhodovalo medzi družstvom
Tvrdošína a družstvom ZNP
Zywiec. Lepšie volejbalové majstrovstvo predviedli
hráči Tvrdošína a po veľmi
dobrom výkone si odniesli
víťaznú trofej. Celkovo sa
odohralo 10 zápasov, 20 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 15.
júna 2019 uzavrie.

štvorhre mu tradične robil dlhoročný spoluhráč Milan Pumpa,
s ktorým získal prvú olympijskú medailu v írskom Dubline,
kde skončili strieborní. Slovenská dvojica už tradične nesklamala. Vo štvorhre získali skvelú
striebornú medailu, hoci siahali
aj na zlatú.
Čo sa Jaroslavovi nepodarilo
vo štvorhre, si vynahradil
v dvojhre. Vo finále si 54-ročný
tenista poradil s hráčom Iraku
a zaslúžene sa spolu so svojou
trénerkou Tatianou Jelenčíkovou tešil z olympijského zlata.
V zbierke úspešného tenistu sa
tak ligoce deväť cenných kovov z letných svetových špeciálnych olympiád. Dve sa mu
podarilo získať na Európskych
hrách. O štyri roky v Berlíne
sa konajú ďalšie letné špeciálne olympijské hry, kde by Jaroslav rád rozšíril svoju zbierku
medailí.

Nová posila Jun Yamamoto predvádza výborné výkony.
si napravili doma s Bešeňovou,
keď vyhrali 2:0 a potom na ihrisku Trstenej, ktorú porazili
0:4. Ťažký zápas ich čakal doma
s Oravskou Jasenicou, ktorý
však aj napriek slabšiemu úvodu dotiahli do víťazného konca
za stavu 3:1. Dobrú fazónu potvrdili v Liptovských Sliačoch,
keď vyhrali 0:3. S Palúdzkou to
bol náročný zápas. Však s mužstvami, ktoré nemajú čo stratiť sa hrá najťažšie. Domáci to
však zvládli a vyhrali 2:0. Zápas
jari hral Tvrdošín v Sučanoch.
Tvrdošín siahal na vížazstvo no
v posledných minútach zápasu
domáci vyrovnali na konečných
2:2. Doma sa Tvrdošín s MFK
Tepličan nemaznal a nasúkal

Mušák z Bobrova.
Dorastenci vstúpili do jarnej
časti remízou v Rosine 0:0. Chuť
si napravili doma s Belou, keď
vyhrali 3:1 a na ihrisku Dlhej
nad Oravou, kde vyhrali 1:6.
Dobrú formu potvrdili domácim
víťazstvom s Nededzou 7:3. Na
zápas jari cestovali ku prvému
mužstvu do Ludrovej. Ambíciu
poraziť lídra a prehovoriť ešte
do boja o prvé miesto sa nepodarila. Prehrali jednoznačne
4:0, aj keď zahodili neskutočné
množstvo šancí. Na víťaznú vlnu
sa vrátili doma s Bytčou, ktorú
porazili 6:1. Dobrú formu potvrdili aj v zápase vo Vrútkach,
kde vyhrali rozdielom triedy 0:3.
Dorastenci potvrdili dobrú formu, keď vyhrali v Krásne nad
Kysucou 0:6. Dorastenci mali
čo Oravskej Jasenici oplácať.

Tam prehrali 0:5, ale doma ich
deklasovali 7:0.
Starší žiaci podobne ako
dorast začali jar remízou 0:0
s Ľubochňou. Potom na horúcej pôde v Kline prehrali 5:0,
čo bola taká menšia facka pre
niektorých hráčov, ale povedzme si, potrebovali ju. Doma sa
im už konečne podarilo vyhrať
s Rabčou 4:0 a v Chlebniciach
vyhrali jednoznačne 1:6. Zápas
jari hral Tvrdošín s Trstenou. V
dramatickom zápase sa rozhodlo
až v nadstavenom čase, keď
odpískanú penaltu v prospech
Tvrdošína premenil Jašušák
a Tvrdošín vyhral 3:2. Dobrú
formu potvrdili starší žiaci aj v
Zuberci, kde vyhrali 3:1.
Mladší žiaci v prvom jarnom
kole vybehli na prvú Ľubochňu
zhurta, keď v 45. minúte zápasu
viedli 3:0. Potom však začali robiť chyby a remizovali 3:3. Smolný zápas, z ktorého si však hráči
zobrali ponaučenie, ktoré pretavili do víťazstva v nasledujúcom
kole v Kline 2:3. Doma si jednoznačne poradili s Rabčou 8:0,
keď sa hetrikmi zaskveli Lajmon
a Bakoš. Následne vyhrali 0:10
v Chlebniciach. Mladší žiaci podobne ako starší chceli poraziť
súpera z Trstenej. Po polčase síce
prehrávali 0:1, ale po polčase sa
zomkli, zabojovali a zaslúžene
vyhrali 2:1. Mladší žiaci napodobnili svojich staršich kolegov,
keď tiež v Zuberci vyhrali 1:4.
Prípravka na turnaji v Oravskom Podzámku nezávahala
a oba svoje súboje vyhrala. S
Oravským Podzámkom 6:3 a s
Hruštínom 2:0. Na turnaji doma
v Tvrdošíne porazili Hruštín 10:0
a Oravský Podzámok 4:2. S predstihom si zabezpečili účasť na
turnaji o majstra Oravy.

Dorastenci o majstra SR

Dvaja brankárski veteráni,
ktorí ešte stále chytajú V. ligu
sa spoločne odfotili. zľava J.
Hablák z Bešeňovej, vedľa
neho P. Machunka z Tvrdošína.

Dlhodobé súťaže družstiev
stolných tenistov už skončili.
A-družstvo mužov v 1. Lige
obsadilo pekne 6. miesto, B družstvo v 2. Lige skončilo na 5.
miesto a C-družstvo mužov v 4.
Lige obsadilo 3. miesto.
Avšak ešte t r i d r u žst vá
musia hrať. Družstvo starších
žiačok získalo titul majstra kraja
a bude hrať o majstra SR medzi
8 najlepšími družstvami. Za
družstvo hrajú Sára Ferenčíková,
Kar in Drbiaková a Sabína
Ferenčíková.
Družstvo dorastencov vyhralo základnú časť extraligy a pre
záverečný súboj štyroch najlepších družstiev o majstra SR,

kde sa stretnú každé s každým,
si prinášajú 3 bonusové body.
Valaliky (2 body), Topoľčany (1
bod) a Ružomberok (0 bodov).
Tvrdošín reprezentujú Dalibor
Diko, Martin Kysel a Martin
Ďanovský.
Najmenej sa darilo D družstvu mužov, ktoré obsadilo v 5.
Lige 11. miesto a bude hrať ešte
baráž o udržanie sa v tejto súťaži.
V súťažiach jednotlivcov si
postup na M-SR medzi 32 najlepších hráčov vybojovali v kategórii dorastencov Martin Kysel
a Dalibor Diko a v kategórii starších žiačok medzi 24 najlepších
dievčat v SR Sára Ferenčíková
a Karin Drbiaková.
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