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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

Trojjediný Bože, cítim zahanbenie v sebe, keď si uvedomujem, ako si Ťa nevšímam v Tvojom dare svätého krstu. Chcem Ti poďakovať za svoj krst, za svoje včlenenie
v Tebe. Bože, Ty vidíš, že stojím o teba! Ty vieš o mne všetko, Pane! Zošli mi svojho Ducha, aby som v jeho sile mal
rád Teba, Bože, a svojich blížnych!
Július Chalupa

Stopa bez hraníc
za účasti prezidenta SR

Vážení a milí spoluobčania,
v úvodnom čísle tohtoročných mestských novín sa
vám chcem poďakovať za
vašu prácu, ale aj za všetko,
čo ste urobili a robíte v prospech nášho mesta.
Poďakovanie patrí každému z vás, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k jeho

rozvoju, k tomu, aby sme mohli
žiť kľudný a plnohodnotný život. Veľa znamená aj vzájomná
úcta a pochopenie, tolerancia,
ľudskosť a súdržnosť, pretože
iba spoločnými silami dokážeme mesto budovať a zveľaďovať.
Počas minulého roka sme
sa museli vysporiadať aj s prekážkami, ale zároveň sme

sa tešili z dokončených diel
a úspechov.
S plnou vážnosťou si uvedomujem zodpovednosť za napredovanie a rozvoj nášho mesta,
že sme tu preto, aby sme vytvárali hodnoty v súčasnosti, a zároveň tvorili lepšiu budúcnosť
pre tých, ktorí prídu po nás.
Našim cieľom je pokračovať v rozvoji mesta na pro-

spech súčasných, ale aj budúcich generácií, čo istotne
nebude najľahšia práca.
Verím však, že spoločnými
silami naše predsavzatia naplníme a zvládneme.
Prajem šťastie pre vaše
rodiny a čo najviac radostných dní naplnených tvorivou
prácou, pokojom a šťastím.
Váš primátor

Na novoročnom stretnutí sa hodnotili dosiahnuté výsledky uplynulého roka
Pod záštitou primátora
Ivana Šašku sa 7. februára vo
veľkej spoločenskej sále zišli
predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva,
riaditelia škôl a mestských

Na podujatí, ktorého sa zúčastnilo takmer 200 pozvaných,
boli prítomní aj vzácni hostia,
ktorých účasť iba zvýraznila
myšlienku, ktorá Novoročnú
čašu v Tvrdošíne sprevádza

Pitońom, ktorá je dlhoročným
partnerom mesta Tvrdošín nielen pri výmene vzájomných
skúseností či spoločnom čerpaní eurofondov, ale v súčasnosti
sú to spoločné prípravy aj na

Zľava: primátor mesta Ing. I. Šaško, Mgr.art. M. Knap, I. Plevík, Ing. A. Koleštík, J. Garbiar, MUDr. A. Rašková, J. Belopotočan, zastupkyňa primátora Mgr. V. Jančeková.
zariadení, podnikatelia na už dve desiatky rokov. Bol kandidatúru Poľska a Slovenska
území mesta a zástupcovia to poslanec NR SR, a najmä pre zimné olympijské hry, ktoré
jednotlivých mestských špor- vzácny človek a stále dobrý by sa mohli v roku 2022 konať
tových klubov, aby zhodnotili športovec Dušan Galis ako aj v našich regiónoch.
uplynulý rok v živote mesta, známy hokejový reprezentant
Na týchto každoročných
vyhodnotili a ocenili tých, Slovana Bratislava i Sloven- stretnutiach sú udeľované Ceny
ktorí sa v roku 2013 najviac ska Ján Jaško, toho času tréner primátora, ktoré sú najvyšším
zaslúžili o dobré výsledky oravských detí hokejového klu- ocenením samosprávy za pría reprezentáciu mesta nielen bu Altis Orava. Do palety hostí slušný rok. Udeľuje ich primáv rámci Oravy, ale v mnohých chceme zvýrazniť aj zástupcov tor mesta za výsledky, ktorými
prípadoch to boli úspešné poľskej gminy Kościelisko, ve- sa občania mesta významnou
výsledky v rámci Slovenska. denej jeho wójtom Bohdanom mierou pričinili o hospodár-

sky, kultúrny a spoločenský
rozvoj mesta.
Za rok 2013 bolo udelených šesť ocenení, ktorými
sa rozšírili ďalšie rady tých,
ktorí takéto ocenenia získali
v predchádzajúcich rokoch.
Cenu si prevzal Miroslav
Knap za reprezentáciu mesta
na Slovensku i v zahraničí v
oblasti výtvarného umenia a
pedagogickú prácu v oblasti
umeleckého školstva. Za tvorivý prístup v oblasti podnikania bola cena udelená Ivanovi
Plevíkovi a Ing. Andrejovi
Koleštíkovi, majiteľom firmy
AI Trade. Firma Garbiar Stavebniny získala cenu za rozvoj a rozširovanie služieb a
tvorbu pracovných príležitostí. Za aktívnu dlhoročnú prácu
pri rozvoji mesta získali ceny
MUDr. Adriana Rašková a
poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Belopotočan.
Cena za rozvoj a udržateľnosť cezhraničnej spolupráce
mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko bola udelená wójtowi
gminy Bohdanovi Pitońovi a
Stanislawe Czubernat.
Na Novoročnej čaši boli
ocenení aj najúspešnejší športovci a tréneri, ktorí reprezentovali mesto na domácich
a zahraničných športoviskách.
Program podujatia spestril
filmový dokument, ktorý bol
prierezom najpodstatnejších
udalostí a aktivít zo života
mesta za uplynulý rok, filmové dokumenty o ocenených
osobnostiach a firmách a pestrý kultúrny program.

Prezident Ivan Gašparovič blahoželá celkovému víťazovi
preteku Nordic Walking, vicemajstrovi Poľska Leszekovi
Behounkovi.
(Pokračovanie na 7. str.)

Osobnosťou roka za Oravu je
Mária Medvecká
Žilinský kraj vyhlasuje každoročne osobnosti regiónov. Tento rok je ocenenou osobnosťou naša rodáčka,
akademická maliarka. Kultúrno-spoločenskými podujatiami si ju budeme pripomínať počas celého roka.
Umelkyňa sa narodila
11. 10. 1914 Tvrdošíne. Jej
dielo, za ktoré zožala už počas svojho života uznanie
a ocenenie, si od polovice

vaniu umeleckého a spoločenského diania i estetických
postulátov. S manželom Ctiborom Belanom sa zaslúžili
o založenie Oravskej galé-

Umelkyňa vo svojom ateliéri.
minulého storočia si získalo rie v Dolnom Kubíne v roku
svojich obdivovateľov. Popri 1965 a spolu s ďalšími umelrozsiahlej umeleckej tvorbe, cami aj o vznik Slanického
za ktorú jej v roku 1974 ude- ostrova umenia na Oravskej
lili titul národná umelkyňa, Priehrade. V roku 1979 bola
sa zapájala aj do organizo- sprístupnená Galéria Márie
vania kultúrneho života v Medveckej, autobiografická
regióne. Jej výstavy na Orave expozícia z celoživotného
významne prispeli k formo- diela maliarky.

P O Z VA N I E

Rozlúčka s fašiangom
4. marca o 1530

Po fašiangovom pásme za tónov rezkej hudby,
vystúpenia folklórnych súborov „pochováme basu“
na Michalskom námestí.
Všetkých privítame v maskách či škraboškách, aby sme
počas ľudovej veselice zažili pravú fašiangovú náladu.
Podávaná bude kapustnica a šišky.

2

Dokument o budovaní cyklotrás bol schválený
Žilinský kraj má spracovaný komplexný systém
cyklistickej dopravy v dlhodobom časovom horizonte. Podľa finančných možností sa budú postupne
dokumenty spracovávať a aj realizovať.
Na februárovom zastupiteľstve ŽSK bol schválený
dokument Budovanie cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja.
O jeho základných cieľoch
nás informoval primátor
mesta a poslanec ŽSK Ivan
Šaško, člen komisie kultúry
a cestovného ruchu.
Tento dokument bol spracovaný v roku 2011. Ďalšie
dva roky prebiehalo pripomienkové konanie.
Existujúce cykloturistické trasy sa nachádzajú
v priestoroch mimo rekreačných lokalít, mnoho krát
sú situované na existujúcich
cestách I. i II. triedy, nevytvárajú podmienky pre bezpečnú cyklistickú dopravu.
Výsledkom je strategický
dokument, ktorý sa zaoberá sa cyklistickou dopravou v dlhodobom časovom
horizonte. Možno ho cha-

rakterizovať ako nový, východiskový prvok dopravnoplánovacieho a územnoplánovacieho procesu.
Rieši cyklistickú dopravu so
zohľadnením veľkého rozsahu súvisiacich problémov
a vo variantnosti riešení
problematiky. Hlavným cieľom je navrhnúť univerzálnu sieť cyklotrás, ktorá má
nielen cykloturistickú, ale
aj dopravnoobslužnú funkciu. Má charakter územnoplánovacieho podkladu,
na koncepčné riešenie rozvoja trasovania cyklochodníkov a cyklotrás v kraji,
aby sa vzájomne podporovali z hľadiska sídelných
a dopravných koridorov vo
vzťahu k cestovnému ruchu
a prírodnému prostrediu.
Textová a grafická časť dokumentu sú zverejnené na
web stránke ŽSK www.regionzilina.sk.

Poďakovanie z nemocnice v Trstenej
Vážený pán primátor,
dovoľte mi, vysloviť Vám poďakovanie za poskytnutú dotáciu z rozpočtu mesta Tvrdošín. Vďaka Vašej ústretovosti
môžeme skvalitniť poskytovanú zdravotnú starostlivosť našim najmenším pacientom z celého regiónu Hornej Oravy.
Fototherapeutická lampa slúži na liečbu novorodeneckej
žltačky čím skrátime pobyt novorodencov v našej nemocnici a rodičom predĺžime radosť z nového života. Želám Vám
veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov a teším sa na
ďalšiu spoluprácu.
S úctou a vďakou
Ing. Eleonóra Kadlečíková, pov. riad. HNsP

Pozitívny trend v separovaní odpadu pokračuje
Od decembra do polovice februára bol na zbernom
dvore technických služieb
vytriedený odpad z nášho
mesta v celkovom množstve
80,1 ton, z čoho sa odovzdalo ďalším spracovateľom na
zhodnotenie spolu 60,8 ton:
fólií, papiera, elektoroodpadu, polystyrénu, skla, plastov
a iných materiálov. Výrazne

sa znížil vývoz objemného
odpadu tým, že na zbernom
dvore sa objemné odpady
vytrieďovali, a to stavebný
odpad neznečistený sa dával
osobitne do veľkoobjemových kontajnérov. Nábytky,
dvere a okná sa demontovali
– sklo zvlášť a drevené rámy
zvlášť, ktoré boli ponúknuté
záujemcom. Vytrieďovali sa
aj plasty, kartóny, sklo, fólie a bioodpad. Aj takýmto
spôsobom sa v našom meste
zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia.

K 1. januáru bol počet
obyvateľov mesta 9 180.
V Tvrdošíne 2 693, v Krásnej Hôrke 909, v Medvedzí
– sídlisku 4 874 a Medvedzí - dedine 704. V roku
2013 sa narodilo 112 detí, z
toho 44 dievčat a 68 chlapcov. Najčastejšie mená pre
chlapcov v roku 2013 boli
Adam, Kristián, Samuel,

Tobias - štyrikrát. Z dievčenských mien sa najviac páčilo
meno Nela a Ema - päťkrát.
Prihlásilo sa 97 obyvateľov a
odhlásilo sa 152. Naše mesto
navždy opustilo úmrtím
74 občanov. Počet uzavretých manželstiev bolo 60.
Prvé dieťa narodené v roku
2014 je Jakub Jandura, nar.
8. 1. 2014.

Cez projekt rekonštrukcia cesty a chodníkov na sídlisku
Vďaka úspešnému projektu sa zlepší dopravná situácia na sídlisku Medvedzie. Opravy ciest a chodníkov
by mali byť ukončené koncom roka.

bol podiel schváleného nenávratného finančného príspevku
z eurofondov a národného spo-

Primátor mesta podpísal
v Krakowe zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na
zlepšenie cestnej infraštruktúry
mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko. Prostredníctvom cezhraničného projektu s názvom
Cesty s výhľadom na Tatry sa
uskutočnia rekonštrukcie v našom meste, a zároveň v partnerskej gmine. Každý z partnerov je zodpovedný za svoju
časť projektu a spôsob, akým
zabezpečí realizáciu prác na
svojom území.
Pred obidvoma samosprávami stojí neľahká úloha. Podľa
informácií primátora, v skrátenom termíne musia urobiť
kompletne všetky práce aj s plánovanými aktivitami, inak by

P r o je k t je
spolufinancovaný Európskou úniou z
prostriedkou Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a
z prostriedkov štátneho rozpočtu v
rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013.

Bioplynová stanica Tvrdošín, ktorá bola postavená vedľa skládky komunálneho odpadu na Jurčovom laze, je už v prevádzke
Podľa novely zákona o odpadoch, platnej od začiatku
roka 2013, vznikla pre samosprávy povinnosť zaviesť
triedený zber biologického
odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
V meste máme tento problém
už vyriešený vybudovaním
bioplynovej stanice, kde sa
tento odpad bude likvidovať a
zároveň zhodnocovať.
Ide o areál, ktorý zahŕňa
celý systém spaľovania bioplynu z bioodpadu, akým je
najmä biologický odpad z
poľnohospodárskej produkcie, trávnatých porastov, ale
aj reštauračných zariadení,

jedální i domácností. Jej cieľom je tiež energetické využívanie biomasy, ktorá podľa
štúdií tvorí okolo 40 percent

vaná do distribučnej siete na
základe zmluvy o dodávkach
a tepelná bude využívaná pre
výrobu ekologických peletiek

z celkovej produkcie odpadov. Stanica bude tiež vyrábať
elektrickú a tepelnú energiu.
Elektrická energia bude dodá-

ako kvalitného tuhého paliva
a sušenie odseparovaného digestátu, ktorý bude slúžiť ako
organické hnojivo.

Investíciu budú využívať
okolité poľnohospodárske
družstvá, technické služby,
ale aj okolité mestá a obce, kde
najmä uskladnením organicky
rozložiteľného odpadu dôjde
k eliminácii zápachu z poľnohospodárskej výroby, najmä
pri vývoze a hnojení polí, kde
jedným z produktov bude tiež
digestát, ktorým budú následne hnojené polia, pričom tento degistát je bezzápachový.
V neposlednom rade touto
investíciou okrem naplnenia
zákonných požiadaviek na
likvidáciu biologického odpadu vzniknú aj nové pracovné
miesta.
(ts)

Na Novoročnej čaši boli Cenou primátora mesta
ocenení športovci a tréneri, ktorí prispeli k rozvoju
športu v našom meste.

miestom a ako líderka tvrdošínského fedcupového družstva detí ich priviedla k štvrtému miestu v rámci Žilinského a
Banskobystrického kraja.
Martin Kysel - 12-ročný
hráč Stolnotenisového klubu
Tvrdošín, ktorý hrá za A aj B
družstvo mužov. Svojimi výkonmi prispieva k výborným
výsledkom hlavne B družstva. Martin patrí k stabilným
reprezentantom SR, je majstrom SR, niekoľkonásobný
medailista z majstrovstiev SR
a mnohonásobný majster kraja.
Katarína Belopotočanová
- 13-ročná hráčka Stolnotenisového klubu Tvrdošín, ktorá
v tomto ročníku hrá za A aj B
mužstvo mužov, kde podáva
vynikajúce výkony hlavne v
B družstve. Na začiatku roka
2013 bola prvá v rebríčku dorasteniek, starších a mladších
žiačok. Je reprezentantka SR,
majsterka SR. Z majstrovstiev
SR má mnohopočetnú zbierku

medailí a je mnohonásobná
majsterka kraja.
Ján Španko - je organizačným pracovníkom ŠO a kapitán A družstva. Je to stabilná
a dlhoročná opora družstva
s osobným koeficientom 2042
ELO, ktorého za šachovnicou je
ťažké poraziť. Svojimi výkonmi
za šachovnicou výrazne prispieva k úspešným výsledkom
družstva. Stabilne dosahuje popredné umiestnenia na silne obsadených šachových turnajoch.
Roman Pollák - športovo
nadaný, veselý komunikatívny
mladý muž. Bežkovať sa začal
učiť v roku 2007 na ihrisku
DSS Tvrdošín pod taktovkou
trénerky Sylvie Paliderovej. Bol
nominovaný na Svetovú zimnú
špeciálnu olympiádu v Južnej
Kórei - PyeongChang 2013,
ktorá sa uskutočnila v dňoch
25.1. - 6.2.2013. Vybojoval tu
pre Slovensko dve bronzové
medaile. Bola to jeho premiéra
na svetovej olympiáde.

Ocenení športovci roka 2013

Milan Sirota ml. - 24ročný hráč družstva mužov.
Hráva na poste stredopoliara
alebo útočníka. Na jeseň podával stabilné výkony a obrovskou mierou sa pričinil k

fyzickou pripravenosťou všetky protihráčky. Neudržateľná
je na každom poste. Florbalu
sa venuje naplno, čoho dôkazom je aj účasť na MS sveta
žien 2013 v Česku, kde Slo-

tomu, že naše družstvo mužov
je po jeseni na prvom mieste.
Vyniká výbornou technikou a
prehľadom v hre, pričom patrí
k ťahúňom mužstva.
Jaroslav Hradský - 28ročný hráč patrí k stabilným
oporám nášho futbalového
družstva mužov, ktoré pôsobí
v štvrtej lige. Hráva väčšinou
na poste stopéra, ale vie zahrať aj na poste defenzívneho
stredopoliara. Ako kapitán je
príkladom v prístupe ku tréningom, ale aj zápasom.
Jozef Planieta - prvé svoje
florbalové kroky absolvoval v
ZŠ Márie Medveckej. Postupom času tento talentovaný
a spoľahlivý útočník prešiel
všetkými mládežníckymi kategóriami Florbalového klubu
v Tvrdošíne. Je oporou družstva dospelých, pričom vyniká
svojou bojovnosťou a tvrdou
strelou.
Milota Hutirová - jedna z
hráčok, ktoré prevyšujú svojou

vensko obsadilo 9. miesto.
S družstvom žien Tvrdošína
dvakrát získala medailu za
tretie miesto.
Michaela Ješšová - táto
talentovaná 19-ročná útočníčka je študentkou Gymnázia
v Trstenej. Športu sa venuje
odmalička. Kedysi výborná
futbalistka a teraz florbalistka. Rýchla a spoľahlivá hráčka
ženského extraligového družstva v Tvrdošíne. V roku 2013
reprezentovala Slovensko na
MS sveta žien vo florbale 2013
v Čechách, kde Slovensko obsadilo 9. miesto.
Karolína Šašková - 10ročná nádej tenisového klubu
Tvrdošín, ktorá už v mladom
veku dokazuje svoje kvality
doma i v zahraničí. V roku
2013 zaznamenala víťazstvá na
turnaji v Rožnove nad Radhoštem, Frýdku Místku a celkové
víťazstvo v Yonex Bauer Baby
tour. Svoje kvality potvrdila aj
na turnaji vo Vsetíne prvým

Štatistické údaje za rok 2013

OZNAM O VÝBERE DANÍ
Oznamujeme občanom nášho mesta, že tento rok si budú
môcť splniť svoju daňovú povinnosť - zaplatiť daň z nehnuteľností, daň za psa ako aj miestny poplatok za komunálny
odpad na rok 2014 v miestnosti mestského úradu Tvrdošín na
prízemí, oproti kancelárii prvého kontaktu v čase od 800 1200 a od 1230 - 1500 (pondelok, utorok, štvrtok, piatok), v čase
od 800 - 1200 a od 1230 - 1600 (streda).
24. marca - 28. marca - Tvrdošín a Krásna Hôrka,
31. marca - 4. apríla - sídl. Medvedzie a mestská časť Medvedzie.
Miestne dane okrem hotovostnej platby je možné platiť aj
platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu,
bankovým prevodom alebo cez internet.
Veríme, že každý občan nášho mesta si splní svoju daňovú
a poplatkovú povinnosť v stanovenom termíne, čím predídete
vyrubeniu úroku z omeškania v zmysle zákona č. 563/2009
Z. z. o správe daní.
Finančné oddelenie MsÚ Tvrdošín

lufinancovania neoprávnený,
teda by musel byť vrátený.
Od podpísania zmluvy vedenie mesta intenzívne pripravuje všetky potrebné dokumenty
a materiály a prebehlo verejné
obstarávanie na zhotoviteľa
stavby. Vlastnícke vzťahy pod
komunikáciu, ktoré sú často
tým najväčším problémom
sú vysporiadané, sú zapísané
v prospech mesta.
V rámci projektu bude zrekonštruovaný úsek cca 2,5 km
mestskej komunikácie – vymenený asfaltový povrch, priľahlé
chodníky a parkovacie miesta.
Popri tom je naplánovaná modernizácia odvodnenia dažďovej kanalizácie. Pôvodné chodníky a obrubníky budú nahradené zámkovou dlažbou. Projekt
počíta s vybudovaním prechodov pre peších a pre vozíčkarov
i osadením dopravných značiek.

Ocenení tréneri roka 2013

Záslužnú prácu vykonávajú aj tréneri našich športovcov, ktorí mnohokrát na úkor svojej rodiny či voľného času sa venujú
tréningovej príprave a so svojimi zverencami sa zúčastňujú
rôznych súťaží a turnajov.

Ceny primátora mesta získali: Ján Buczacký, Milan Burdeľ,
Michal Cvanciger, Marcel Bednár, František Novák, Anton Betuštiak, František Medvecký, Andrej Zimáň, Michal Masnica,
Roman Belopotočan.

3

Prípravy na realizáciu výstavby rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná opäť pokračujú

List zaslaný v týchto dňoch
z Úradu vlády SR za urýchlenú výstavbu obchvatu primátorovi Ivanovi Šaškovi
prináša pre občanov Oravy
dobrú správu: „Na základe
aktuálneho stupňa projektovej prípravy jednotlivých úsekov a po zohľadnení času potrebného na ďalšiu investičnú
prípravu by výstavba úsekov
rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín
– Nižná, R3 Nižná – Dlhá nad
Oravou a R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová mohla byť reálna v rokoch 2014
– 2016, samozrejme, všetko
závisí od reálnych možností
financovania ďalšej prípravy
stavieb, majetkovo-právneho
vysporiadania pozemkov, ale
aj samotnej výstavby.“
„Úsek cesty Tvrdošín –
Nižná nás najviac zaujíma,
pretože už existuje stavebné
povolenie. V liste je uvedené,
že predpokladaný termín dodania štúdie realizovateľnosti
rýchlostnej cesty – križovatka D1 bude v prvom polroku
2014. Pre nás to znamená, že
petičná akcia mala zmysel a

vláda SR sa ňou vážne zaoberala,“ hovorí primátor.
V súčasnosti sa pripravuje
táto štúdia, ktorá je základnou podmienkou na zabezpečenie financovania tohto
úseku z eurofondov. Znamená posúdenie ekonomickej
efektívnosti a preukázanie
opodstatnenosti rýchlostnej
cesty z hľadiska technického,
ekonomického, enviromentálneho a sociálneho na základe
vyhodnotenia dopravno-inžinierskych, sociálno-ekonomických kritérií a odhadovanej výšky investičných
nákladov. Na základe záverov
štúdie bude príprava jednotlivých úsekov R3 pokračovať
od možnosti zabezpečenia
financií z eurofondov alebo
zo štátneho rozpočtu.
Vyberáme ďalej z listu:
„Vážený pán primátor, vláda Slovenskej republiky má
záujem zosúladiť racionálne
riešenia s finančnými možnosťami a potrebami jednotlivých regiónov. Rezort dopravy si kladie za cieľ dôkladne
zanalyzovať priority a prípra-

vu dopravnej infraštruktúry s
dôrazom na optimalizáciu a
etapizáciu riešení pri zohľadnení dostupných finančných
zdrojov a dopravno-inžinierskych požiadaviek.“
Prioritou vlády je pokračovanie výstavby diaľničnej
dopravnej siete, dobudovanie trás TEN-T a diaľničného
spojenia D1 Bratislava – Košice a následne nadväzujúcich
úsekov rýchlostných ciest.
Súbežne rezort dopravy
v regióne severného Slovenska intenzívne pracuje aj na
príprave diaľnice, ktorá bude
spájať Žilinu s Poľskom cez
Kysuce, ktorá by po vybudovaní nadväzujúcej cesty v
Poľsku mala priniesť zníženie
intenzity tranzitnej nákladnej
dopravy prechádzajúcej cez
oravské obce.
„Nás všetkých teší, že sa
pokračuje v príprave aj ďalších úsekov, ktorých realizácia
nebude jednoduchá. Verím, že
krok po kroku sa budeme blížiť
k nášmu cieľu. Súčasne dopracovávaná dokumentácia na
úseku Tvrdošín – Nižná zásad-

ným spôsobom nemení pôvodnú, vypracovanú ešte v roku
2010 a pôvodný zhotoviteľ má
všetky východiskové informácie, údaje a podklady, pozná
všetky súvislosti a detaily týkajúce sa technického riešenia
stavby, čo je veľký predpoklad
na to, aby dokumentácia pre
výber dodávateľa stavby bola
urobená čo najskôr a tým aby
verejné obstarávanie bolo
úspešne ukončené v čo najkratšom čase, čo je v záujme
aj Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá dostala túto
úlohu v uplynulých dňoch od
ministerstva dopravy. Takže
aj toto je dobrá východisková situácia aj preto, aby úsek
rýchlostnej cesty Tvrdošín –
Nižná s celkovou dĺžkou 5,22
km,“ bol začatý na jeseň tohto roku, kde veríme, že po
úspešnom výbere dodávateľa
stavby procesom verejného
obstarávania, ktorý začala
zabezpečovať NDS to už bude
ten definitívny termín začatia
výstavby obchvatov miest a
obcí tejto časti Oravy,“ dodáva
primátor.
(ts)

Vsadili na obnoviteľné zdroje energie
Tvrdošínska firma AI Trade získala významné ocenenia za výrobok s energetickými úsporami.
Naša Zem je k ľudstvu
štedrá, ale jej najviac využívané zdroje energie – ropa,
uhlie, plyn – nie sú bezodné.
Firmy, ktoré hľadia do budúcnosti pochopili, že obnoviteľné
zdroje sú šancou, ktorá sa musí
využiť už dnes.
Touto filozofiou sa riadi aj
firma AI Trade, ktorú založili
v roku 2005 Ivan Plevík a Ing.
Andrej Koleštík.
Jej prioritou je vývoj a výroba tepelnej techniky, hlavne
tepelných čerpadiel.
Za vývoj a výrobu kompaktného tepelného čerpadla
SmartHUb, ktoré bolo vyvinuté v Tvrdošíne získala firma
AI Trade hlavnú cenu za rok
2013 od Slovenského zväzu
pre chladiacu a klimatizačnú
techniku, od Zväzu vedeckotechnických spoločností a Slovenskej technickej univerzity.

Cena primátora mesta jej bola
udelená za
Tepelné čerpadlo pracuje podobným spôsobom ako
chladnička, ibaže „naruby“.

Zatiaľ čo pri chladničke je
cieľom odobratie tepla potravinám, tepelné čerpadlo dodáva
teplo, odobraté zo zvoleného
zdroja do vykurovacieho systému alebo ohrieva vodu. Veľmi
zjednodušene možno povedať,
že tepelné čerpadlo odoberie

Kotolňa s tepelným čerpadlom dokáže vykúriť niekoľko objektov aj s väčším bazénom.

teplo z veľkého množstva vody
(zeme, vzduchu), kompresorom ju „zahustí“ a „odovzdá“
tam, kam chceme - na kúrenie
alebo ohrev vody. Čerpadlá vyrába firma z komponentov od
renomovaných svetových výrobcov, ku ktorým pridávajú
elektroniku a softvér, ktoré sú
dielom ich vlastného vývoja.
V niektorých častiach Európy sú tepelné čerpadlá rozšírené tak, že sa používajú ako
štandardný zdroj tepla, napríklad vo Švédsku je už takmer 1
milión realizácií a v Spojených
štátoch cez 5 miliónov.
U nás negatívnu rolu zohráva aj nedostatočná informovanosť verejnosti a s tým súvisiaca určitá nedôvera k týmto zariadeniam. Firma má za sebou
takmer sto úspešných inštalácií
kompaktných tepelných čerpadiel na Slovensku a v Rakúsku,
čo vypovedá o tom, že si našla
svoje miesto na trhu tepelných
zdrojov.

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Na rokovaní mestského zastupiteľstva najdôležitejšou bola
informatívna správa o pripravených investičných zámeroch
mesta s ich predpokladaným finančným čerpaním. Je dokladom
o tom, že rozvojové zámery mesta
patria medzi prvoradé ciele vedenia mesta a ich naplnenie bude
viditeľné vo viacerých oblastiach.
Odzneli tu správy o kontrolnej
činnosti za uplynulý rok, o činnosti technických služieb, prevádzkovaní ľadovej plochy a tenisovej
haly, o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školských a predškolských zariadeniach. Poslanci sa
oboznámili s plánmi práce výboru
pre mestskú časť Oravice, činnosti
mestskej polície so samostatným
vyhodnotením priestupkov, kultúrno-spoločenských a športových
podujatí. O svojích úlohách na celý
rok informovali predsedovia jednotlivých komisií.

Mestské zastupiteľstvo schválilo inventarizáciu majetku aj s jej
výsledkami, realizáciu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Územný
plán mesta Tvrdošín – Doplnok
č.1“. Význam má schválenie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej
zmluvy, ktorej predmetom je
pozemok k plánovanej výstavbe
bytového domu s 25 bytovými
jednotkami. Po výstavbe bytového domu mesto tieto byty odkúpi,
a to prostredníctvom finančných
prostriedkov zo Štátneho fondu
rozvoja bývania a Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Schválená bola
aj zmluva o postúpení investičných práv a povinností s Oravskou vodárenskou spoločnosťou
na rozšírení verejnej kanalizácie
IBV Breziny Tvrdošín a stavby
Rozšírenie verejnej kanalizácie
IBV Tvrdošín, objektu vodovodu.

Vo februári uplynulo 6 rokov
od vzniku Centra právnej pomoci
v Tvrdošíne. O zhodnotenie činnosti za uplynulé roky sme požiadali JUDr. Marcelu Molitorisovú.
„V minulom roku sa na našu
kanceláriu obrátilo 779 klientov,
či už osobne, telefonicky alebo
prostredníctvom elektronickej
pošty a odpovedali sme na každú
jednu otázku , ktorá k nám prišla
akoukoľvek formou, v rámci troch
oravských okresov, ktoré pod nás
spadajú. Najvyššia žiadanosť našich služieb je práve z okresu Tvrdošín, nasleduje Námestovo a
Dolný Kubín, možno aj preto, že
sú od nás vzdialenejšie, no pred
rokom 2008 bola najbližšia kancelária až v Žiline, čo bolo nedostupné pre ľudí v materiálnej núdzi.“

Centrum právnej pomoci sa
zameriava na pomoc sociálne slabším občanom vo vnútroštátnych,
ale aj cezhraničných sporoch,
v rámci obchodného, pracovného, rodinného a občianskeho práva. „Poskytujeme právnu pomoc
najmä fyzickým osobám, ktoré
spĺňajú podmienky materiálnej
núdze. Pod tým pojmom si treba
predstaviť príjmy žiadateľov, ktoré
nepresahujú 1,6 násobok sumy životného minima, a zároveň nemajú
taký majetok, predajom ktorého by
si mohli zabezpečiť právne služby.
Právna pomoc je poskytovaná aj
v konaniach pred Ústavným súdom a v správnom konaní. Okrem
súdnych sporov vieme poskytnúť
klientom právnu pomoc aj formou
mediácie.“

Pomáhajú ľuďom v hmotnej núdzi už šiesty rok

Zľava: Mgr. Margita Carachová, pracovníčka prvého kontaktu, JUDr.
Nataša Nikitinová, riaditeľka CPP SR, Mgr. Michaela Baraniaková,
právnička, JUDr. Marcela Molitorisová, vedúca kancelárie CPP Tvrdošín.

Investičné zámery mesta na rok 2014

Každoročne v tomto období sa predkladá mestskému
zastupiteľstvu informatívna
správa o aktuálnom zameraní prípravy a realizácie investičných zámerov mesta na
nastávajúci rok. Aj v tomto
znení ide o dôležitý rozvojový
dokument, prostredníctvom
ktorého sa budeme snažiť
napĺňať jednotlivé zámery a
ciele, ktoré sú predpokladom
pre trvalo udržateľný rozvoj
nášho mesta. Investičné plány,
a hlavne ich priebežné napĺňanie sú podmienené ekonomickými a hospodárskymi výsledkami z predchádzajúceho obdobia. Celkový rozvoj mesta je
podmienený jeho rozpočtom a
aj v tomto roku máme záujem
udržať ho ako vyrovnaný bez
akejkoľvek zadlženosti.
Je potrebné spomenúť, že
tvorba tohto rozvojového dokumentu sa odvíja aj od východiskového volebného programu,
ktorý je stanovený na štvorročné obdobie. Jeho obsahom,
okrem viditeľných a pripravovaných investičných zámerov,
je aj základná myšlienka, ktorá
je orientovaná k základným
potrebám ľudí, kde prioritou je
vytvárať podmienky pre dostatočne kvalitný a spokojný život
v našom meste.
K najdôležitejším projektom
v období roku 2014 patria:
„Rekonštrukcia hotela

Limba – Centrum tradície
a turizmu Tvrdošín“. Tento
projekt je pripravený v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko–Slovenská republika 2007-2013. Rozpočtový náklad projektu predstavuje
takmer 1.982 680 eur. Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu existujúceho
chátrajúceho hotela, ktorou
vznikne moderné 3-hviezdičkové centrum, s ubytovacou
kapacitou 60 postelí, výrazne sa
zlepší energetická efektívnosť
objektu a zabezpečí sa komunikácia pre imobilné osoby. S rekonštrukčnými prácami by sa
malo započať už v marci.
„Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry Tvrdošín
- Medvedzie“. Ide o rekonštrukciu existujúcich miestnych
komunikácií, častí chodníkov
a priliehajúcich odstavných
a parkovacích miest na sídlisku Medvedzie. Na projekt
bola schválená žiadosť o NFP
v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko–Slovenská
republika 2007-2013 s predpokladaným rozpočtovým nákladom cca 1.369.800 eur s vlastnou finančnou spoluúčasťou
len 5 percent. Tak, ako v predchádzajúcom projekte, súčasťou
zmluvy bude uzatvorenie časového harmonogramu s predpokladaným termínom ukončenia
prác v mesiaci november 2014.

Ďalším, tzv. mäkkým cezhraničným projektom v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko–Slovenská republika 2007-2013 je „Relaxačný
chodník pozdĺž rieky Oravica“ v Oraviciach. Chodník
o rozpočtovom náklade cca
130.000 eur bol začatý v predchádzajúcom roku. V tomto
roku budú dokončené pozdĺž
trasy v dĺžke 2,1km tri prístrešky, náučné tabule s popisom fauny a flóry s historickým
a súčasným popisom územia
Oravíc, bude osadený doplnkový mobiliár: lavičky, odpadkové koše a doplnená výsadba
zelene. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov eurofondov
vo výške 59.000 eur.
Na projekt „Zabezpečenie
ochrany národnej kultúrnej
pamiatky kostola Všetkých
Svätých v Tvrdošíne“ nám
bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške
9.700 eur.
„Realizácia chodníka na
Ul. Hviezdoslavova“ vychádza
z kompletnej prestavby existujúceho nerovného povrchu súčasného asfaltového krytu. V predpokladanom rozpočtovom náklade
vo výške 15.000 eur je zahrnutá
výmena obrubníkov, pokládka
prídlažby na zvedenie povrchovej, resp. dažďovej vody s vyústením do kanalizácie, úprava a
vyrovnanie podkladovej chodní-

kovej vrstvy a položenie dlažby.
Chodník bude realizovaný v plnej výške z rozpočtu mesta.
V trvalej pozornosti mesta
naďalej ostáva aj realizácia obchvatu mesta Tvrdošín rýchlostnou komunikáciou R3. Na
základe aktuálnych informácií
z ministerstva dopravy v súčasnosti prebieha príprava projektu
pre proces výberu verejného obstarávateľa.
Okrem týchto väčších zámerov máme v pláne aj v roku
2014 realizovať kroky k lepšej
prejazdnosti miestnych komunikácií formou odstránenia
bodových závad a čiastkovými
povrchovými úpravami krytov
vozovky na celom území mesta, a to hlavne formou údržby,
opráv výtlkov, resp. položením
nového asfaltového krytu. Výstavba väčšieho rozsahu, ako už
bolo spomenuté, bude realizovaná v časti sídliska Medvedzie.
Urbanizmus a bytová výstavba: Základným rozvojovým
dokumentom mesta je územný
plán. V súčasnom období prebieha konanie vo veci Doplnku
č.1, ktorý je zameraný na územie Oravíc. V súčasnom období
je dokument pripravený v stupni
návrhu a je v pripomienkovom
konaní. Predpoklad ukončenia
tohto dokumentu na schválenie
je do konca tohto roku.
Pokračovať budú práce na
príprave a realizácií inžinier-

skych sietí pre obytné súbory
IBV Breziny, Pod Žiarcom
a Široké, kde podľa zastavovacej štúdie je plánovaná výstavba pre 101 samostatne stojacich
rodinných domov. V súčasnosti je v týchto lokalitách vo
výstavbe 37 rodinných domov.
Podklady pre majetkoprávne vysporiadanie je potrebné
doplniť pre bytovú výstavbu
pod Žiarcom. Podrobnejšie
informácie o IBV prinesieme
v budúcom čísle našich novín.
Súčasťou zámeru rozvojových aktivít mesta v roku 2014
s cieľom zabezpečenia bývania
a poskytnutia zázemia hlavne
pre mladú generáciu bude výstavba bytového domu s 25
bytovými jednotkami. Daný
objekt bude pozostávať zo
štyroch podlaží, kde sa bude
nachádzať 10 jednoizbových
a 15 dvojizbových bytov.
Pripravená je územná
a projekčná príprava rozšírenia cintorínov v Tvrdošíne a Krásnej Hôrke, rekonštrukcia domu smútku.
Medzi ďalšie investičné zámery, ktoré má mesto v pláne
pre rok 2014, resp. realizácia
niektorých z nich bude podmienená schválením žiadosti
o poskytnutie finančných prostriedkov z príslušných ministerstiev patria projekty:
„Riešenie havarijnej situácie na majetku obce -

Športová hala Tvrdošín“ s
predpokladaným stavebným
nákladom 60 tis eur.
„Rekonštrukcia a modernizácia objektu mestského
úradu“ o náklade 40 tisíc eur.
„Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce - Zdravotné stredisko Tvrdošín –
Medvedzie“.
„Objekt bývalej materskej škôlky v centre mesta“.
Rekonštrukcia o predpokladanom stavebnom náklade
50 tisíc eur zahŕňa zateplenie
vonkajšieho obvodového plášťa s úpravou vonkajšej fasády
a úpravu okolia so sadovou
výsadbou.
„Dobudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva
v mestskej časti Tvrdošín
– Oravice – časť vodovod“
o rozpočtovom náklade 700
tisíc eur.
„Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie pre
obytný súbor IBV Breziny,
Tvrdošín“ v hodnote 150 tisíc eur.
„Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia“
nákupom čistiacej techniky s
rozpočtovýmn nákladom cca
190 tisíc eur.
Informácie boli vybrané
z informatívnej správy, ktorú
predložila na rokovanie MsZ
Mgr. Vlasta Jančeková, zástupkyňa primátora.
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K r á t k y p r i e r e z u d a l o s ťa m i
Rok 2013 bol pre naše mesto úspešný v ekonomickej, hospodárskej, spoločenskej aj kultúrnej oblasti. Popri uskutočnených investičných akciách, ktoré
mesto financovalo, zabezpečujúc všetky úlohy vyplývajúce zo zákona, hospodárilo s prebytkom.
Zaradilo sa medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce
mestá celého regiónu. Radnicu navštívili významné
osobnosti politického a spoločenského života zo Slovenska i zahraničia.

ploche, kde sme spoločne „oplakali a pochovali“ basu. Počas
celého dňa bol voľný vstup na klzisko, znela tu rezká hudba
a o dobrú náladu sa zaslúžili aj pracovníci Centra voľného

V apríli sa začalo s rekonštrukciou ciest. Ako prvé riešilo
vedenie mesta havarijný stav ciest pri bytovom dome č. 20 a
zdravotnom stredisku, pretože tento úsek bol dlhodobo dopravne
problematický hlavne čo sa týka prejazdu áut, ale najmä zimnej
údržby. Neostalo však len pri rekonštrukcii. Cesta bola aj
rozšírená a vytvorené boli nové odstavné plochy na parkovanie.

Január
Na Trojičnom námestí sme 1. januára spoločne oslávili 20.
výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky a príchod
Nového roka. Novoročné priania a predsavzatia sme si s pocitmi
vzájomnosti želali pri bohatom kultúrnom programe zakončeným
veľkolepým ohňostrojom.
Mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu rešpektovalo
Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky
orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného
sektora, podľa ktorého sa riadilo počas celého roka.

času, ktorí s deťmi tancovali, cvičili a pripravili zábavné
súťaže. Vedenie mesta sa snaží o obnovovanie ľudových
zvykov a tradícií a ich zaradenie do rámca celomestských
podujatí.

Po rekonštrukcii mestského kultúrneho strediska a vybudovaní
amfiteátra – stálej krytej scény v Oraviciach dostalo v januári
vedenie mesta informáciu o ďalšom úspešnom slovensko-

Športové aktivity pokračovali aj medzinárodným lyžiarskym
pretekom Stopa bez hraníc z Witowa do Oravíc, ktorý je odkazom
na dobrú cezhraničnú spoluprácu. Piaty ročník sa uskutočnil
23. februára za účasti prezidentov Slovenskej republiky
I.Gašparoviča a Poľska B. Komorovského.
„Myšlienka zimných olympijských hier 2022 by sa mohla stať
realitou a prispieť k rozvoju prihraničných regiónov a zviditeľniť
strednú Európu v celosvetovom meradle,“ povedal na stretnutí
s prezidentmi primátor I. Šaško.
Marec

poľskom cezhraničnom projekte. Z eurofondov a štátneho
rozpočtu mesto získalo financie na vybudovanie chodníka v
dĺžke 2,4 km pozdĺž rieky Oravica.
Primátor Ivan Šaško rokoval 29. januára v Kościelisku
s Januszom Majcherom, burmistrzom Zakopaného, wójtom

Vo výstavnej sále vystavovali prijímatelia Domova sociálnych
služieb a Zariadenia pre seniorov v Tvrdošíne výtvarné práce a
výrobky, ktoré si sami vyrábajú.
Počas roka zaznamenali veľkú návštevnosť výstavy fotografií
„Zo života beduínov v Sýrskej púšti“, „Divočina zachráni svet“ ,
„Fotografie Štefana Kňazovického“ a výstava výšiviek Anastázie
Janekovej.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prišli 10. marca
do kina Javor pozdraviť ženy nášho mesta a okresu vrcholní
predstavitelia strany Smer SD, odkiaľ viedli kroky premiéra a
ministrov vnútra, školstva, práce a sociálnych vecí, predsedu
ŽSK na radnicu, kde ich privítali primátor Ivan Šaško a jeho
zástupkyňa Vlasta Jančeková.
Hlavným predmetom rokovania primátora bola najmä

Podobne s nevyhnutnou úpravou cestných povrchov sa začalo
aj v ostatných častiach mesta.
SOŠ lesnícka v Tvrdošíne v spolupráci s Lesným závodom
v Námestove zorganizovali 29. apríla v mestskom parku na
Trojičnom námestí zaujímavé podujatie „Deň lesov“ pre deti
a dospelých.
Posledný aprílový deň patril tradícií stavania mestského mája
na Trojičnom námestí.
Akordeonisti Základnej umeleckej školy v Tvrdošíne pod
vedením pedagóga Mareka Kuku získali niekoľko ocenení na
medzinárodnej súťaži v Ostrave.
Máj
V „Májovom koncerte“ sa na malom pódiu v mestskom parku
na Trojičnom námestí predstavili žiaci a učitelia ZUŠ Tvrdošín.
Svoj široký repertoár venovali všetkým milovníkom hudby.
Druhá májová nedeľa patrí všetkým matkám nášho mesta.
Aj tento rok bolo kino zaplnené do posledného miestečka. Na
podujatí bola udelená cena Matka roka mesta Tvrdošín. Každá
mamička bola obdarovaná kvietkom a darčekom.
Mesto Tvrdošín, OR Policajného zboru, Hasičský záchranný zbor,
Oravské kultúrne stredisko D. Kubín a CVČ pripravili na futbalovom
štadióne „Deň detí“. Popri kultúrnom programe sa deťom i dospelým
prezentovali aj viaceré záchranárske a bezpečnostné zložky.
Členky MO Matice slovenskej v spolupráci s Mestom
Tvrdošín, ZŠ M. Medveckej zorganizovali 29. mája v Galérii
M. Medveckej kultúrne podujatie „Žiaci žiakom“. V krátkom
literárno-dramatickom pásme predstavili žiaci 9. ročníkov svojim
spolužiakom život a dielo umelkyne.
Jún

gminy Kościelisko Bohdanom Pitońom a ďalšími kompetentnými
osobnosťami o kandidatúre na zimné olympijské hry a užšej
spolupráci v oblasti športu.
Január bol naplnený športovými aktivitami. V mestskej
športovej hale sa uskutočnili turnaje O pohár primátora - 13.
ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev a futbalový
turnaj mužov.
Roman Pollák, klient tvrdošínskeho Domova sociálnych služieb
sa zúčastnil Svetovej zimnej špeciálnej olympiády v športovej
disciplíne v behu na lyžiach. Slovensko reprezentoval v Južnej
Kórei, kde získal 2 bronzové medaily na 50 m a na 100 m.
Február
Na 12. ročníku Novoročnej čaše sa za účasti zástupcov mesta
stretli riaditelia škôl, organizácií, podnikatelia mesta a ďalší
hostia. Ocenení boli podnikatelia, osobnosti, ktorým patrilo

otázka výstavby rýchlostnej cesty na trase Tvrdošín – Nižná,
ale hovorilo sa tiež o rekonštrukcii a dostavbe hasičskej
stanice, o prebiehajúcej rekonštrukcii Ústavu sociálnej
starostlivosti, o situácii nášho školstva či riešení otázok dlhodobo
nezamestnaných ľudí.
Mesto Tvrdošín v spolupráci s Centrom voľného času
usporiadalo 4. ročník okresnej súťaže „Tvrdošín má talent“.
Finálové kolo sa uskutočnilo 23. marca v kine Javor.

V našom stredisku rekreácie v Oraviciach sa uskutočnil 2.
ročník lyžiarskeho a turistického prechodu nazvaný Oravická
lyža. Všetci milovníci tohto zimného športu si prišli na svoje.
Na účastníkov čakali aj priaznivé snehové podmienky a dobre
pripravené trate vedúce Tichou a Bobroveckou dolinou. Pravá
fašiangová nálada vládla už pred štartom preteku i po jeho
skočení.
Fašiang bol ukončený celomestským podujatím na ľadovej

Na 11. ročníku bežeckého podujatia s názvom Tvrdošínska
dvanástka sa za ideálneho počasia 2. júna prepisovala história.

Zo Žilinského samosprávneho kraja boli pre okres Tvrdošín
pridelené granty desiatim žiadateľom. Priamo do nášho mesta
prišli financie na organizáciu Folklórnych slávností. Volejbalový
klub Tvrdošín získal dotáciu na projekt Spojme športom Európu a
Športový klub na rekonštrukciu sociálnych zariadení futbalového
ihriska. Do Tvrdošína pôjdu aj ďalšie dotácie pre Združenie
zdravotne postihnutých Oravy, o.z. a Informačné centrum
mladých Orava.
Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru sa
konala za účasti primátora I.Šašku a poslanca NR SR Antona
Martvoňa. Veliteľ stanice Hasičského a záchranného zboru
v Tvrdošíne M. Vrobel odovzdal primátorovi v mene krajského
riaditeľa HaZZ v Žiline motorovú striekačku pre dobrovoľných
hasičov.

uznanie za zásluhy pri rozvoji nášho mesta a najúspešnejší
športovci.

Od júna sa začalo s prvými prácami na výstavbe chodníka z
projektu Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku pozdĺž
rieky Oravica – šanca rozvoja slovensko-poľského pohraničia,
ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho
rozvoja z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská
republika 2007-2013. Trasa chodníka je orientovaná súbežne
s riekou. Zvýšené náklady na projekt sa preukázali pri terénnych
úpravách a odvodnení. Povrch chodníka je upravený živicou
o šírke 3 m. Popri chodníku budú v roku 2014 dobudované
altánky, lavičky a iný doplnkový mobiliár. Otvorenie chodníka
je naplánované na mesiac máj.

Aj napriek zľadovatenej stope si značná časť lyžiarskych
nadšencov zo 150 účastníkov neváhala na 25. ročníku lyžiarskoturistického podujatia Medvecká 12 nasadiť aj bežky.

Na Trojičnom námestí sa vo všetkých vekových kategóriách
postavilo na štart až 233 pretekárov, medzi ktorými nechýbali
pretekári zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny.

Apríl

V predposledný júnový víkend sa v areáli futbalového ihriska
v Tvrdošíne uskutočnil už 6. ročník festivalu s názvom Rockové
leto, ktoré sa konalo v spolupráci s Mestom Tvrdošín. Vystúpili
tu metalové a rockové kapely zo Slovenska a Čiech.

Počas veľkonočných sviatkov zorganizovalo Občianske
združenie Medvedzie sprievod rapkáčov po mestskej časti
Medvedzie.

Koncertom krásnych melódií v podaní žiakov a pedagógov
ZUŠ Tvrdošín bola 30. júna otvorená sezóna v drevenom
gotickom kostolíku Všetkých svätých v Tvrdošíne.

Dňa učiteľov sa zúčastnilo takmer 200 zamestnancov škôl a
školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Tvrdošín.
Na tento spoločenský večer prijali pozvanie aj bývalí učitelia
v dôchodkovom veku.

Júl
Folklórne slávnosti pod Osobitou i tento rok pritiahli do
Oravíc množstvo návštevníkov.

5

uplynulého roka
Dva dni sa v amfiteátri spievalo, tancovalo a hralo. Sobota
tentoraz patrila dychovke Tvrdošanka a spevákom Ottovi
Weiterovi a Andrei Fischer.
Po nedeľnej slávnostnej sv. omši si prišli na svoje priaznivci
folklóru. Vystúpenia súborov, sólistov a hudieb zo Slovenska
a slovenskej obce Mlynky z Maďarska ukončil súbor Poľana zo
Zvolena a Váh z Liptovského Mikuláša.

svojich volebných obvodov. Na hostí čakala aj bohatá tombola
a ďalší program, ktorý pokračoval až do neskorých hodín.
Dni mesta boli ukončené v nedeľu na Trojičnom námestí

Mesto Tvrdošín začiatkom roka vyhlásilo súťaž „Mesto očami
fotografa“. Do súťaže bolo zaslaných 36 fotografií od šiestich
autorov. Výstavu ocenených ale aj ostaných fotografií si mohla
verejnosť pozrieť v MsKS do konca roka.

Nedeľné popoludnie 21. júla na Trojičnom námestí patrilo
8. ročníku festivalu malých dychových hudieb Fordych.
Charakterizovať ho môžeme ako vydarený a po všetkých
stránkach dobre pripravený festival.

Dvadsiate výročie založenia Gymnázia v našom meste si v
kine Javor pripomenuli 29. novembra slávnostnou akadémiou
doterajší riaditelia, pedagógovia, študenti a ostatní zamestnanci
školy. Medzi pozvanými hosťami osobitne boli privítaní primátor
mesta Ing. Ivan Šaško, prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD., ktorí
majú veľkú zásluhu na jeho vzniku.

Z iniciatívy primátora Ivana Šašku sa 30. júla zišli starostovia
Nižnej nad Oravou, Podbiela, Dlhej nad Oravou, Krivej a
Sedliackej Dubovej na Mestskom úrade v Tvrdošíne ohľadom
výstavby obchvatu Oravy. Dohodli sa na spoločných krokoch a
svoj protest proti stanovisku ministerstva dopravy vyjadrili okrem
iného spustením petície, ktorá sa začala zbieraním podpisov od
1. augusta.
Mesto Tvrdošín v spolupráci s agentúrou JUTO zorganizovali
už 7. ročník populárneho festivalu s názvom Country festival
Orava. Záver podujatia spestrila country veselica do neskorších
večerných hodín.
August
Naše mesto je od roku 2007 zapojené do medzinárodného
európskeho projektu s názvom Twin Town, ktorého cieľom je
rozvíjanie partnerstva a spolupráce na úrovni samosprávy a
školstva. V auguste bolo stretnutie v poľskom meste Kobylnica,
ktorého sa zúčastnili zástupcovia nášho mesta a delegácie
z begického mesta Durbuy, švédskeho Östhammaru, nemeckého

hudobno-zábavným odpoludním so Štefanom Skrúcaným a Dňom
otvorených dverí v Art Galérii Schürger.
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bol v
dňoch od 17. do 22. septembra bezplatne sprístupnený
drevený gotický kostolík širokej verejnosti. Počas týchto
dní sa zúčastnila prehliadky dreveného gotického kostola
Všetkých svätých predovšetkým najmladšia generácia,
žiaci materských, základných a umeleckých škôl, ktorí
sa aj takýmto spôsobom zoznamovali s históriou mesta.
Súčasťou uvedeného podujatia boli aj tvorivé dielne a
výstava historických fotografií, ktorá bola nainštalovaná v
priestoroch kostolíka.
Pri vstupoch do mesta boli inštalované tri veľké informačné
tabule s informáciami o najvzácnejšej kultúrnej pamiatke drevenom kostole Všetkých svätých zapísaných v zozname
Unesco.
V spolupráci s mestom sa 14. septembra k 60. výročiu
otvorenia Pedagogickej školy v Tvrdošíne uskutočnilo stretnutie
maturantov. Na stretnutie prišlo takmer 90 dôchodcov
a dôchodkýň z rôznych kútov Slovenska. K jubileu bola vydaná
aj Pamätnica Pedagogickej školy.

Weissenburgu, estónskej Valgy, lotyšskej Valky, fínskych miest
Orimattila a Uusikaupunki a Kościelisko. Cieľom projektu
bola prezentácia životného prostredia s možnosťou druhotného
využitia surovín. Priebeh celého projektu bol vyhodnotený ako
projekt na profesionálnej úrovni, ktorý bol odstúpený v správe
pre Európsku komisiu. V roku 2014 by mal projekt pokračovať
v estónskej a lotyšskej Valge a Valke.
Naša mládež si vytvorila občianske združenie. Letné dní
využila na čistenie a maľovanie objektu strelnice. Mesto
podporilo túto iniciatívu, pretože hlavná myšlienka projektu bola
vtiahnuť do práce mládež - svojich kamarátov, s odkazom na
životné prostredie, ktoré nás obklopuje a s tým, že voľný čas sa dá
tráviť aj rôznymi zmysluplnými činnosťami, ktoré zanechávajú
určité hodnoty.
September
Prvým podujatím v rámci Dní mesta bolo otvorenie nového
centrálneho parku a multifunkčného ihriska s umelou trávou za
účasti poslanca Národnej rady SR Dušana Galisa.
Zúčastnilo sa ho množstvo detí a ich rodičov, ale aj ostatných

občanov nášho i okolitých miest, ktorí netajili svoje prekvapenie
nad dispozíciou parku a použitými komponentmi.
Areálu dominuje veľká loď Alica s komplexom herných
prvkov na precvičenie pohybu, na ktorej sa môžu hrať súčasne
desiatky detí. Zábavu a relax poskytuje dopravné ihrisko,
centrálne pieskovisko, trampolína a postupne pribudnú aj ďalšie
komponenty. Centrálny detský park spĺňa požiadavky pre aktívne
trávenie voľného času, bezpečnosť a čistotu..
Dve hodiny po otvorení parku občanov mesta na Trojičnom
námestí zaujali svojou hudobnou produkciou speváci zo
SuperStar – Samuel Tomeček a Róbert Šimko.
Deň plný zábavy, súťaženia, tanca, stretnutia so známymi
je najvýstižnejšou charakteristikou podujatia na futbalovom
štadióne v rámci Dní mesta. Návštevnosť na cca 1500 ľudí
potvrdzuje, že Dni mesta si získali priazeň obyvateľov a má
zmysel ich organizovať.
Dopoludnie začínalo Rozprávkovou cestou, ktoré podľa
účastníkov, vyšlo na jednotku. Pripravili ju pracovníci CVČ,
ktorej hlavným cieľom bola najmä zábava a dobrý pocit zo
stráveného dňa.
Sobotňajší slnečný deň pokračoval ďalším programom, kde
si tak, ako po iné roky, zmerali svoje sily v športovo-zábavných
disciplínach a vo varení halušiek s kapustou poslanci s tímami zo

prvé okresné mesto na Slovensku, na súťažné premietanie filmov
s ekologickou tematikou pretože svojimi aktivitami dbá o životné
prostredie. Z rúk Petra Límu výkonného riaditeľa Ekotopfilmu
získal primátor mesta Ivan Šaško cenu a čestné uznanie za aktivity
v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Priestory areálu domu smútku a cintorína prešli veľkou
rekonštrukciou. Nešlo len o čiastkové úpravy. Nová dlažba
bola kladená na ploche takmer 900 m2. V rámci rekonštrukcie
bola revitalizovaná zeleň a obnovou prešlo aj osvetlenie areálu
a objekt na s prívodom pitnej vody.

26. novembra sa naše mesto stalo súčasťou kampane Červená
stužka, ktorá už niekoľko rokov prebieha v mnohých mestách
na Slovensku. Svoju podporu vyjadrili aj žiaci a študenti nášho
mesta tým, že vytvorili obraz červenej stužky, ktorá sa tiahla od
ZŠ M. Medveckej, Michalského námestie až po Gymnázium
Tvrdošín.
December
Mikulášky darček vo Sviatku príbuznosti bol pripravený
pre našich dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí
pri myšlienke vzájomného porozumenia a pomoci sa stretli v
športovej hale. Viac ako 1 100 dôchodcov sa tešilo v príjemnej

atmosfére z pohostenia a predvianočných spevov. Viac ako 1 600
dôchodcom bol k Vianociam odovzdaný finančný príspevok
vyčlenený z rozpočtu mesta, ako aj ďalší vecný darček. Podujatie
je každoročne pripravované na spríjemnenie ich jesene života.
Ďalšia celomestská akcia bola venovaná deťom nášho mesta.
Niesla sa vo veselej nálade detí a rodičov na Trojičnom námestí
pod vianočným stromčekom. Malá snehulienka s primátorom

Čiastočnou rekonštrukciou prešla aj budova bývalej MŠ
v centre mesta, kde bola vymenená strecha, okná, pribudli
dva nové vchody. V jej okolí boli urobené terénne úpravy a
vybudované prístupové chodníky. Pokračovanie rekonštrukčných
prác začalo aj v interiéri objektu. V tejto časti plánuje mesto
zrenovovať aj sociálne zariadenia, ktoré budú v prízemnej časti
sprístupnené ako verejné WC.
Koncom septembra sa konal tradičný Michalský jarmok,
na ktorom sa predstavili známe hudobné skupiny, deti z CVČ
a umeleckých škôl. Jeho súčasťou bola aj výstava ovocia
a zeleniny, ktorou sa prezentovali záhradkárske osady nášho
mesta. Najväčším exponátom bola tekvica „Gigant“.
Október
Podľa novely zákona o odpadoch, platnej od začiatku tohto
roka, vznikla pre samosprávy povinnosť zaviesť triedený zber
biologického odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu. Pre obyvateľov mesta bol tento problém vyriešený
vybudovaním bioplynovej stanice, ktorej stavba bola zahájená
v októbri. Keďže bola postavená ako súčasť skládky komunálneho
odpadu Jurčov laz, na jednom mieste je tak sústredená
likvidácia všetkého druhu odpadu. Technológia bioplynovej je
prispôsobená na likvidáciu zeleného a biologicky rozložiteľného
odpadu s produkciou výroby elektrickej a tepelnej energiu.
V rámci biskupskej vizitácie zavítal v októbri spišský
pomocný biskup Mons. Andrej Imrich aj na našu radnicu.
Biskupa spoločne so správcom fary vdp. Jánom Marhefkom
prijali na radnici naši predstavitelia mesta. Okrem otázok našej
farnosti bola spomenutá téma možnosti prehodnotenia správy
kostolíka sv. Anny v Oraviciach či iné otázky týkajúce sa našej
samosprávy.
10. októbra sa uskutočnilo stretnutie členov riadiacej
skupiny Unesco v našom meste. Slávnostné stretnutie sa
začalo ekumenickou bohoslužbou v kostolíku Všetkých svätých.
Stretnutie potom pokračovalo v spoločenskej sále, kde si
navzájom svojimi prezentáciami mohli všetci členovia vymeniť
skúsenosti a spoločne riešiť dané problémy.
Pre vylepšenie zásobovania pitnou vodou v meste prebehla
v minulom roku rekonštrukcia vodovodu na Trojičnom námestí.
Rekonštruovalo sa potrubie, ktoré malo takmer 50 rokov
a začínali sa tu objavovať poruchy. Práce na tomto úseku boli
vykonávané bez výkopovou technológiou.
November
5. novembra sa v našom meste uskutočnil 40. ročník
Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji
- Ekotopfilm 2013. V kine Javor mali naši žiaci a študenti
možnosť pozrieť si jedenásť najlepších krátkych filmov, ktoré boli
zaujímavé a poučné. Organizátori si vybrali mesto Tvrdošín, ako

rozsvietili nielen veľkolepý stromček, ale aj celú vianočnú
výzdobu v meste. Táto chvíľa bola spojená s očakávaním
príchodu sv. Mikuláša a rozdávaním sladkostí.
Medzi najvýznamnejšie udalosti roka patrí zvolenie Ing. Ivana
Šašku za poslanca do ŽSK na ďalšie štvorročné obdobie. Počas
tohto obdobia v poslaneckom zbore bude presadzovať záujmy
nášho mesta a okresu Tvrdošín.
V októbri bola primátorom mesta v Krakowe podpísaná
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na cezhraničný
projekt Centra tradícií a turizmu, kde mesto Tvrdošín vystupuje
ako vedúci partner. Predpokladaný stavebný náklad je 2 mil. €
Koncom roka bola aktualizovaná projektová dokumentácia
ku podpísaniu Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov
na ďalší cezhraničný projekt Cesty s výhľadom na Tatry
o predpokladanom stavebnom náklade 1,4 mil. €, v ktorom gmina
Kościelisko bude hlavným partnerom.
Mesto získalo z Ministerstva kultúry SR dotáciu na
reštaurátorský výskum dreveného kostola Všetkých svätých, ktorý
bol zameraný hlavne na stav drevnej hmoty, konštrukcie objektu
a na zabezpečenie ochrany národnej kultúrnej pamiatky kostola
Všetkých svätých kamerovým a bezpečnostným systémom.
Z tohto ministerstva prišli financie aj do knižnice na doplnenie
knižničného fondu aktuálnou literatúrou z VÚC na podujatie
Folklórne Oravice 2013 a z Ministerstva dopravy, výstavby a
RR SR na opravu ciest po zimnej sezóne.
V priebehu roka sa vedeniu mesta podarilo zrealizovať
inžinierske siete pre obytný súbor IBV Breziny, Medvedzie
a čiastočne IBV Pod Žiarcom. Kúpna zmluva pre majetkové
vysporiadanie pozemkov bola popísaná takmer s 250 účastníkmi.
Aj v uplynulom roku prebiehala aktualizácia územného plánu.
Oravice, ktorého ukončenie sa predpokladá v priebehu tohto roka.
Počas roka boli v príprave ďalšie projektové dokumentácie na
výstavbu Domu smútku v Medvedzí, na rozšírenie športového
areálu a na výstavbu bytového domu na sídlisku Medvedzie.
Počas celého roka sa uskutočnilo niekoľko stretnutí so
slávnostným uvítaním detí do života zástupkyňou primátora Vlastou
Jančekovou. Zápis detí do pamätnej knihy mesta bol doplnený
finančným príspevkom, vecným darčekom a kultúrnym programom.
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Mesto im vytvára dobré podmienky pre činnosť

Deväťdesiat členov Klubu
dôchodcov Skalka Medvedzie
sa začiatkom roka zišlo už po
deviatykrát v priestoroch MsKS
na výročnej členskej schôdzi,
kde zhodnotili svoju prácu za
uplynulý rok. Úlohy, ktoré si
odsúhlasili na predchádzajúcej
členskej schôdzi, sa im podarilo
zrealizovať. Zo správy predsedníčky Moniky Nemčekovej vyberáme: Fašiangové posedenie,
MDŽ, jarné upratovanie klubu,
výlet do Litmanovej a návšteva
hradu Stará Ľubovňa, kúpanie v
Oraviciach, posedenie v prírode
- guláš, kúpanie v „Tatralandii“
Liptovský Mikuláš, Katarínske
posedenie a záver roka patril
posedeniu pri kapustnici.
Počas roka bol klub v prevád z ke dva pracov né d n i
v týždni, a to v pondelok a stredu od 1500 do 1700. Každý štvrtok pod vedením Evy Zvarovej
sa ženy venovali utužovaniu
svojho zdravia a cvičili v telo-

cvični ZŠ Márie Medveckej. Do
klubu chodili veľmi radi, kde si
prišli posedieť pri kávičke, čaji
alebo zahrať spoločenské hry.
Okrem už spomenutých aktivít
navštívili aj termálne kúpalisko
v Oraviciach, či ďalšie početné
kultúrne a spoločenské aktivity,
ktoré sa konajú v rámci mesta.
Na záver predsedníčka poďakovala vedeniu mesta, primátorovi, že im vytvára podmienky
na to, aby sa mali kde stretávať,
no na činnosť klubu im prispieva mesto aj inými formami. O
dobrú náladu sa na mnohých
stretnutiach starali aj harmonikári Jozef Glombík a Ing. Pavol
Grobarčík.
Výbor Klubu v roku 2013
pracoval v zložení: predsedníčka Monika Nemčeková,
podpredsedníčka Matilda Majchrová (zároveň vedie kroniku), podpredseda Ivan Vicen
pokladník Viktória Kubalová,
kultúrnym referentom bol Ing.

Pavol Grobarčík a zapisovateľkou Magdaléna Šotkovská,
členmi výboru sú aj Ján Petrovič a Jaromír Pilár. Predsedníčkou revíznej komisie
Magdaléna Šimánková, členmi Viera Zemličková a Karol
Grobarčík. Z postu pokladničky 8. januára 2014 odstúpila
V. Kubalová, ktorú nahradila
Magdaléna Parišová.

Rod Medveckých alebo rod
z Malého Bysterca a Medvedzia patrí medzi najstaršie zemianske rody na Orave. V historických prameňoch sa s príslušníkmi rodu Medveckých po
prvý krát stretávame už v priebehu rokov 1280 – 1290. Prvými po mene známi príslušníkmi tohto rodu boli bratia Mikuláš a Gregor, ktorí sa usadili
neďaleko Tvrdošína na pravom
brehu rieky Oravy pri Medvedskom potoku a Geras, ktorý sa
usadil pri Trninskom potoku
pod vrchom Trniny. Roku 1355
povýšil kráľ Ľudovít I. Veľký
(1342 – 1382) Ladislava, syna
Mikuláša a Urbana, syna Juraja (Gregora), do zemianskeho
stavu a na znak šľachtictva im
daroval 10 popluží zeme z lesa
zvaného Orava, ktorý sa rozprestieral po oboch stranách
Medvedského potoka (Medvepataka). Podľa niektorých
názorov dostala rodina Medveckých zemiansky diplom už
v priebehu rokov 1280 – 1290.
Do údolia Medvedského potoka sa však dostala až v priebehu 14. stor., pravdepodobne za
účelom obsluhy tvrdošínskeho
colného úradu, alebo ochrany
tunajšej colnej stanice. V roku

1370 sa spomína Jurajov (Gregorov) syn Urban, ktorý dostal
novú kráľovskú donáciu. Táto
donácia potvrdzovala staršiu
donáciu z roku 1355 na les pri
Medvedskom potoku. Menovaný Urban dal pred turčianskym konventom v Kláštore
pod Znievom polovicu svojho
podielu prepísať svojmu bratovi Mikovi (Mikulášovi). V tom
istom roku Urban spoločne s
bratom Mikom (Mikulášom)
navrhol kráľovi Ľudovítovi
I., aby do rodového majetku
v Medvedzí prijal aj ich ďalšieho brata Opília.
Odkiaľ pochádzali títo najstarší známi príslušníci rodu
Medveckých dnes s určitosťou nevieme. Zdá sa však, že
zo všetkých šľachtických rodín žijúcich na území Oravy,
možno domáci oravský pôvod predpokladať len u dvoch
rodov. A to u predkov rodu
Medveckých a ešte u predkov
leštinských zemanov. Ostatné
šľachtické rody žijúce na území Oravy sa na Oravu prisťahovali z okolitých stolíc, teda z
Turca a z Liptova. Dochované
historické pramene nám tiež
neumožňujú nahliadnuť hlbšie
do života týchto najstarších po

mene známych príslušníkov
rodu Medveckých. S istotou
vieme len to, že členovia rodu
Medveckých patrili, podobne
ako väčšina uhorskej šľachty,
k tzv. nižšej šľachte – zemanom. Formálne si síce boli v
Uhorsku všetci šľachtici rovní,
no skutočnosť bola iná. Šľachta ako spoločenská skupina
bola vnútorne rozčlenená na
tri pomerne uzatvorené vrstvy – vysokú, strednú a nižšiu
šľachtu. Kým vrstva magnátov
vlastnila rozsiahle majetky a
rozhodovala o osude krajiny,
dve tretiny uhorskej šľachty
boli príslušníkmi nižšej šľachty, ktorí disponovali len jednou usadlosťou a niekoľkými
poddanými. No aj príslušníci
nižšej šľachty disponovali tými
istými právami ako ostatné

Zápis do prvého ročníka základnej školy

Po oficiálnej časti si všetci
prítomní pri harmonike zaspievali a spoločne sa zabavili. Klub, ktorý má už za sebou
niekoľkoročnú činnosť sa chce
aj naďalej venovať práci pre
starších spoluobčanov a pozýva do klubu aj tých, ktorí majú
záujem tráviť voľné chvíle v
spoločnosti svojich priateľov
a známych.

V mesiaci február sa v základných školách v našom meste
uskutočnili zápisy detí do prvého ročníka. V ZŠ M. Medveckej
zasadne v školskom roku 2014/2015 do školských lavíc 58 žiakov
a vytvoria sa 3 triedy prvého ročníka. Odložený začiatok plnenia
povinnej školskej dochádzky budú mať 4 žiaci.Do dvoch tried
prvého ročníka v ZŠ Š. Šmálika sa zapísalo 38 žiakov. Na budúcich prvákov sa tešia pedagógovia i starší spolužiaci týchto škôl.
Mesto Tvrdošín v spolupráci s tvrdošínskou metalovou kapelou Caliber X usporiadali akustický koncert, na ktorom sa
predstavili kapely Caliber X, D. Krišková a Soft melody, R.
Mrvová a Ž. Medvecká zo S ZUŠ M. Rosinu a Rust 2 dust.

Aj deti vedia ušiť kostým

Najstaršie dejiny rodu Medveckých

vrstvy šľachty. Boli teda vlastníkmi zeme, hoci mnohokrát
len jednej jedinej usadlosti,
disponovali úplnou osobnou
slobodou, mali zvrchované
právo nad svojimi poddanými a boli oslobodení od všetkých daní a colných poplatkov. Okrem toho disponovali
aj celým radom iných výhod.
Zeman podobne ako každý iný
uhorský šľachtic nemohol byť
bez zákonného predvolania,
súdneho konania a rozsudku
väznený. Súdený mohol byť
jedine kráľom, poprípade palatínom či krajinským sudcom.
Ako protiváha za všetky tieto
privilégiá sa od zemanov, rovnako ako od všetkej ostatnej
šľachty, vyžadovala povinnosť
vojenskej služby a vernosť panovníkovi.
L. Tkáč

V Centre voľného času sa cez prázdniny 7. januára realizoval
projekt Mgr. Zuzany Jandurovej pod názvom „Ušime a vytvorme
si kostým“. Až 34 detí z nášho mesta, za asistencie špecialistu,
ušilo kostýmy pre tanečné skupiny z CVČ. Financie na projekt získala autorka z fondov Európskej únie prostredníctvom
programu Komprax.

Tvrdošín má talent

282 obyvateľov mesta má priezvisko Medvecký

Štatistika k 20. februáru uvádza tieto čísla: V meste žije
132 mužov s týmto priezviskom. Z nich je 26 do 18 rokov.
Najstarší je Anton, nar. v roku 1926 a najmladší Matúš, nar.
v roku 2013. Najpoužívanejšie mená u mužov: 31 mien Jozef,
7 mien Marek, 6 mien Ján, František, Peter a Štefan.
Až 150 žien má priezvisko Medvecká. Z nich je 25 do 18
rokov. Najstaršia je Antónia, nar. v roku 1930 a najmladšia
Viktória, nar. v roku 2013. Najpoužívanejšie mená u žien: 14
mien Mária, 11 mien Eva, 7 mien Anna, 6 mien Margita a Jana.

Mesto Tvrdošín v spolupráci s Centrom voľného času vyhlasuje 5. ročník okresnej súťaže „Tvrdošín má talent“. Finálové kolo sa bude konať v nedeľu 9. marca o 1500 v kine Javor
v K. Hôrke. Hlavná cena pre víťaza je 200 eur. Tešíme sa na
všetky talentované deti.

Písali sm e v na šich n oviná ch

Pred 25 rokmi
S elánom do nového roka
Začiatkom roka 1989 si vedenie mesta vytýčilo smelé plány a s razanciou sa pustilo do ich realizácie – stavba domu

Zdravotné stredisko na Medvedzií sa začalo stavať v roku 1986
smútku, detského dopravného ihriska. zdravotného strediska, terénne a sadové úpravy okolia domu smútku, doplnenie
chýbajúceho osvetlenia na sídlisku Medvedzie, dokončenie
rekonštrukcie potoka Hlísnik, vybudovanie dotláčacej stanice vodojemu a trafostanice pre obytný súbor Hríbiky, rekonštrukcia ciest v časti Hrádky po novovybudovanej kanalizácii,
cestné pripojenia z časti sídliska do starej časti Medvedzia,
dokončenie výstavby skládky Jurčov Laz, stavebné práce na
budove TS, výstavba kanalizácie v K. Hôrke, rekonštrukcia
areálu cintorína v Medvedzí...
V správe z konca roka sa píše
„Aj pri menej dôslednej prehliadke mesta pri pohľade na dom smútku, dom dôchodcov, zrekonštruovaný potok Hlísnik, vodovod v starej časti Medvedzia, zdravotné

stredisko, lyžiarsky vlek alebo v decembri otvorenú predajňu skla z Poltára, si musí našinec z Tvrdošína uvedomiť
množstvo pozitívnej práce, ktorú odviedli pracovníci mesta.“
Pred 20 rokmi
Významné jubileum farnosti
19. februára uplynulo 60. rokov od dňa, keď do našej farnosti prišiel ako novokňaz – kaplán vdp. Štefan Šmálik. Tento významný človek, ktorý mal neľahký život, začal pôsobiť
v Tvrdošíne v roku 1934. Neskôr bol preložený na Liptov
a v roku 1954 režimom odsúdený na 13 rokov väzenia. V roku
1971 sa vrátil do Tvrdošína, kde takmer do svojej smrti pôsobil ako farár. Je pochovaný vedľa svojej milovanej matky,
v blízkosti nášho dreveného gotického kostolíka.
Pred 15 rokmi
Prvé podujatie v športovej hale
Otvorenie novej športovej haly a jej odovzdanie do užívania
bolo tým najkrajším a najvhodnejším darčekom mesta svojim
obyvateľom, hlavne mládeži. Slávnostné prestrihnutie pásky
novej športovej haly sa uskutočnilo za účasti širokej verejnosti
mesta, najmä z radov detí a mládeže.
Prvá Novoročná čaša
Primátor mesta Ivan Šaško pozval po prvý krát 15. januára 1999 podnikateľov a športovcov na stretnutie, ktorému dal
priliehavý názov Novoročná čaša vína. Vo voľnej atmosfére sa
diskutovalo o možnostiach rozšírenia vzájomnej spolupráce
a podpory zo strany mesta.
Pred 10 rokmi
Novoročné prijatie u prezidenta SR
13. januára 2004 sa primátor mesta zúčastnil novoročného
stretnutia s prezidentom SR Rudolfom Schusterom, od ktorého dostal pozvanie do prezidentského paláca v Bratislave. Na
programe boli neformálne rozhovory o problémoch samosprávy, na plecia ktorých sa v poslednom čase nahromadilo veľa
zodpovednosti.
Pred 5 rokmi
Z celej Oravy prichádzajú do Tvrdošína
za právnou pomocou

„Centrum právnej pomoci v našom meste oficiálne začalo
svoju činnosť 3. marca 2008. I keď ešte pred jeho otvorením sa
ozývali kuvičie hlasy, ktoré spochybňovali túto aktivitu, dnes,
s odstupom času, môžeme konštatovať, že to bol dobrý počin
primátora mesta, ktorý sa zaslúžil o to, aby si táto kancelária
našla sídlo práve v Tvrdošíne.“
Nórska podpora pre naše Mesto
S výraznou podporou Nórskeho finančného mechanizmu
pokračuje v meste rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorej
by vzhľadom na rozsah a objem pristalo označenie prestavba.

Zastukyňa primátora V. Jančeková s nórskou veľvyslankyňou
na Slovensku a poslancami MsZ J. Jelenčíkom a M. Kováčom.
Z rovnakého zdroja bola v roku 2008 financovaná projektová dokumentácia obsahujúca riešenie vybudovania infraštruktúry vodného hospodárstva, teda systém zachytávania a
čistenia splaškových vôd v mestskej časti Oravice v objeme
1,727 milióna eur.
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Pomoc pre deti v predškolskom veku Stopa bez hraníc má svoju tradíciu

Narodili sa

2013
4.
9.
10.
12.
17.
17.
20.
28.
2014
8.
16.
23.
28.
1.

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
1.
1.
1.
1.
2.

Roman Palider
Viliam Pjontek
Nina Novocká
Viktória Iskrová
Adela Bulvasňáková
Peter Pánik
Lucia Kurjaková
Viktória Žuffová
Jakub Jandura
Ema Grobarčíková
Natália Pitáková
Michal Čuchor
Nella Letrichová

Sobáše

2013
30. 11.
2014
18. 1.
25. 1.
08. 2.
15. 2.
15. 2.

Mgr. Marína Buczacká – Ing. Juraj Vereš
Denisa Kulášová – Lukáš Kaník
Katarína Gloneková – Mário Hegedüš
Jana Hucíková – Martin Daniel
Anna Schweinerová – Michal Pjentek
Sára Balážová – František Trsťan

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
85 rokov
Jozef Hvoľka
Medvedzie
80 rokov
Antónia Geššayová
Tvrdošín
Mária Iskrová
Krásna Hôrka
Tomáš Žuffa
Krásna Hôrka
Jozef Jadrňák
Krásna Hôrka
Agneša Šimová
Medvedzie
Pri tejto príležitosti im blahoželáme a prajeme
z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári v kruhu svojich najbližších.

Odišli z našich radov

2013
10. 12.
11. 12.
17. 12.
2014
2. 1.
11. 1.
12. 1.
12. 1.
14. 1.
17. 1.
20. 1.
31. 1.
6. 2.
7. 2.
11. 2.

Štefan Fonfer
Jozef Kajan
František Kráľ

85-ročný
75-ročný
74-ročný

Matúš Žuffa
Viktor Adamus
Anna Vaseková
Margita Balleková
Ján Štubendek
Ján Konfala
Marta Granátová
Mária Kristofčáková
Helena Gerčáková
Michal Belopotočan
Emília Kompanová

20-ročný
87-ročný
86-ročná
87-ročná
61-ročný
86-ročný
84-ročná
87-ročná
86-ročná
35-ročný
74-ročná

Poďakovanie

Dopracovali usilovné ruky, utíchlo navždy predobré srdce. Očami sa
už nepozrieš, teraz spokojným spánkom odpočívaš. Utíchlo srdce, zostal
len žiaľ, ten kto ťa miloval, spomína
ďalej ...
Dňa 7. februára nás náhle opustil
milovaný manžel, otec, syn a brat

MICHAL BELOPOTOČAN.

Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové
dary. S úctou a láskou spomína manželka Monika,
synovia Samko a Jakubko, rodičia, sestry Erika a Majka
s rodinou. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu s
nami tichú spomienku.

Spomienka

Dvanásteho marca uplynul rok ako
sme na poslednej ceste odprevadili
nášho drahého otca, manžela a starého
otca Jána Badína.
Odišiel navždy, ale zostal v našich srdciach. S láskou a vďakou spomínajú manželka, deti a vnúčatá.

Spomienka

Dňa 1. januára 2014 uplynulo 30 rokov,
čo nás do večnosti predišiel dobrý manžel
a ocko Milan LEMON vo veku 35 rokov.

Aj keby láskou našou zbudiť sme
ho chceli, neozve sa už viac, nebudeme
počuť jeho hlas. Sú chvíle, ktoré aj po
toľkých rokoch ťažko prežívame, sú
okamihy, na ktoré tisíc ráz spomíname.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú a spomínajú
s nami. Kto ho poznal spomenie si, kto ho mal rád nezabudne.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

V predškolskom období si
dieťa osvojuje reč, utvárajú sa
základy jazykovej správnosti a
kultúry reči. „V tomto období
sú aj najpriaznivejšie predpoklady zvládnuť jazyk v jeho
spisovnej podobe, a to môže
dieťaťu poskytnúť prirodzené
jazykové a rečové prostredie
nielen v materskej škole ale aj v
rodine,“ informovala nás Mgr.
Dana Kolčáková, špeciálna pedagogička.
V niektorých rodinách sa u
detí vyskytuje oneskorený vývin reči, ktorý sa v neskoršom
veku vyrovnáva. Násilným
urýchľovaním vývinu reči,
nútením dieťaťa hovoriť, by sa
porušil prirodzený vývin reči a
mohli by sa vyvolať neurotické
rečové prejavy, negativizmus a
pod. Je potrebné dôsledne rozli-

šovať, čo je zdedené a čo možno pripísať napodobeniu alebo
nesprávnej výchove a tomuto
zisteniu treba prispôsobiť ďalšie výchovné postupy. „ Vhodnými diagnostickými a rehabilitačnými metódami môžeme
a vieme docieliť zlepšenie až
odstránenie konkrétnej poruchy, a tak predchádzať nielen
problémom v učení, ale aj negatívnym dôsledkom, ktoré súvisia s narušeným vývinom reči,
pri špecifických vývinových
poruchách učenia či problémoch pred nástupom do školy.“
Bezplatné poradenstvo pre vás
a vaše dieťa ponúka Súkromné
centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trstenej
a v elokovaných pracoviskách
v Tvrdošíne a Námestove. Viac
info: www.euporadna.sk

Tak ako to už býva zvykom,
s príchodom zimy sa technické služby už polovici novembra pustili do prác na prípravu
umelej ľadovej plochy, pretože
každoročne je o túto mestskú
atrakciu obrovský záujem. Tak
sa sezóna mohla začať už 8.
decembra o 1500, kedy sa po
prvý krát na ploche stretli korčuliari z celého okolia. Aj keď

sme túto zimu zaznamenali
extrémne málo mrazivých dní,
ľadovú plochu navštívilo veľmi
veľa ľudí všetkých vekových
kategórií, hlavne detí. Technické služby boli nútené zastaviť
prevádzku plochy skôr ako po
iné roky, no aj napriek tomu sme
postrehli samé pozitívne ohlasy
na túto možnosť trávenia voľného času počas zimného obdobia.

Aj tento rok sa korčuľovalo

Mesto Tvrdošín
vyhlasuje celomestské súťaže

Paleta M. Medveckej
9. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl,
stredných škôl a dospelých s témou „Mária Medvecká – maliarka Oravy.“ Uzávierka prác bude 25. septembra. Vernisáž
výstavy najlepších súťažných prác - 6. októbra v MsKS. Vyhlásenie výsledkov súťaže na spomienkovej slávnosti venovanej národnej umelkyni 9. októbra v kine Javor.
Gessayovo pero
9. ročník literárnej súťaže pre žiakov základných škôl,
stredných škôl a dospelých s témou „Moje mesto“. Uzávierka prác bude 30. mája. Vernisáž a vyhlásenie najlepších
súťažných prác sa uskutoční 17. júna v MsKS. Vyhlásenie
výsledkov súťaže bude na spomienkovej slávnosti venovanej
spisovateľovi 17. júna v kine Javor.
Mesto očami fotografa
Mesto Tvrdošín vyhlasuje fotografickú súťaž pre obyvateľov mesta na tému „Život v meste“. Uzávierka súťaže je 31.
októbra. Vernisáž a vyhodnotenie sa uskutoční v priestoroch
MsKS 10. novembra. Výstava potrvá do 31. decembra. Viac
info. na www.tvrdosin.sk.

Radka Zrubáková v Tvrdošíne

V sobotu 15. 2. si odskočila
z Bratislavy na tenisový tréning do
tvrdošínskej tenisovej haly bývalá vynikajúca slovenská tenistka,
v súčasnosti hlavná manažérka tenisového klubu Slovana Bratislava
a toho času už uznávaná tenisová
trénerka pani Radka Zrubáková.
Pod jej taktovkou, jej dcéra Anika, Karolína a Barbora Šaškové
absolvovali zaujímavý a najmä pre
dievčatá nášho tenisového klubu
i motivačný tréning.
V rozhovore bývala 22. hráčka
svetového rebríčka WTA, majsterka sveta do 12 rokov a viacnásobná
majsterka Európy v mládežníckych
kategóriách odovzdala cenné rady
a svoje skúsenosti nielen z pozície
trénerky, ale aj tenisového rodiča.

Povinnosť používať reflexné prvky aj v obci
Najčastejšou príčinou dopravnej nehody s účasťou chodca
je neoznačený chodec bez reflexných prvkov alebo bez reflexného bezpečnostného odevu. Následkom takejto dopravnej
nehody býva ťažké zranenie s trvalými následkami dokonca
aj smrť samotného chodca. Na základe týchto skutočností
došlo od 1. 1. 2014 k úprave Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 52
odseku (3).
Chodcovi idúcemu po krajnici alebo po okraji vozovky za
zníženej viditeľnosti bez reflexných prvkov alebo reflexného
bezpečnostného odevu (aj v obci), hrozí sankcia 30€.
Polícii nejde o ukladanie sankcii chodcom, ktorí nerešpektujú zákon, ale hlavne o ochranu ich života a zdravia.
Je veľmi dôležité, aby sa táto skutočnosť nepodceňovala,
pretože najcennejšie čo človek môže mať je jeho život a zdravie. Preto dodržiavaním povinnosti zo zákona a správnym prístupom k prevencii, sa bude spoločnosť a hlavne občan cítiť
bezpečne, čo bude mať vplyv hlavne na kvalitu nášho života.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne

Štart preteku.
Tradičné podujatie v Oraviciach organizované Ski Oravice a mestom Tvrdošín s názvom Stopa bez hraníc si zaknihovalo už svoj šiesty ročník.
Počasie však tento rok organizátorom neprialo a museli hľadať zaujímavú alternatívu pre
súťažiacich. Podujatie sa uskutočnilo formou Nordic Walkingu, čo je severská chôdza s
lyžiarskymi palicami. Na trať
dlhú 14 km sa postavilo 133
pretekárov, ktorých odštartoval
prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič. Najlepšie
si na trase cez Tichú dolinu a
Maguru v náročnom blatistom
teréne počínali z mužov Leszek

Behounek a zo žien Malgoszata Behouneková z Poľska, ktorí zvládli trať najrýchlejšie vo
svojich kategóriách. V cieli ich
privítal prezident, ktorý spolu
s primátorom mesta a Jurajom
Chomom odovzdali ceny pre
víťazov. Po pretekoch bola pre
účastníkov prichystaná ľudová
hudba v podaní mladých muzikantov zo súboru Skorušina, kapustnica a tombola, kde
mohli vyhrať športové palice
práve na tento severský šport
a vstupenky do SKI Oravice.
Súťažiaci mali taktiež možnosť
za odmenu sa ísť zadarmo okúpať do mestských termálnych
bazénov.

Na slovíčko s reprezentantkou SR

O majstrovstvách sveta v Čechách sme sa porozprávali s
reprezentantkou SR a hráčkou Tvrdošína Milotou Hutirovou.
Boli ste nominovaná do
slovenskej reprezentácie na
majstrovstvá sveta v Českej
republike, ktoré sa konali v
decembri. Aké boli vaše pocity, keď ste zistili, že ste v
záverečnej nominácii?
Samozrejme som sa tešila.
Každú hráčku potešilo, že sa môže
zúčastniť MS.
A bolo to blízko,
veľa ľudí a mnoho
slovenských fanúšikov. Takže som
bola úplne spokojná, že som sa ich
mohla zúčastniť.
Každý zápas
n a M S je pr e
hráčku výnimočný. V zápasoch
ste nazbierali deväť kanadských
bodov za šesť gólov a tri asistencie. V ktorom ste
podľa vás podala
svoj najlepší výkon?
Najlepší výkon, to by musel zhodnotiť niekto druhý. Do
každého zápasu som sa snažila ísť naplno, ale takto neviem
povedať, v ktorom som podala
najlepší výkon.
Skupinu ste vyhrali bez jediného zaváhania. V osemfinále ste však smolne prehrali

s Lotyšskom a táto prehra odsunula Slovensko len do bojov
o konečné umiestnenie. Čo sa
po tomto zápase dialo v šatni?
Po zápase bolo veľké sklamanie, ticho a slzy v šatni.
Nikto nemal moc chuť rozoberať zápas.

Na svete existuje len niekoľko menej známych športov, ktoré by svojím honosným
a pokojným charakterom vynikali tak, ako snooker. Vďaka
Andrejovi Burdelovi môžu aj
obyvatelia nášho mesta okúsiť
čaro tohto športu na vlastnej
koži. V Tvrdošíne vznikol totiž
športový klub Snooker Academy, jedno z mála miest na
Slovensku, kde sa dá na veľmi
dobrej úrovni tento neobvyklý
šport hrať, ale aj profesionálne trénovať.
Snooker vznikol v Indii,
keď si počas okupácie v období monzúnov takto skracovali
čas britskí dôstojníci. Je to hra
podobná biliardu, no hrá sa na
väčšom stole s uhlopriečkou
až štyri metre, ktorý má užšie
jamky ako klasický biliardový stôl. Rozdielne sú aj gule,
pretože sú menšie a ich farba

závisí podľa ich bodovej hodnoty. Body hráči získavajú
utopením striedavo červenej
gule a jednej z farebných gúľ,
ktorá sa vracia na svoje pôvodné miesto.
V biliarde a snookri je Andrej Burdel poloprofesionál,
keďže sa zúčastňuje rôznych
slovenských turnajov a za
družstvo Dolného Kubína hrá
biliardovú ligu. Vyhral skoro
všetky ročníky biliardového
turnaja O pohár primátora
mesta Tvrdošín, na ktorých
sa zúčastnil. V našom meste
by chcel vychovať kvalitných
snookrových hráčov, preto sa
bude zameriavať na mladšie
talenty, pre ktoré pripravuje aj
dni otvorených dverí, kedy si
deti budú môcť vyskúšať túto
hru naživo. Vítaní sú však aj
dospelí fanúšikovia snookru
a biliardu.

Ako vnímate konečnú deviatu pozíciu pre Slovensko
na MS v Česku?
Deviate miesto nie je zlé
oproti nášmu poslednému
umiestneniu na 12. mieste.
Našim cieľom bolo dostať sa
do prvej osmičky, no nevyšlo
to. Budeme mať šancu zlepšiť
umiestnenie na ďalších MS.

Hlavne precíznosť a koncentrácia
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Halový futbalový turnaj pod záštitou Dušana Galisa
V mestskej športovej hale sa
9. februára uskutočnil 1. ročník
futbalového turnaja mladších
žiakov „O pohár Dušana Galisa“, ktorý sa konal pod jeho
záštitou v spolupráci s mestom
Tvrdošín. Zúčastnilo sa ho šesť
družstiev z Dolného Kubína,
Námestova, Klina, Oravskej
Jasenice, Trstenej a Tvrdošína.
Medzi početnou diváckou
kulisou nechýbali Dušan Galis poslanec NR SR a splnomocnenec vlády Slovenskej
republiky pre mládež a šport,

primátor a poslanec VÚC Ivan
Šaško, primátori Jozef Ďubjak
z Trstenej a Ján Kadera z Námestova, starostovia Klina Štefan Peňák a Oravskej Jasenice
Karol Graňák. Prítomní diváci
si tak mohli pozrieť zaujímavé
a dramatické duely, v ktorých
padlo 40 gólov, pričom mladých futbalistov motivoval sám
Dušan Galis. Vidieť bývalého
vynikajúceho reprezentačného
strelca a trénera bolo pre chlapcov obrovským zážitkom a motiváciou do budúcna.

Najviac sa darilo Kubínčanom, ktorí skončili na prvom
mieste. Ceny zúčastneným
družstvám odovzdávali D.
Galis, primátori a starostovia
zúčastnených obcí. Ocenení
boli aj najlepší hráč, brankár
a strelec. Najviac sa chlapci
potešili z pohárov a medailí
za jednotlivé umiestnenia, ale
tiež z futbalových výstrojov a
lôpt, ktoré na turnaji pre všetky
zúčastnené družstvá zabezpečil a odovzdal hlavný sponzor
turnaja Dušan Galis.

Víťazom sa stali domáci
Tradičný halový futbalo- mnohopočetnú divácku ku- 2, Palider, Pikna; Tvrdošín vý turnaj „O pohár primáto- lisu nielen z nášho mesta. Or. Veselé 3:0, góly: Zboroň,
ra mesta“ odštartoval zimnú Najlepším strelcom turnaja Pňaček, Sirota; Tvrdošín prípravu aj pre naše družstvo sa stal náš hráč Milan Sirota Sihelné 2:2, góly: Hradský 2;
dospelých. Turnaja sa zú- ml. so šiestimi gólmi. Ceny Tvrdošín - Trstená 4:0, góly:
častnilo 6 mužstiev, pričom odovzdal Ivan Šaško spolu s Palider 2, Hradský, Reguly,
sa hralo štýlom každý s kaž- prezidentom klubu Milanom Zboroň
dým. V pätnásťzápasovom Sirotom.
Prípravné zápasy:
maratóne si najlepšie počínaVýsledky ŠK Tvrdošín:
Dolný Kubín - Tvrdošín
li naši muži, keď bez jedinej
Tvrdošín - Nižná 4:4, 3:1, gól: Pikna; Vavrečka prehry obsadili prvé miesto góly: Dreveňák 2, Sirota, Tvrdošín 2:4, góly: Schwes tromi víťazstvami a dvomi Pňaček; Tvrdošín - Or. Bie- iner 2, Pikna, Juráň; Or. Poremízami a po záverečnom ly Potok 11:0, góly: Sirota 3, ruba - Tvrdošín 5:4, góly:
vyhodnotení mali 11 bodov, Kubala 2, Reguly 2, Hradský Zboroň 3, Palider
čo bolo o
jeden viac
a ko súper
z Oravského Veselého. Tréner
nášho mužstva, Marcel Bednár bol na
konci t u rn aja s p o kojný nielen s prvým
miestom,
ale aj s
predvede nou h rou ,
keď najmä
zápasy s
Oravským Horný rad zľava: Viktor Jantošík - lekár družstva, Jaroslav Hradský, Anton PaVeselým a lider, Peter Pňaček, Maroš Dreveňák, Marek Kubala, Richard Kordiak, Marcel
T r s t e n o u Bednár - tréner mužstva. Dolný rad zľava: Róbert Kozáčik - vedúci družstva,
p r i t i a h l i Jozef Reguly, Milan Sirota, Ľubomír Pikna, Tomáš Zboroň.

Starší žiaci len krok od finále

Futbalový víkend pokračoval v nedeľu halovým futbalovým turnajom starších žiakov.
V kvalitne obsadenom halovom
turnaji (MFK Ružomberok,
Belá, Istebné ...) sa predstavili aj
naše dve družstvá starších žiakov žltí a modrí. Viac sa darilo
chalanom zo žltého tímu, keď
po solídnych výkonoch postúpili bez problémov zo skupiny a
nebyť smolnej prehry v semifinále boli by bojovali o zlato. Nakoniec však vybojovali bronz za

tretie miesto, čo aspoň čiastočne zmiernilo ich sklamanie. Za
predvedené výkony ich neraz
odmenila početná divácka kulisa potleskom.
Výsledky: Dlhá n. Oravou
- Tvrdošín modrí 3:0, Istebné
- Tvrdošín žltý 0:3, Tvrdošín
modrí - K. N. Mesto 0:4, Tvrdošín žltý - Belá 0:0, Tvrdošín
modrí - D. Kubín 0:7, Tvrdošín
žltý - Ružomberok 2:1
Štvrťfinále: Tvrdošín modrí
- Tvrdošín žltý 2:3

Semifinále: Dlhá n. Oravou
- Tvrdošín žltý 1:0
O tretie miesto: Belá - Tvrdošín žltý 1:2 po penaltách
Naši dorastenci sa zúčastnili
halového turnaja v Trstenej O
pohár primátora mesta Trstená.
Vo svojich zápasoch si počínali
zo všetkých zúčastnených najlepšie a zaslúžene skončili na
prvom mieste na turnaji.
Výsledky: Jablonka - Tvrdošín 7:12, Liesek - Tvrdošín 8:4,
Trstená - Tvrdošín 4:9

Záverečné foto z turnaja ml. žiakov všetkých zúčastnených družstiev s Dušanom Galisom.

Tvrdošín B stále na čele súťaže

Stolnotenisová sezóna je v
plnom prúde a aj naši stolní
tenisti zvádzajú ťažké zápasy so súpermi o čo najlepšie
umiestnenie v tabuľkách. Ako
každú sezónu aj túto, mesto
Tvrdošín reprezentuje päť mužstiev v štyroch rôznych ligách.
Najväčšiu radosť nám robí A
družstvo v druhej lige, no darí
sa aj nášmu B družstvu v štvrtej lige, kde v priebežnej tabuľke naši figurujú na prvom
mieste s ambíciou postúpiť do
tretej ligy, najmä kvôli našim
mladým talentom Kataríne
Belopotočanovej a Martinovi
Kyselovi ml., ktorí pravidelne
nastupujú za B družstvo a v

štvrtej lige podávajú výborne
výkony.
2. liga muži
Tvrdošín A - Vrútky A 7:7
body: R. Belopotočan 3,5, J.
Kuloštiak 2,5, J. Argaláš 1;
Tvrdošín A - Martin A 7:7
body: R. Belopotočan 3,5, J.
Kuloštiak 2,5, J. Argaláš 1
4. liga muži
L. Hrádok A - Tvrdošín B
8:10 body: J. Buczacki 3, M.
Kysel ml. a J. Michalčík po
2,5, P. Šimalčík 2; Bobrovec
A - Tvrdošín B 11:7 body: J.
Buczacki 4, M. Kysel ml. 2, J.
Michalčík 1; Tvrdošín C - Námestovo B 7:11 body: Kajánek
4,5, R. Lupták a M. Gabarík po

1, D. Lupták 0,5; Tvrdošín C
- L. Hrádok A 5:13 body: Kajánek 3, Gabarík 2
6. liga muži
Tvrdošín D - Or. Lesná C
9:9 body: M. Kysel st. 3,5, D.
Lupták a P. Eckert po 2, Š.
Pakos 1,5; D. Kubín B - Tvrdošín D body: M. Kysel st. a
D. Lupták po 3,5, Eckert a R.
Lupták po 2
7. liga muži
Nižná C - Tvrdošín E body
10:8 body: F. Zboroň 3, Pakos
2, R. Belopotočan ml. a Fábry
po 1; Tvrdošín E - Mútne B
13:5 body: N. Divinská a Š.
Pakos po 4, R. Belopotočan
ml. 3, S. Chylová 2

Ženy vstúpili do playoff víťazne
Do nového roka vstúpili naše
florbalistky s jasným cieľom a to
pobiť sa o titul majstra Slovenska
vo florbale. Tento cieľ začali napĺňať
už v prvom novoročnom stretnutí
na domácej pôde proti BlueBerries
Modra, keď po úvodnej remízovej
tretine naše dievčatá zabrali naplno a v ďalších dvoch jednoznačne
dominovali a schuti si zastrieľali.
V ďalšom stretnutí narazili na súperky z Bratislavy, ktoré aj napriek
menšiemu odporu nakoniec nášmu
tlaku podľahli a prehrali. Zápas
ako remeň sa hral v 12. kole, keď
naše dievčatá cestovali na pôdu
lídra súťaže ŠK 98 Pruské. Zápas
bol od úvodu vyrovnaný, góly padali aj na jednej aj na druhej strane. V riadnom hracom čaše zápas
skončil remízou a tak na rad prišlo
nadstavenie, v ktorom mali viac
šťastia domáce hráčky, keď strelili

víťazný gól. V ďalších dvoch zápasoch na pôde súperov naše hráčky
nezaváhali a do playoff išli tak z
druhého miesta a ich súperom sa stal
Hurikán Bratislava, s ktorým si v
úvodných dvoch zápasoch bez problémov poradili a tak budú cestovať
do Bratislavy s vedením 2:0 v sérii.
Výsledky: FBK Tvrdošín - FBC
BlueBerries Modrá 11:1, góly: M.
Stredanská 3, Spišiaková 2, Jurinová
2, V. Ďuríková, A. Ďuríková, Hutirová, Z. Stredanská; FBK Tvrdošín - Hurikán Bratislava 10:5, góly:
Hutirová 4, Buková 2, Bobotová,
Turčáková, M. Stredanská, Ješšová; ŠK 98 Pruské - FBK Tvrdošín
8:7pp, góly: M. Stredanská 3, Bobotová, Buková, Hutirová, Spišiaková;
SPU DFA Nitra - FBK Tvrdošín
4:5, góly: Turčáková 2, Spišiaková,
Paňková,V. Ďuríková; NTS FK-ZŠ
Nemšová - FBK Tvrdošín 4:6, góly:

Buková 2, Bobotová, Hutirová,
Paňková, Spišiaková. PLAYOFF:
FBK Tvrdošín - Hurikán Bratislava
11:2, góly: Spišiaková 4, Hutirová 2,
Paňková 2, A. Ďuríková, Ješšová,
Medvecká; FBK Tvrdošín - Hurikán Bratislava 8:0, góly: Buková
3, Bobotová, V. Ďuríková, Ješšová,
Paňková, Z. Stredanská
Naopak našim mužom sa tento
rok v extralige vôbec nedarí. Od
tretieho kola sa im nepodarilo zvíťaziť, aj keď, niektoré zápasy mali
dobre rozohraté, ale kvôli chybám v
závere ich nedotiahli do víťazného
konca. Preto sa po dvoch rokoch
naši florbalisti lúčia s najvyššou
súťažou a od novej sezóny budú hrať
opäť prvú ligu.
Výsledky: Florko Košice - FBK
Tvrdošín 16:4, góly: Planieta 2,
Drozd 2; ATU Košice - FBK Tvrdošín 7:2, góly: Laštík, Planieta

Nový rok odštartoval volejbalový turnaj

Záver MHFL za dverami

Halová liga v Tvrdošíne sa
pomaličky, ale isto blíži ku
svojmu záveru. Zmena nastala
na prvej priečke, keď doterajšieho lídra 1. FC Krásnu Hôrku/Pivnicu vystriedal na čele
B2 tím, ktorý svojho súpera o
prvú priečku vo vzájomnom
zápase jednoznačne predčil vo
všetkých činnostiach a zaslúžene vyhral 7:2. Ďalšie nečakané
zakopnutie Krásnej Hôrky prišlo hneď v nasledujúcom kole
s posledným celkom v tabuľke
s Gibraltárom, ktorý nezískal v
priebehu MHFL ani bod, avšak
dokázal svojho súpera zaskočiť
a vyhrať. V 12. kole nedošlo k
žiadnemu prekvapeniu a všetci
favoriti potvrdili svoju úlohu
a svojich súperov rozstrieľali.
Všetko nasvedčuje tomu, že
tento ročník MHFL bude mať
nového víťaza B2 tím, avšak do

konca zostávajú ešte dve kolá,
v ktorých sa môže ešte zmeniť poradie na prvých dvoch
miestach. No nepolemizujme,
ale nechajme sa prekvapiť,
kto bude celkovým víťazom
MHFL.
10.kolo: Tvrdošín Dorast
- Dravci 3:6, góly : Mravec 2,
Sla. Zaťko - T. Ferenčík 3, La.
Repka 3, 1.FC Krásna Hôrka/
Pivnica - B2 2:7, góly: D. Brčák, Zboroň - Sirota 3, Kupčík
2, Palider, Greššák, Gibraltár
- Dynamo Biely Dom 4:7, góly:
Rošťák 2, Šeling 2 - Gregorec
4, Ulrich 2, Pňaček, Rebeli Poľovník 8:5, góly: Šeling 3,
Koedam 3, Hvolka, Tomaga Pavčo 4, Medvecký
11.kolo: Dynamo Biely
Dom - Tvrdošín Dorast 0:5
kontumačne, 1.FC Krásna
Hôrka/Pivnica - Gibraltar

6:7, góly: Daňa 2, Zboroň 2,
Vajdečka, Pikna - Gill 3, Šeling
2, Dedinský, Rošťák, B2 - Rebeli 6:5, góly: Gelčinský 3,
Palider, Kubek, Letaši - Šeling
2, P. Mravec, Kubala, Hvolka,
Poľovník - Dravci 6:9, góly:
Pavčo 4, Novák, Gregorec Repka 3, Miroslav Kordiak 3,
Ferenčík 2, Vrabček
12. kolo: Dravci - B2 tím
3:12, góly Ferenčík, Ja. Vrabček, J. Vrabček - Greššák 3,
Sirota 2, Palider 2, Gelčinský
2, Machunka, Machajda, Reguly, Gibraltár - Poľovník 0:5
kontumačne, Rebeli - Tvrdošín dorast 3:14, góly: Jarina,
Hvolka, Tomaga - Lajš 7, Mravec 3, Repka 2, Janoľ, vlastný,
Dynamo Biely dom - 1. FC
Kr. Hôrka/Pivnica 3:6, góly:
Ulrich, Gregorec, Dreveňák
- Zboroň 4 , Vajdečka, Zboja

Spoločné foto po vydarenej volejbalovej akcii.
Nový rok 2014 otvoril tradične už 14. ročník volejbalového turnaja „O pohár primátora mesta“ zmiešaných
družstiev, ktorý sa uskutočnil
v sobotu 4. januára pod organizačnou taktovkou volejbalového klubu Tvrdošín a mesta Tvrdošín. Turnaja sa zúčastnilo 7
družstiev, ktoré boli rozdelené
do dvoch skupín. Od začiatku
turnaja nebola núdza o krásne
volejbalové momenty a akcie v
podaní všetkých zúčastnených
družstiev. Prvé dve mužstvá z
každej skupiny Mestský úrad

a Stará Krčma sa stretli vo
finále. Úspesnejší boli nakoniec volejbalisti reprezentujúci Mestský úrad, keď vyhrali
v dvojsetovej bitke nad Starou
Krčmou. Turnaj tradične zakončilo vyhodnotenie a odovzdávanie cien od primátora
mesta Ivana Šašku.
Gymnázium - DEKA 2:0, Mestský úrad - Juniori 2:0, Stará Krčma - DEKA 2:0, VPZ - FOFO 2:0,
Mestský úrad - FOFO 2:0, DVPZ
- Juniori 2:0, Gymnázium - Stará
Krčma 1:2, Mestský úrad - DVPZ
2:1, FOFO - Juniori 0:2

Poradie v skupine: A
1. Stará krčma, 2. Gymnázium,
3. DEKA.
Poradie v skupine: B, 1. Mestský úrad, 2. DVPZ, 3. Juniori,
4. FOFO
Zápasy o umiestnenie:
Gymnázium - DVPZ 0:2, Mestský úrad - Stará Krčma 2:0, Juniori - DEKA 2:1, FOFO - DEKA
0:2, Stará Krčma - DVPZ 2:0,
Gymnázium - Mestský úrad 2:0
Celkové poradie: 1. Mestský
úrad, 2. Stará Krčma, 3. Gymnázium, 4. DVPZ, 5. Juniori, 6.
DEKA, 7. FOFO
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