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Mesto sa na okamih
vrátilo späť v čase,
dýchalo históriou

ročník XXXI

číslo 5

Domov si nosí človek v srdci celý život
Vážení spoluobčania,
každoročne sa v prvý
septembrový víkend stretávame, aby sme spoločne
strávili chvíle venované
nášmu mestu. Manažéri by
tieto dni označili za veľký
„teambuilding“, kedy celé
mesto utužuje svoje vzťahy
a priateľstvá. Tento rok sme
si počas Dní mesta pripomenuli jubileá, ktoré v minulosti významne formovali
naše mesto a udali mu smer,
ktorým sa uberalo. Avšak
na to, aby bol človek hrdý
na svoje mesto, na svoj domov, mal by poznať aj jeho
históriu. Deti a mládež sa
na hodinách dejepisu učia

o histórii sveta, či svojej krajiny, no dejiny mesta v učebniciach nenájdu. Vtedy je dôležité, aby učitelia, ale najmä
rodičia, vkladali do detských
sŕdc lásku k domovine a úctu
k jej minulosti. Pripomínali im,
prečo dnes mesto vyzerá tak
ako vyzerá, čo všetko sa za tie
roky udialo. Aby o svojom meste vedeli oveľa viac, ako len
naučenú vetu o prvej písomnej
zmienke. Takouto príležitosťou
boli aj Dni mesta, kedy boli dve
významné jubileá pripomenuté divadelným vystúpením nám
všetkým. Hoci dnes už len symbolicky bojovali Tvrdošínčania
za svoje práva, kedysi to bola
kľukatá cesta plná prekážok,
no nevzdali sa. Svojimi činmi,

aj keď to vtedy ešte netušili,
nám po sebe zanechali dôležitý
odkaz. Odkaz, ktorý potvrdzuje to, čo človek vždy hlboko vo
svojom vnútri cíti: že sa netreba vzdávať svojich snov a vízií,
že cesta k úspechu nikdy nie
je rovná a jednoduchá, že to,
čo má človek v srdci je oveľa
hodnotnejšie ako čokoľvek
iné a že rodina, to nemusí byť
iba otec, mama a pár detí, ale
je to celá spoločnosť, či celé
mesto, každý jeden obyvateľ,
keď spoločne ťahajú za jeden
povraz. Veď mesto to nie sú iba
budovy a parky. Sú to ľudské
srdcia, ktoré mu dávajú život, ktoré z neho robia miesto
hodné žitia. A aby srdce bilo,
musíme sa oň starať. Takouto

príležitosťou sú aj Dni mesta,
kedy sa z jednotlivcov stáva
rodina. Rodina, ktorá vďaka poznaniu vlastnej histórie nedovolí, aby jej mesto
upadlo. Ako povedal Marcus
Tullius Cicero: „Pole, akokoľvek úrodné, bez obrobenia predsa úrodu prinášať
nemôže.“ A tak aj my dbajme
o to, aby sme sa o naše mesto
starali ako o najkvalitnejšie
pole, aby našou úrodou bolo
úspešné mesto, ktorého dejiny sa nezastavili v dávnej minulosti, ale naopak, aby sme
pre budúce generácie každý
rok za sebou zanechali niečo,
čo bude hodné učenia.
Váš primátor

Vivat, Tvrdošín, znelo námestím
Prvý septembrový víkend sa každoročne nesie
v znamení trojdňových osláv nášho mesta. Tento
rok boli o to významnejšie, že boli umocnené 750.
výročím potvrdenej písomnej zmienky a 50. výročím
udelenia štatútu novodobého mesta pre Tvrdošín.
Príležitosť pripomenúť
si takéto významné jubileá
a zúčastniť sa aj ich osláv
má človek jeden, maximálne
dvakrát za život. Je to výnimočná udalosť nielen pre
mesto ako inštitúciu, ale aj
pre jednotlivca, ktorý v ňom
žije, vychováva svoje deti,
stará sa o svoj dom a záhradu.
Mesto buduje každý človek
v prvom rade sám od seba.
Mať však možnosť robiť
veci v záujme celého mesta
je fantastický dar, ktorý keď
sa využije v správnej veci
a v správnom čase, odrazí
sa na dlhodobom fungovaní
celej štruktúry mesta. Nezáleží, či je to v prospech školstva, infraštruktúry, kultúry, rodiny, alebo najistejšej
budúcnosti, v prospech detí,
pretože to robí pre mesto
a pre všetkých, čo v ňom žijú.
Ľudí, čo pre mesto robia naozaj veľa je mnoho. Sú to jed-

cov najvýznamnejších inštitúcií
a umelcov mesta
aj čelní predstavitelia poľských
gmín Jablonka,
Laskova a Kościelisko, starostovia z Nižnej
a Štefanova, zástupcovia Farnosti Tvrdošín
a Evanjelickej
cirkvi, členovia
Rady starších,
poslanci a pracov n íci MsÚ,
riaditelia školských zariadení, technických
služieb, urbárnici z Tvrdošína,
Medvedzia a Krásnej Hôrky.
Tých privítal slovami: „Výročie, alebo jubileum každého
človeka vždy býva poznačené
symbolikou, ktorá v tom čase
pre neho znamená nejaké hod-

tejšie obdobia, ktoré formovali
naše mesto, no želám si aby aj
budúcnosť bola úspešná, aby
všetci obyvatelia žili spokojne
a mali sa dobre.“
V minulosti sa informácie

menom Vyšný Tvrdošín voliť
richtára a 12- člennú radu, držať jarmoky, voliť si farára,
mať nemocnicu, nekonať poddanské práce pre zemepána,
neplatiť žiadne poplatky, mali

predávali z pokolenia na pokolenie ústne a zaznamenané
sú v historických dokumentoch. Zástupkyňa primátora
V. Jančeková si pre prítomných pripravila prezentáciu
o najvýznamnejších medzní-

právo týždenného trhu každý
pondelok a výročného trhu.
Veľmi dôležité bolo neplatenie mýta v celom Uhorsku, čo
znamenalo rozvoj obchodu na
významnej Jantárovej ceste.
Šesťdesiate roky neboli iba
obdobím „detí kvetov“, ale aj
ďalším významným medzníkom pre naše mesto. Získanie
štatútu novodobého mesta
pre Tvrdošín sa odrazilo aj
v ďalšom období, kedy mohol získať ďalšie významné
a dôležité postavenie v rámci
Oravy, a teda opäť sa mohol
stať okresným mestom.
Významné historické obdobia sú tak zároveň dôkazom i obrazom o tom, ako sa
kedysi malá obec rozrastala,
budovala a stala sa kráľovským mestom s výsadami.
Mestom, ktoré na svojej ceste
aj naďalej napreduje.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí v historických
kostýmoch zapožičaných
z Požičovne Matice slovenskej a podporené z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia
v Nadácii Pontis vytvorili atmosféru, ktorá nás vtiahla do
minulosti.

Príhovorom primátora sa začal nedeľný program na Trojičnom námestí.
notlivci, celé kolektívy, ale aj notenie, alebo aj pohľad do koch histórie nášho mesta až
partnerské mestá, či gminy. budúcna. V živote mesta tak, po jeho súčasnú podobu. V nej
Preto sa primátor mesta, I. ako to je aj u nás, kedy si pri- zvýraznila dva najvýznamnejŠaško, rozhodol využiť túto pomíname dve významné výro- šie medzníky, ktorými bol rok
príležitosť výnimočných ju- čia to znamená veľa. Nechcem 1265 a 1965. Prvý znamenal
bileí na vyjadrenie vďaky za hodnotiť históriu, je to minu- udelenie privilégií kráľovského
pomoc pri rozvoji a budovaní losť, ale ten kto nepozná svoju mesta, čo bolo v tej dobe mimonášho mesta. Na jeho pozva- históriu nemôže hovoriť o prí- riadne dôležité pre obyvateľov
nie sa 4. septembra v hoteli tomnosti a budúcnosti. Dnes tohto územia. Na základe noLimba stretli okrem zástup- si pripomenieme tie najdôleži- rimberského práva si mohli pod
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Mimoriadnu
dopravnú situáciu
by vyriešila R3

Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Posila v slove

Nebeský Otče, prosíme ťa, aby sa naše priateľstvo
s Kristom upevňovalo, prosíme za tých, ktorí nás predišli.
Sú to bratia a sestry, priatelia, otcovia, matky, známi, spolužiaci, tí, ktorých sme stretli vo svojom živote. Raz my
budeme čakať, kto si na nás spomenie, kto bude prosiť
o milosrdenstvo Nebeského Otca. Teraz sme to my, preto
pripájame svoj život k Ježišovmu ako obetu za tých, ktorí sú
už za smrťou.
Július Chalupa

Rok 2015 je v znamení

750. výročia potvrdenej listiny
o existencii Tvrdošína
50. výročia schválenia Štatútu
novodobého mesta pre Tvrdošín

Spomíname ...

Pamiatka zosnulých, Sviatok všetkých svätých alebo ľudovo nazývané „Dušičky“ sú práve to obdobie, kedy ešte intenzívnejšie myslíme na našich blízkych, priateľov a známych,
ktorí nás predišli na ceste do večnosti. Jediný čas má tú moc
zmierniť neutíchajúcu bolesť v srdci i v duši a obrúsiť ju do
nostalgických spomienok, ktoré zaplnia prázdne miesto po
milovanom. V trúchlivom období spomalíme svoj život a na
malú chvíľu im venujeme všetky myšlienky. Niektorí možno
vošli do našich životov len nakrátko, s niektorými sme prežili
dlhé roky, no každý po sebe zanechal čosi, pre čo v srdci nikdy nezomiera. Pripomíname si chvíle strávené s nimi a ako
symbol pripaľujeme sviečku a odriekame tichú modlitbu pri
ich hrobe. K spomienkam sa pridáva vďačnosť i obdiv všetkého, čo počas svojho pozemského prebývania medzi nami,
a s nami, dokázali vykonať. Smrť nikdy nedokážeme prijať
nezúčastnene, bez silných emócií, s nadhľadom či ľahostajne
a dotkne sa každého z nás.

Naša spomienka patrí aj vdp. J. Chalupovi. Pomník v tvrdošínskom cintoríne dalo postaviť z úcty a vďaky mesto v roku 1993.

Vážení a milí spoluobčania,
prijmite srdečné pozvanie do športovej haly

v sobotu 5. decembra o 1400
na už tradičný a neopakovateľný

Sviatok príbuznosti

Čaro Vianoc na chvíľočku zmení všedný deň,
nech ten pokoj navždy trvá, nie na chvíľu len.
V každom srdci radosť planie, túžba odveká –
obdarovať šťastím, láskou najbližšieho človeka.
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Na Vladine vyrastie nové ihrisko

Zoznam detských ihrísk
v našom meste sa rozšíri o ďalší objekt. Deti v každej mestskej časti tak budú mať plnohodnotné miesto pre rozvoj
športových aktivít.
Viacúčelové ihrisko s rozmermi 18,0 x 33,0 m s umelým
trávnatým povrchom a mantinelmi s ochrannými sieťami vyrastie na mieste, kde je
v súčasnosti asfaltové ihrisko.
Zaistí sa tým jednak bezpečnosť detí podľa prísnych kritérií Európskej únie a jednak je
to príležitosť sústrediť všetky

aktivity detí na jednom mieste. Mesto reagovalo na výzvu
Úradu vlády Slovenskej republiky v programe Podpora
rozvoja športu na rok 2015.
V súčasnosti možno konštatovať, že bolo ukončené verejné
obstarávanie na dodávateľa a
pred vedením mesta je už iba
dozerať na kvalitu realizácie
s následným, zrejme aj slávnostným otvorením ďalšieho
športového stánku pre deti,
mládež a veríme, že aj dospelých obyvateľov Vladiny, či
blízkych škôl mesta.

V polovici septembra sa
v Spojenej škole patriacej do
pôsobnosti ŽSK začalo s treťou
etapou úpravy výplní otvorov
okien, tentoraz v budove laboratórií a dielní. Prvá etapa bola
realizovaná úpravou preskleného átria v hlavnej budove školy. Druhá etapa zabezpečovala
výmenu okien v hlavnej budove v triedach a kanceláriách.
„Výmenu vykonáva ﬁrma,
ktorá vyhrala verejné obstarávanie. Jej zamestnanci
vykonávajú svoju prácu na

veľmi dobrej a profesionálnej úrovni. Tešíme sa, že nové
okná prispejú k zlepšeniu tepelnej pohody, bezpečnejšiemu
a príjemnejšiemu prostrediu
v týchto priestoroch. Žilinský
samosprávny kraj, ktorý zabezpečuje aj ﬁnancovanie výmeny
okien, zaradil našu školu do
projektov rekonštrukcie a my
veríme, že obnova ďalších častí budov (telocvične, jedálne)
bude pokračovať,“ povedala
Ľudmila Uhlíková, riaditeľka školy.

Únik tepla už bude minulosťou

Oddychovali v Oraviciach

V prvý jesenný týždeň sa 51 členov KD Nádej a ZŤP
Tvrdošín rozhodli urobiť niečo pre svoje zdravie,
a tak sa rozhodli zregenerovať svoje sily v mestských
termálnych kúpaliskách a v oravickej prírode.
Aj napriek chladnému ne poskytol dopravu, ako aj
a sychravému počasiu spo- zľavnený vstup do kúpaliska.
kojne relaxovali v teplej ter- Takisto patrí veľké ďakujem
málnej vode. Niektorí sa vedúcemu Jozefovi Koptovi,
vybrali na prechádzku do personálu na Chate Oravice,
Juráňovej doliny, kde obdi- ktorí nám po blahodarných
vovali altánky, vyhliadkové účinkoch liečivej vody priveže a oddychové miesta pravili príjemné posedenie
s osadenými informačný- so skvelým obedom. Usúdili
mi tabuľami, ako aj výhľad sme, že Oravice sa zviditeľďalekohľadom na panorámu ňujú a zveľaďujú čoraz viac,
širokého okolia. Iní zase ob- a tak isto ich navštevuje aj

Mimoriadnu dopravnú situáciu by vyriešila R3

Mimoriadna dopravná situácia ochromila hlavný ťah s Poľskom, čo len potvrdzuje nutnosť
výstavby obchvatu Oravy. Situáciu prerokoval 11. septembra
primátor I. Šaško s Jurajom Blanárom, predsedom Žilinského
samosprávneho kraja. „Hľadali
sme riešenia, ako pokračovať
a hovorili sme o konkrétnej situácii v našom meste, ktorá bude
monitorovaná. Zároveň sme prerokovali otázku obchvatu miest

a obcí Oravy, a najmä úseku
Tvrdošín – Nižná. Odpoveďou na
často opakovanú otázku, prečo
sa nič nedeje, je otázka získania
ﬁnancií z Európskej únie, ktorá
úsek rýchlostnej cesty R3 neodporučila ﬁnancovať. Budeme
však aj naďalej hľadať spôsoby,
ako túto stavbu čo najskôr začať
a pokračovať v ďalších etapách.
Skonštatovali sme, že situácia
v Podbieli môže veci len urýchliť,“ povedal primátor.

Vedenie mesta sa za otázku výstavby rýchlostnej cesty
zasadzuje všetkými možnými
dostupnými prostriedkami už
niekoľko rokov. Príkladom sú
stretnutia s vládnymi predstaviteľmi, zástupcami Národnej
diaľničnej spoločnosti, či vypracovanie potrebnej dokumentácie a spracovanie analýzy pre
komisiu v Bruseli. V uplynulom
období sa z iniciatívy primátora
I. Šašku viackrát zišli aj starostovia Nižnej nad Oravou, Podbiela,
Dlhej nad Oravou, Krivej a Sedliackej Dubovej, aby sa dohodli
na spoločných krokoch a svoj
protest vyjadrili okrem iného
aj spustením petície. Do tej sa

Na drevené objekty majú
veľký vplyv poveternostné podmienky, preto je
nutné ich pravidelne monitorovať, tieto výsledky vyhodnocovať a následne
riešiť. Monitoring „Drevených
chrámov slovenskej časti Karpatského oblúka“ zapísaných

do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO, medzi ktoré patrí aj náš drevený kostol
Všetkých svätých, vykonávajú
pracovníci Chemicko-technologického oddelenia Pamiatkového úradu SR. Pravidelne
monitorujú stav drevnej hmoty týchto chrámov, merajú a
vyhodnocujú relatívnu vzdušnú vlhkosť v interiéri objektov
a relatívnu vlhkosť drevnej
hmoty a činnosť drevokaz-

ných organizmov v interiéri
aj exteriéri objektov. Pri tomto monitoringu bolo zistené
lokálne poškodenie drevnej
hmoty v podkroví chrámu.
Mesto pripravilo projekt s názvom Eliminácia účinkov drevokazného hmyzu v podkroví
národnej kultúrnej pamiatky
Kostola Všetkých svätých v
Tvrdošíne, ktorý bol podporený z dotačného systému Ministerstva kultúry SR.

V stredu, 9. septembra, bol na hlavnom ťahu do Poľska kvôli havarijnému stavu uzavretý most v Podbieli.
Dočasným riešením krízového štábu bolo umiestnenie ľahkej mostovej konštrukcie zo štátnych hmotných rezerv.

Bývalí pracovníci vojenskej správy si zaspomínali
Pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl Slovenska bola
22. septembra odhalená pamätná tabuľa pri bývalej
budove vojenskej správy.

mesta bolo pracovisko Armády
Slovenskej republiky, Okresná
vojenská správa a Územná vo-

Na to, že kedysi mala v našom meste sídlo vojenská správa
si spomína len staršia generácia,
a aj tá už možno iba matne. Pamätná tabuľa má teda pripomínať,
že kedysi bolo naše mesto sídlom
Okresnej vojenskej správy. V súčasnosti je súčasťou Zväzu vojakov Slovenskej republiky v Trenčíne, kde je tiež jeho hlavné sídlo
ako spoločnej organizácie, ktorá
zastrešuje ďalšie vojenské organizácie. Sídlo pre Oravu je v Dolnom Kubíne a do tohto zväzu sú
začlenení príslušníci z celého regiónu. To znamená z Tvrdošína,
Trstenej, Podbiela, či Námestova. „Patrí sa, aby bolo aspoň
takýmto spôsobom zvečnené, že

Bývalí pracovníci Územnej vojenskej správy, príslušníci klubu
Zväzu vojakov Slovenskej republiky spolu s primátorom po
slávnostnom odhalení pamätnej tabule.

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

čoraz viac turistov z rôznych
kútov Slovenska a iných krajín,“ povedala vedúca KD
Nádej, Elena Hlušáková.

Vedenie mesta dbá o sociálnu politiku nielen našich
občanov. Dobre chápe zložitú situáciu znevýhodnených,
či zdravotne alebo pohybovo
obmedzených ľudí. Preto sa
aj im čo najviac snaží vyjsť v
ústrety. Dôkazom sú úprimné
poďakovania nielen z Oravy,
Slovenska, ale aj zahraničia.
Obec Istebné, zastúpená
starostkou obce vyjadruje
poďakovanie za sprostredkovanie a poskytnutie zľavy na
termálnom kúpalisku v Oraviciach pre žiakov našej ZŠ
a MŠ v Istebnom. Ešte v júni
sa celý zájazdový autobus zú-

častnil na tematickom zájazde
pri partizánskej nemocnici
pod vrchom Salatín v Zuberci.
Nechýbal ani priamy účastník odboja František Jurina, 95-ročný veterán. Záver
zájazdu si naše deti vychutnali cestou späť zastávkou
v Oraviciach, kde bolo vidieť
radostný čľapot a rozžiarené
tváre žiakov. Organizátori ZO
SZPB Istebné v spolupráci so
ZŠ s MŠ v Istebnom a obcou
Istebné ešte raz ďakujú. Ostávam s pozdravom a teším sa
na ďalšiu spoluprácu.
Bc. Fačková Lýdia,
starostka obce

Na jar tohto roku sme sa
s našimi klientmi ostravského
spolku U Andělky zúčastnili
ozdravného pobytu vo vašom krásnom meste. Dodnes
s vďačnosťou spomíname,
ako vľúdne a pohostinne sme
boli prijatí. Naši klienti sú seniori s rôznymi zdravotnými
obmedzeniami a chorobami
pohybového aparátu, pre
ktorých bola táto návšteva

nielen vítanou zmenou, ale
pobytom v termálnych kúpaliskách Oravice s prírodnou geotermálnou vodou
nabrali nové sily. Budeme
sa tešiť, keď budeme môcť
v blízkej budúcnosti navštíviť
vašu krajinu a potešiť sa jej
krásou. S prianím všetkého
dobrého
Eliška Kroczková,
predseda spolku

Cez pomoc aj k propagácii Oravíc

V jeho rámci bola počas októbra obnovená strecha a súvisiace konštrukcie. Uskutočnilo
sa ošetrenie drevených konštrukcií proti hubám a drevokaznému hmyzu, boli opravené i vymenené časti laťovania
a debnenie strešnej konštrukcie. Zároveň prebehli aj zabezpečovacie práce,
lokálna oprava a
výmena strešnej
krytiny.

Kostol prešiel čiastočnou rekonštrukciou

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU

divovali architektúru novopostavenej koliby Hubertky.
„Poďakovanie patrí pánovi
primátorovi, že nám bezplat-

mimo dotknutých obcí zapojili
aj obyvatelia z okresov Dolný
Kubín a Námestovo. Celá Orava
sa tak spojila za výstavbu rýchlostnej cesty, ktorá by jednak
odľahčila miestne komunikácie
a jednak by zvýšila bezpečnosť
občanov. Prepojenie Poľska so
slovenskou D1 by bolo pre región viac než prínosné, či už na
strane podnikania alebo rozvoja
cestovného ruchu.
Dnes, v súvislosti s nepriaznivou situáciou v Podbieli môžeme len konštatovať, že by sa
mohlo potvrdiť príslovie „všetko zlé je na niečo dobré“ a napredovalo by to len k jedinému,
k urýchleniu výstavby R3.

tu niekedy bola armáda. Dnes,
po rokoch, keď tu stojíte v uniformách je pre nás Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky o to
nostalgickejší. Je to jedinečná
príležitosť na odhalenie tabule,
ktorá bude ľuďom pripomínať, že
v našom meste boli vojaci,“ prihovoril sa prítomným primátor
mesta I. Šaško pred slávnostným
odhalením. Slávnosti sa zúčastnili príslušníci klubu ZVSR Dolný
Kubín pplk.v.v. RSDr. Ján Sporka, pplk.v.v. Ing. Štefan Stieranka, pplk.v.v. Ing. Bernard Adamus a niekoľkí bývalí pracovníci
Územnej vojenskej správy.
Na pamätnej tabuli je tak
zvečnený text „Súčasťou nášho

jenská správa Tvrdošín, ktoré
mali sídlo v tejto budove v rokoch
1.1.1998 – 31.12.2013.“

Nová trieda v materskej škole

Počas letných prázdnin prešla rekonštrukciou ďalšia trieda
v Materskej škole v Medvedzí, čím sa zvýšila jej kapacita, a teda možnosť prijať o 25
detí viac.
Vedenie mesta reagovalo
na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl
formou prístavby, výstavby
a rekonštrukcie priestorov pre
potreby Materských škôl a vybudovania zariadení školského

stravovania pri týchto materských školách v roku 2015. Rekonštrukcia prebiehala od 28.

júla do 31. augusta a v súčasnosti už bola daná do užívania.
V priebehu jedného mesiaca

prebehli stavebné práce zvislej a kompletnej konštrukcie
– muriva, úprava povrchov –
podlahy, výplne, omietky, potery, potrebné búranie. Taktiež
izolácia proti vode a vlhkosti,
inštalácia zdravotechniky,
vnútornej kanalizácie a vodovodu, konštrukcia drevostavby
– sadrokartónová stena, dodávka a inštalácia vnútorných
dverí, pokládka keramickej,
vlysovej a parketovej podlahy,
obklady z obkladačiek, nátery,
maľby a elektroinštalácia. Rekonštrukcia bola ﬁnancovaná z
dotácie Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR.

Údržba tenisovej haly bola
vždy realizovaná podľa potreby počas celého roka. Po
rokoch používania bolo nutné previesť aj úpravu starého
povrchu, realizovaného pred
10 rokmi na princípe umelej
trávy, ktorá za tie roky bola už
značne opotrebovaná. Na základe tohto už značne znehodnoteného povrchu tenisových
kurtov bolo v prvej polovici
septembra pracovníkmi technických služieb zdemontované opláštenie tenisovej haly,
aby práce mohli prebehnúť.
Bol odstránený a vyvezený nevyhovujúci podklad a miesto

toho bol položený asfaltový
povrch. Ďalšie akrylátové
vrstvy predstavujú elastický
a odolný povrch, pričom zabezpečujú jednotnú textúru
povrchu, ktorá ovplyvní jednak rýchlosť hry, ale aj samotnú kvalitu hry. Umelý povrch
je vyriešený na báze viazaných
gumových drtí, ktorých technológia sa využíva nielen na
najprestížnejších športových
podujatiach, ale v súčasnosti
aj pre multifunkčné ihriská
a rôzne športoviská aj na Slovensku. „Povrchové práce sa
realizujú v týchto dňoch odbornou ﬁrmou tak, aby naša

tenisová hala, ktorá je jediná
na Orave, bola pripravená na
novú sezónu, v ktorej tvrdošín-

skym tenistkám a tenistom želáme veľa úspechov,“ povedal
primátor I. Šaško.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podmienky pre tenistov sa zlepšia

Okrem ľadovej plochy aj hokejbalové ihrisko
V polovici októbra pracovníci
technických služieb začali s terénnymi úpravami povrchu pod
ľadovú plochu, s jej vyrovnaním a
najmä rozšírením, čím by sa malo
ušetríť na prevádzkových nákladoch. Práce pozostávali z odstránenia a odvezenia navýšenej
časti starého podkladu a po jeho
vyrovnaní následného natiahnutia
nového asfaltového koberca. Kvô-

li nerovnému povrchu bolo pre
chladiarenské zariadenie náročné
vytvoriť rovnomernú ľadovú plochu, preto bolo nutné podkladový
povrch vyrovnať. Vďaka nutnosti
vykonať terénne úpravy sa však
naskytla príležitosť povrch rozšíriť, čím vznikol priestor pre
hokejbalové ihrisko s rozmermi
24x48 m, ktoré bude v prevádzke
počas letných mesiacov.
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Náučný chodník splnil všetky podmienky otvorenia
Na otvorení Náučného chodníka Antona Kocyana sa 16. októbra stretli v Oraviciach riaditeľ
a zástupcovia Správy CHKO Horná Orava, vedúci
odboru starostlivosti o životné prostredie, správcovia Štátnych lesov Tanap, potomkovia Antona
Kocyana, primátor Tvrdošína a starosta Vitanovej.
„Pred 4. rokmi prišiel za
mnou s myšlienkou vybudovať
náučný chodník Robo Trnka.
Už na prvom stretnutí ma tento
nápad upútal a som rád, že sa
nám to na ministerstve životného prostredia, kde sme v tom
čase mali generálnu riaditeľku
z Tvrdošína, podarilo presadiť.
Je mi veľmi ľúto, že tu dnes nemôže stáť s nami a vidieť výsledok našej spoločnej snahy. Myslím si, že sme však urobili všetko
pre to, aby sa tieto myšlienky
podarilo zrealizovať aj napriek
rôznym problémom, s ktorými
sme sa pri jeho budovaní stretli.
Určite je to veľká vec nielen pre
nás, čo tu dnes stojíme, ale pre
všetkých ľudí, čo budú po tomto
chodníku kráčať, budú sa vzdelávať a spoznávať náš kraj,“
prihovoril sa k prítomným primátor mesta, I. Šaško.
Ľudovít Kocian, vnuk A.
Kocyana, po ktorom je chodník
pomenovaný, v skratke priblížil
život a vedeckú činnosť svojich
predkov, po čom bola následne odhalená ústredná tabuľa
celého chodníka. Po slávnostnej časti prítomných previedol kratšou časťou chodníka
riaditeľ Správy CHKO, Dušan
Karaska, ktorú spestril odborným výkladom pri jednotlivých
stanovištiach. Poukázal na dô-

ležitosť rašelinísk, ale aj na výnimočnosť rastlín a živočíchov
tu žijúcich. Na Chate Oravice
bola pre prítomných ešte pripravená odborná prezentácia,
ktorú predniesol Michal Kozoň,
pracovník CHKO Horná Orava.
Náučný chodník bol vybudovaný v rokoch 2010 až 2013
z podnetu Štátnej ochrany
prírody Slovenskej republiky,
Správy Chránenej krajinnej
oblasti Horná Orava v spolupráci s mestom Tvrdošín. Vybudovaný bol v rámci projektu
Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia
verejnosti o územiach Natura
2000 v CHKO Horná Orava. Tvoria ho dve trasy. Časť
A (14.6 km) vedie po asfaltovej
údolnej lesnej ceste do Tichej
doliny. Po štátnej hranici sa
vracia cez Maguru po lesnej
ceste s osobitnou vetvou smerujúcou na jej vrchol. Časť B
(3,2 km) vedie po asfaltovej
ceste v smere na Bobroveckú
dolinu a prechádza povalovým
chodníkom cez rašelinisko Peciská. Na trase A je 22 zastávok
s náučnými tabuľami, posedeniami a vyhliadkovými vežami.
Trasa B v sebe zahŕňa 9 zastávok. Cieľom realizácie projektu
bolo zlepšenie podmienok pre
zabezpečenie ochrany prírod-

ného prostredia v Oraviciach,
zabezpečenie rozvoja turizmu, zvýšenie ekologického
povedomia nielen miestnych
obyvateľov a zároveň zníženie
rizika úrazu.
Náučný chodník tak môžu
využívať aj školy v rámci environmentálnej výchovy, či predmetov zameraných na biológiu
a geografiu. Žiaci tak majú
možnosť hravou formou získať
poznatky o faune a ﬂóre, ktoré
vytvárajú reliéf krajiny a dodávajú jej špeciﬁcký ráz.

Medzinárodné partnerstvá prinášajú nové skúsenosti
Pred 8 rokmi sa naše mesto zapojilo do projektu Twin
Town, siete 10 partnerských miest z 8 krajín Európy.
Tohtoročné stretnutie členov medzinárodného projektu sa konalo v dňoch 2.- 6. septembra v poľskom Kościelisku, ktorého sa zúčastnili aj žiaci nášho Gymnázia.
„Naše mesto je jediným zástupcom Slovenska v tejto družobnej sieti európskych miest.
Spolupráca v oblasti kultúry,
vzdelávania, cestovného ruchu, životného prostredia, medzinárodných vzťahov a ďalších je prínosom pre všetkých,“
hovorí primátor I. Šaško, ktorý prezentuje záujem rozšíriť
spoluprácu okrem samosprávy
a mládeže aj na záujmové združenia a podnikateľov a apeluje
na využívanie možností, ktoré
ponúkajú európske podporné
programy.
Hlavnou témou stretnutia predstaviteľov samospráv
a mládeže bola Natura 2000,

ktorú schválila Európska únia
na ochranu prírody, fauny a ﬂóry a vytvorenie chránených oblastí a prírodných parkov. Jej

cieľom je uchovať európske prírodné dedičstvo. Predstavitelia
miest mali prezentácie na tému
Účasť občanov na vytváraní
Natury 2000 z hľadiska vedeckého, administratívneho a soci-

álneho v ich krajine či okrese.
Mládež mala prezentovať chránenú faunu a ﬂóru. Prezentácie boli na vysokej úrovni po

stránke informačnej aj jazykovej. Komunikačným jazykom
bola angličtina. Program bol
obohatený o prednášky odborníkov predstaviteľov regionálnej ochrany prírody v Poľsku
z Krakova ako aj Tatranského národného parku na tému
ochrany prírody a údržby turistických chodníkov v Tatrách.
Účastníci navštívili aj mesto
Krakow, absolvovali výlet lanovkou na Kasprowy vrch, kde
mali možnosť vidieť chránenú
prírodu a stretnúť množstvo
turistov. Duch celého stretnutia
bol obohatený biatlonovým pretekom v streľbe a behu, ktorého
sa s nadšením zúčastnili všetci
a boli odmenení medailami,
ktoré si pyšne spolu so zážitkami, spomienkami na spoločné
debaty a príjemné rozhovory
odniesli účastníci tohto ročného
stretnutia.

Mesto získalo financie z eurofondov a investovalo ich efektívne a účelne
Koncom septembra sa v Zakopanom
konala záverečná konferencia o Programe cezhraničnej spolupráce Poľsko –
Slovenská republika 2007 – 2013 a o novom programovacom období do roku 2020. Zúčastnili
sa jej primátor I. Šaško a jeho zástupkyňa V. Jančeková.

Otvorenie zrekonštruovaného kultúrneho domu sa začalo tradičným prestrihnutím pásky.
Prvým spoločným projek„Na konferencii sme mohli
zhodnotiť uplynulé obdobie. tom bol projekt Tatry nás
Môžem vyjadriť svoju radosť spájajú, a nedelia – spoločné
a spokojnosť nad dosiahnutý- aktivity samosprávnych úrami výsledkami. Prvé projekty dov-garancia trvalého rozvo-

Furmanské Oravice sa konali v pravej zimnej atmosfére.
sme v našom meste začali rea- ja Mesta Tvrdošín a Gminy
lizovať v roku 2010, a tak prak- Kościelisko. V Tvrdošíne bol
ticky za štyri roky sme ukon- modernizovaný Dom kultúry,
čili päť projektov. Spolupráca v Kościelisku - Centrum res gminou Kościelisko prispela gionálnej kultúry a Plenérova
k rozvoju obidvoch samospráv scéna. Počas tohto obdobia sa
v mnohých oblastiach, ale tak- uskutočnili spoločné aktivity
tiež k rozvoju pohraničia v ob- - Dni slovenskej a poľskej kullasti kultúry, cestovného ruchu túry u oboch partnerov (veľké
a ďalších oblastiach,“ povedal kultúrne podujatia pre širokú verejnosť), Spoznávanie
primátor.

regiónov – výmenné pobyty
žiakov a študentov, stretnutia
samospráv, poslancov, podnikateľov a športovcov, výstavy

- Letné stretnutia s folklórom
a Gymnastika artystična, Detská show - prezentácia najvýraznejších detských talentov

Aktivita Náučno-relaxačný prechod pre hendikepované osoby
partnerských miest.
výtvarného umenia a tradičnej (tanec, hudba, spev) z gminy
tvorby, tradičných výrobkov, Kościelisko i mesta Tvrdošín.
športové súťaže atď.)
Pre deti z Kościeliska a TvrVybudovanie amfiteátra došína bol pripravený dvojprispelo k zatraktívneniu Ora- dňový športovo-relaxačný
víc a spoločných aktivít sa zú- pobyt. Ďalej to bola Prehliadka
častňovala aj široká verejnosť - poľských a slovenských dyPrehliadka poľských a sloven- chových súborov, Prehliadka
ských cirkevných zborov, dvoj- amatérskych ﬁlmov poľských
dňové podujatie Pod Osobitou a slovenských autorov. Konali
ožívajú ľudové zvyky, kde sa výstavy tradičného ľudovépopri prezentácií ľudových ho umenia a súčasnej tvorby
zvykov, ľudového umenia va- tvrdošínskych tvorcov, Ora-

Zrekonštruované cesty na sídlisku Medvedzie sa počas aktivity
Bezpečnosť na cestách zaplnili deťmi z materských a základných škôl z nášho mesta aj Kościeliska.
rili partneri jedlá z vlastných vická lyža (lyžiarska súťaž)
regiónov, ktoré ochutnávali a a Furmanské Oravice (súťaž
hodnotili návštevníci podu- konských záprahov), Vyhodjatia. Ďalšími aktivitami boli notenie projektu s prezentá-

ciou sa uskutočnilo za účasti
predstaviteľov samospráv, škôl
a kultúrnych inštitúcií.
Postavenie relaxačného
chodníka v Oraviciach plní
špeciﬁckú úlohu, pretože poskytuje bezpečný pohyb aj
ľuďom so zníženou pohybovou
schopnosťou (tomu účelu sú
prispôsobené odstavné parkoviská). Sú tam umiestnené prístrešky na oddych, informačným zdrojom sú propagačné
tabule s faunou a ﬂórou územia
Oravíc. Chodník je využívaný
celoročne.
V minulom roku bola ukončená rekonštrukcia ciest na
sídlisku a zrekonštruované
Centrum tradícií a turizmu,
hotel Limba.

Verím, že Centrá tradícií a turizmu budú naďalej rozširovať
služby kvalitným ubytovaním,
gastronómiou, kongresovými a inými službami. Budú sa
podieľať na rozvoji cestovného
ruchu aj v nesezónnych obdobiach. Výsledky tohto obdobia sú viditeľné, ale už sú za
nami. Na konferencii sme boli
informovaní o cieľoch nového
programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.
Verím, že nadviažeme na predchádzajúce úspešné obdobie ,“
vysvetlil primátor.
O napĺňaní spoločných
cieľov svedčí nová dohoda
o spolupráci medzi mestom
a gminou do roku 2020. Týka
sa vedenia spoločnej ponuky

Vystúpenie tanečníkov z CVČ pri otvorení Centra tradícií
a turizmu, hotela Limba.
„Uvedomujeme si, že in- turistických atrakcií, tvorby
vestovanie do tejto oblasti má komunikačných spojení mea bude mať dlhodobý efekt aj dzi gminou a naším mestom,
pri raste konkurencieschop- tvorby komplexných integronosti regiónov. Napomáha vaných turistických ponúk,
tomu budovanie a rekonštruk- využitia možnosti získania
cie ciest - zlepšenie dopravnej prostriedkov EÚ s cieľom redostupnosti turisticky a in- alizácie spoločných projektov,
vestične atraktívnych oblas- podpory podnikania, inovatí nášho mesta, ale i gminy tívnosti a konkurencieschopKościelisko. Môžeme hovoriť nosti, obnoviteľných zdrojov
aj o postupnom posilňovaní energie a ochrany životného
konkurencieschopnosti eko- prostredia, kultúrnej výmenomiky cestovného ruchu a ny a výmeny detí a mládeže,
poľsko-slovenskej spolupráce spolupráce medzi verejnými
ekonomických subjektov, ve- inštitúciami a mimovládnymi
rejných inštitúcií a obyvateľov. organizáciami.
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Na slávnostnom zasadnutí sa prelínala minulosť a prítomnosť s budúcnosťou
Tvrdošín, Tvrdošín, kráľovské mesto,
v dejinách Oravy máš prvé miesto:
jak hraničná tricezima stál si na stráži,
ako vtedy – až do dneška zabraňuješ lži.
Máš svoj erb s korunou, svoje výsady,
ktoré nik z rodákov nikdy nezradí:
Krásničania, Medvedžania, Tvrdošínčania
pred hocakým neprajníkom si ťa ochránia.
Tvrdošín, Tvrdošín, kráľovské mesto,
milšieho od teba na svete nieto.
Tvoje verné deti si ťa nikdy nedajú,
aj keď v svete roztratené – vždy spomínajú:

Primátor s dlhoročným priateľom A. Karlakom, wójtom gminy Jablonka.

na detstvo prežité v tvojom chotári,
na lásky z mladosti s úsmevom na tvári,
/: na otcove tvrdé ruky, teplo pri mame.
Nikdy si ťa, mesto naše, nikdy nedáme!:/

Účastníci so záujmom sledovali prezentáciu zástupkyne V.
Jančekovej o historických medzníkoch mesta.

Zástupkyňa primátora s predsedom Rady Gminy Kościelisko.

Prvá časť zasadnutia sa 4. septembra v hoteli Limba niesla
v duchu histórie. Divadelníci pod vedením J. Broza „vtiahli“
účastníkov do 14. storočia prezentovaním zdramatizovanej udalosti o získaní privilégií kráľovského mesta. Druhá scénka bola
zameraná na donáciu Thökölyho na Oravice. Ozrejmila historický fakt odovzdania Oravíc pod správu Tvrdošína. Uvedenie
tejto scénky bolo vyjadrením poďakovania za dlhoročné úsilie
vedenia mesta za opätovné znovuzískanie Oravíc po protiprávnom konaní katastrálneho úradu.
Spomienky na históriu poukázali na minulosť, ale ako povedal
primátor v príhovore: „Sme tu na to, aby sme hodnotili aj súčasnosť, v ktorej je treba dávať to najlepšie pre budúcnosť mesta. Tú
treba tvoriť a pripravovať už teraz, aby sme po sebe zanechali
čo najviac, aby sa naše deti, vnuci mali dobre a žili spokojne.“
Primátor I. Šaško so zástupkyňou V. Jančekovou odovzdali
prítomným pamätný list pri príležitosti významných výročí. Zahraniční hostia nešetrili chválou. „Tu, u vás v Tvrdošíne vidíme
veľa vykonanej práce zásluhou pána primátora a poslancov,
ktorá vojde do histórie,“ povedal wójt gminy Laskova. „Nech
sa Tvrdošín naďalej rozvíja. Prajeme všetkým obyvateľom to
najlepšie.“

Zástupcovia z Laskovej tlmočili pozdravy od obyvateľov gminy.

Podvečer prvého dňa osláv patril deťom a mládeži
Trojičné námestie sa zaplnilo detskými divákmi, ktorým herci z divadla Babadlo z Prešova predviedli bábkovú rozprávku
O psíkovi a mačičke. Detské publikum so zatajeným dychom
sledovalo vtipné a zároveň poučné dobrodružstvá zvieratiek. Po
pútavom divadle nasledovali vystúpenia troch žánrovo odlišných
kapiel, ktoré ulahodili predovšetkým uchu našej mládeže. Ako
prvá sa predstavila domáca kapela 4Others a tú vystriedali známi
hudobníci zo skupiny Puding pani Elvisovej. Divákov neodradilo ani dlhšie čakanie a po zvukovej skúške si už mohli naplno
vychutnať známe melódie. Piatkovú atmosféru ešte podčiarklo
vystúpenie skupiny Anthology s prepracovanými ohňovými
a svetelnými efektmi.

Svoje sily si merali deti aj rodičia
V doobedných hodinách 5. septembra pracovníci Centra voľného času pripravili pre deti a ich
rodičov súťaže na detskom ihrisku pri známej lodi Alica. Deti súťažili jednotlivo, ale aj ako kolektívy z materských škôl. Pre najlepší bola pripravená poukážka v hodnote 100 eur a hodnotné
detské ceny a balíčky. Víťazný šek putoval do triedy predškolákov, trieda č. 8., v Medvedzí.
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Dobrá zábava trvala do neskorých večerných hodín
V poobedných hodinách sme sa už tradične stretli na futbalovom ihrisku. Tu si svoje
sily zmerali zástupcovia zo všetkých volebných obvodov v športových aj logických
disciplínach. Nezľakli sa ani koryta plného
blata, odkiaľ museli vyloviť kľúčik od pokladnice, v ktorej sa skrývala ďalšia úloha za
hodnotné body. Medzitým sa v stánkoch jednotlivých obvodov usilovne pracovalo na výrobe tvrdošínskych halušiek s kapustou. Tie
najskôr ochutnala odborná porota, ktorá udelila prvé miesto obvodom č. 2, 6 a 5. O tom,
že to bol skutočný gurmánsky zážitok, svedčí aj rozhodnutie neudelenia tretieho miesta
a tak sa o druhé miesto delili obvody č. 1,
3, 4 a 7. Okrem halušiek mohli návštevníci
ochutnať aj pravý poľovnícky guľáš, alebo
sa občerstviť klobáskou s pivom, či kofolou.
Bohatú tombolu si všetci mohli obzrieť už
počas súťaží. Primátor I. Šaško so zástupkyňou V. Jančekovou si ku jej losovaniu
prizvali jedno z detí pod pódiom, ktoré zodpovedne a so všetkou vážnosťou vyžrebovalo 77 šťastlivcov. Medzi cenami nechýbali
hodnotné darčeky od mnohých sponzorov,
ako bicykle, televízory, tablety, darčekové
koše, potreby do domácnosti, či hodnotné
poukážky. O večernú zábavu sa postarala
hudobná skupina Duo Orava.

Mesto sa na okamih vrátilo späť v čase, dýchalo históriou
Vyvrcholením trojdňových osláv bol 6.
septembra nedeľný program. V doobedných
hodinách celebroval v duchu významných výročí slávnostnú sv. omšu František Trstenský
a František Reguly. Veriaci tak mohli obetovať
sv. omšu na úmysel nášho mesta.
Poobedný program sa niesol v duchu histórie a folklóru poňatého tradične so všetkou
vážnosťou, ale aj netradične s prvkami špeciﬁckými pre vystupujúce kapely. Pozdravy zo

Zvolena priniesli rytieri - „Priaznivci Pustého
hradu“.
Hoci počasie troška postrašilo, obyvatelia
mesta, ako aj jeho návštevníci, si nenechali ujsť
jediných vystupujúcich. Ako prvá sa predstavila skupina Spod Budína, ktorá je so svojim
repertoárom známa v širokom okolí. Po nej
už mohli diváci obdivovať historický sprievod
v dobovom oblečení symbolicky znázorňujúci
obdobia, v ktorých písal Tvrdošín svoju históriu

ako kráľovské mesto. Viac ako stovka spoluobčanov sa zhostila tejto úlohy veľmi dobre a
s nadšením.
V malých divadelných scénkach boli zdramatizované dve najvýznamnejšie udalosti mesta, a to privilégiá Ľudovíta I. Veľkého a Donácia na Oravice.
Históriu nielen Tvrdošína, ale aj Oravy podčiarkovalo vystúpenie folklórneho súboru Oravan Senior. Tí opäť dokázali navodiť tú správnu

atmosféru, ktorá k ich vystúpeniam vždy patrí.
Zlatým klincom a zároveň najväčším lákadlom boli pre diváka Zlaté husle a Lúčnica. Tí
svojim vystúpením predviedli tance a hudbu
z regiónov Slovenska. Bodku za trojdňovými oslavami urobila hudobná skupina Ploštín
punk. Medzi divákmi zožali všetky vystúpenia
obrovský úspech.
Podujatie podporil nadačný fond Kia Motors
Slovakia v nadácii Pontis.

Dni mesta očami obyvateľov
Oslavy boli výnimočné kvôli výročiam. Boli
v niečom špeciálne pre vás?
„Na dňoch mesta sa nám najviac páčilo,
že program bol zameraný pre všetkých členov
rodiny. Mohli sme si zatancovať, zašportovať a
hlavne bola dobrá nálada. Pochutnali sme si aj
na dobrotách, ktoré pre nás pripravili súťažné
tímy. Tri dni doslova spojili mesto. Postretali
sme kopu známych a trávili čas s rodinou. Tešíme sa na ďalší ročník.“
Rebeka Tlachová
„Na všetkých akciách mesta sa mi páči,
preto, že mesto ožije. Navrhla by som ešte v sobotu na ihrisku nejaký špeciálny detský kútik
s maskotmi a aktivitami prispôsobenými deťom a pre rodiny. Pre mňa je vždy top, keď sa
stretne dobrá partia v sprievode dobrej hudby,
a samozrejme tombola, aj keď sa mi ani tento
rok nepodarilo vyhrať televízor. (smiech)“
Veronika Iskrová
„Kvôli počasiu sme tento rok neboli dlho, no
páčili sa nám atrakcie a súťaže pre deti, a tak
isto aj súťaže vo varení, či kapely na námestí.
Keďže máme ešte malé dieťa, do všetkého sa
nezapájalo, no v budúcnosti sa určite zúčastní.
Pre nás sú dni mesta vždy špeciálne, pretože
strávime čas spoločne ako rodina a nemusíme
vymýšľať program mimo mesta.“
Zuzana Pafčová
„Myslím, že treba vyzdvihnúť zapálenie
mnohých ľudí do príprav a následne do celého
priebehu akcie. Som presvedčený že všetky body
programu mali svojich skalných fanúšikov. Dni
mesta sú pre mňa výnimočné každý rok.“
Ján Smoleň

„Najhodnotnejší a dobre pripravený
program, ktorý ma zaujal bol historický sprievod mestom v dobovom oblečení s následným
divadelným vystúpením zameraným na históriu
mesta. Taktiež sa mi veľmi páčilo vystúpenie
folklórneho súboru Oravan Senior a Lúčnice.“
Elena Hlušáková
„Bolo zaujímavé, že celý program bol rozčlenený do troch dní, každý si mohol vybrať
ten, ktorý mu vyhovoval žánrovo aj časovo. Páčil sa nám hlavne pohľad do histórie mesta a
pripomenutie si jeho významných historických
udalostí. Program tohto „trojdnia“ bol starostlivo pripravený s vynaložením nemalého úsilia
- nedá sa mu nič vyčítať. Pre nás bol výnimočný
práve tretí deň osláv, ktorý začal slávnostnou
sv. omšou, so slovami Vdp. Ferka Trstenského
počas homílie, o dôležitých pilieroch života
ľudí nášho mesta.“
Manželia Skurčákovci
„Každoročné oslavy Dni mesta pre mňa
osobne predstavujú akoby takú rozlúčku s letom. Tento rok ma najviac oslovilo nedeľné
vystúpenie, kedy mestom prešiel sprievod rytierov, či rôznych spoločenských vrstiev, ľudí
žijúcich v Tvrdošíne pár storočí dozadu. Naši
spoluobčania nám takýmto spôsobom priblížili život v minulosti a zároveň poukázali na
to, že bolo veľmi ťažké vydobyť si privilégiá
kráľovského mesta. To, čo my dnes berieme
ako samozrejmosť, to v minulosti stálo našich
predkov veľa síl, námahy a diplomacie. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k vytvoreniu
nezabudnuteľných dní. Som hrdá na to, že som
Tvrdošínčanka.
Eva Siteková
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Zahájili školský rok s víziami do budúcnosti
Po dvojmesačnom oddychu nastal pre deti a študentov opäť čas, aby zasadli do školských lavíc a naučili sa niečo nové.
V Tvrdošíne 2. septembra
privítali svojich žiakov riaditelia a riaditeľky súkromných
jaslí, dvoch materských, dvoch
základných a troch stredných
škôl. Anna Namislovská, riaditeľka Gymnázia žiakom popriala, aby tento školský rok
bol pre každého príležitosťou

Osobitne sa prihovorila aj ku
maturantom: „Buďte nároční
aj na seba, prijímajte informácie s ochotou, s radosťou
a s otvoreným srdcom a pracujte zodpovedne, aby sme my
všetci a aj vy sami boli na seba
hrdí. Prajem vám veľa chutí
a energie do štúdia.“ Na sláv-

Žiakov a študentov v školskom roku 2015/2016 čaká
191 vyučovacích dní a 27 dní
prázdnin, riaditelia však už teraz vedia, že ich čaká mnoho
projektov a súťaží, do ktorých
budú zapájať tak učiteľov, ako
aj žiakov. Riaditeľka Spojenej
školy Tvrdošín, Ľudmila Uhlíková, sa vyjadrila: „Naša
škola si uvedomuje, že odborné vzdelávanie je jeden
z najdôležitejších nástrojov

Projekt Comenius obohatil všetkých účastníkov
V rámci projektu Comenius
„Životné prostredie odráža kultúru“ školy zo šiestich rôznych
krajín (Turecko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Španielsko a
Portugalsko), medzi ktorými bola
aj ZŠ Márie Medveckej, spolupracovali, spojili šesť miestnych
spoločenstiev. Študenti z každej
zúčastnenej školy a ich učitelia
sa stretli v októbri 2013 v Mersine (Turecko), v roku 2014 v Budapešti (Maďarsko), Almayate
(Španielsko) a v Soﬁi (Bulharsko),
v roku 2015 v Tvrdošíne (Slovensko), Lisabone, (Portugalsko) a
Istanbule (Turecko). Oficiálna
webová stránka bola vytvorená
na Facebooku Environment Reflects Culture a fungovala ako

hlavný komunikačný prostriedok
projektu a všetci účastníci (žiaci
i učitelia) boli stále v kontakte
prostredníctvom sociálnych sietí.
Učitelia začali spoločné činnosti
posudzovať environmentálne a
kultúrne. Do povedomia účastníkov mobilít sa dostávalo partnerské miestne prírodné a kultúrne
dedičstvo: historické miesta,
hudba, tanec, šport a národné
jedlá. Tieto aspekty boli dané
na vedomie všetkým partnerom
prostredníctvom návštev, fotograﬁckých výstav, športových,
kultúrnych a divadelných aktivít,
prezentácií, seminárov, brožúr a
videí. Tým, že žiaci bývali v rodinách, dostali príležitosť stať
sa členmi rodín a žiť každodennú

rutinu svojich hostiteľov. Videli
ako sa stravujú, ako riešia problémy, ktoré sú najdôležitejšie pre
nich, ťažkosti, s ktorými zápasia,
čomu sa venujú vo voľnom čase, a
v neposlednom rade, ako sa pozerajú na svet okolo nich. Vďaka
tomu sa rozvinulo povedomie študentov o potrebe chrániť životné
prostredie a miestne kultúrne
dedičstvo, ale i úctu a rešpekt ku
kultúre tradíciám a náboženstvu.
Za týmto účelom, bolo dôležité
odhodlanie a snaha preukázaná
všetkými partnermi, aby návštevy splnili ciele a boli jedinečnými
zážitkami pre zahraničné delegácie. Sme hrdí na to, že všetky ciele
boli splnené.
Weronika Anna Pilarčík

Talentované deti majú možnosť na vzdelávanie
Veľa rodičov na svojom dieťati už v útlom veku
pozoruje, že má určité nadanie. Jasnou voľbou sú
krúžky či talentové odbory umeleckých škôl a centier
voľného času. V našom meste majú rodičia možnosť
výberu hneď zo štyroch variant. Pôsobí tu Základná
umelecká škola a Centrum voľného času, ktoré patria
pod správu mesta a dve súkromné umelecké školy –
Pierrot a SZUŠ Martina Rosinu.

na dosiahnutie úspechu, aby
ho všetci prežili zdraví, stali
sa bohatšími o nové poznatky,
skúsenosti, zážitky, priateľstvá, aby to bol rok plný zaujímavých projektov, súťaží,
hier, aby prežívali školu hrou,
tešili sa z rôznych športových, spoločenských podujatí,
teda aby bol pestrý a veselý.
Privítala aj najmladších, primanov osemročného štúdia.

nostné zahájenie školského
roka medzi študentov prišiel aj
primátor mesta, I. Šaško. Ten
zaželal žiakom aj pedagógom
veľa úspechov, radosti a trpezlivosti. „Sme hrdí na túto
školu, ktorú budete navštevovať a som rád, že ste sa rozhodli práve pre ňu. Vychovala veľa výborných študentov
a odborníkov,“ prihovoril sa
osobitne novým študentom.

zamestnanosti a s tým súvisia
aj potreby školy stať sa konkurencieschopnou pri poskytovaní kvalitného vzdelania,
ktorého výsledkom bude bezproblémové uplatnenie sa absolventov našej školy na trhu
práce. Cieľom školy je zapojiť
sa do európskych mobilít, ktoré budú prospešné nielen pre
žiakov a učiteľov, ale aj pre
školu ako takú.“

Dobro v srdci dokáže aj zázraky
Ak si budeš pamätať na svoje
dobré skutky, bude ti to prekážať vykonávať ďalšie.
Lev Nikolajevič Tolstoj
Vraj je dnes iná doba. Susedia sa sotva pozdravia, každý
sa všade ponáhľa, práca je samý
stres, nikto nič nespraví pre
druhého len tak. Nezištnosť sa
nenosí a v móde je starať sa len
o seba. Ľudstvo akoby zabudlo,
že všetko, čo robí od srdca a pre
druhého ho robí šťastným.
Keby sme každý deň pre niekoho urobili aspoň maličkosť,
pomohli mu s nákupom, podržali dvere alebo sa len úprimne opýtali „Ako sa máš?“ svet
by hneď vyzeral inak. Hoci je
anonymný a neosobný, ľudia
čoraz viac inklinujú k páchaniu
dobra. Potrebujú to a vedia, že
život je tak oveľa krajší. Mnoho takých príkladov nájdeme aj
v našom meste. Stačí sa obzrieť
okolo seba...
Od čias, kedy dal richtár Juraj Medvecký – Ollo vytesať
do skaly nad dedinou otvor pre
sochu Panny Márie, ubehli desiatky rokov. Za toto obdobie
už pri Skalke prosil o pomoc,
či odpustenie nejeden veriaci
a stala sa tiež obľúbeným objektom fotografov. Ako všetko, tak aj toto dielo si vyžaduje
istú starostlivosť, bez ktorej by
sa zmenilo na chátrajúcu, nič
nehovoriacu masu skál s akousi sochou – ak vôbec. Iste ste si
všimli, že v septembri prešlo
kompletnou obnovou drevené
oplotenie. Určite je treba vyzdvihnúť snahu vedenia mesta zachovať toto miesto aj pre
ďalšie generácie. Vyasfaltovaný
koberec, zastrešenie, lavičky,
či sochy svätcov to potvrdzujú. Netreba však zabúdať ani
na jednotlivcov, ktorí tomuto

miestu venujú svoj voľný čas.
Pani Margita Bučeková už 30
rokov vymieňa pri soche Panny Márie kvety, vodu, sviečky.
Nezabudne poometať pavučiny,
a keď treba, odmetie aj napadané lístie. Svojimi činmi sa nevystatuje, nečaká za ne chválu
ani žiadne odmeny. Do reči sme
sa s ňou dali tiež iba náhodou,

lo ma to za srdce, pretože ten
nápis tam nebol už roky, a tak
sme sa rozhodli urobiť pre toto
miesto čosi viac. Úprimne ďakujem všetkým, čo mi pomáhali,
či už s prácami alebo ﬁnančne.
Bolo ich naozaj veľa a všetci sa
zaslúžili o kus roboty,“ hovorí
M. Blažek. Takto svojpomocne v spolupráci s technickými

Základná
umelecká škola
Na výber máte z troch odborov, a to z hudobného, výtvarného a literárno-dramatického.
Za školné zaplatíte od 4 do 6
eur mesačne a pre dospelého je
to 11 eur za mesiac. Nárok na
neuhradenie príspevku má žiak
v prípade, že zákonný zástupca
je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi, alebo je žiak dlhodobo neprítomný na vyučovaní zo zdravotných dôvodov. Na zľavnený
príspevok má tiež nárok zdravotne postihnuté dieťa, prípadne ak
z jednej rodiny navštevujú ZUŠ
viac ako tri deti.
Centrum
voľného času
Prihlásiť môžete svoje dieťa

aj seba vo veku od 4 do 30 rokov,
pričom máte na výber športové
krúžky ako futbal, ﬂorbal, stolný
tenis, rôzne tanečné krúžky zamerané pre materské školy, ďalej
roztlieskavačky, disco tance, hip
hop, detský aerobic, mažoretky,
ale aj šachový krúžok, kalanetiku, teen cvičenie, či aerobic pre
ženy. Poplatok za krúžok je 5 eur
na celý školský rok pre deti do
15 rokov, nad 15 rokov je to 10
eur. Ak dieťa navštevuje v CVČ
viac krúžkov, platí len za jeden.
Súkromná základná
umelecká škola
Martina Rosinu
Žiak vo veku od 4 do 25 rokov je do SZUŠ prijatý na základe výsledku talentovej skúšky.
Na výber máte opäť z troch od-

borov – hudobný, tanečný a výtvarný. Školné sa platí polročne
vo výške od 15 do 33 eur podľa
zamerania a v prípade, že patríte
k rodinám, ktoré si nemôžu dovoliť zakúpiť nový hudobný nástroj, je ho po dohode s rodičmi
možné na určitý čas vypožičať.
Súkromná základná
umelecká škola
Pierrot
Špecialitou tejto školy sú
vo výtvarnom odbore výtvarné
techniky a hrnčiarstvo. Okrem
už spomínaného tiež ponúka
tanečný odbor, kde sú veľkým
lákadlom okrem moderných
aj klasické alebo ľudové tance
a step. V hudobnom odbore zasa
počas prípravky žiaci súbežne
počas celého školského roka
študujú hru na nástroj aj teóriu.
V ponuke nechýba ani divadelný odbor. Deti sú hodnotené za
svoje výsledky polročne a prihlásiť ich môžete už od veku 4
do 15 rokov. Školné sa pohybuje vo výške od 20 do 30 eur za
polrok plus 5 eur ZRPŠ na celý
školský rok.

Čestné uznanie pre Planietovú
Oravské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja vyhlásilo aj tento rok 12.
ročník celoštátnej literárnej
súťaže mladých autorov Mladá
slovenská poviedka 2015. Súťaž si opäť našla svojho adresáta i pevné miesto medzi ostatnými celoštátnymi literárnymi
aktivitami. Stala sa priestorom

pre spoveď vyzrievajúcich
duší, miestom hľadania odpovedí na jednoduché i zložitejšie otázky súčasnosti. Cieľom
súťaže je verejne prezentovať
i tvorivo konfrontovať tvorbu
mladých literárnych talentov
a zvýšiť záujem mladej generácie o pôvodnú slovenskú
literatúru. V troch vekových
kategóriách sa do nej zapoji-

lo 95 mladých autorov. Medzi
inými sa do súťaže zapojila aj
Ivana Planietová z nášho mesta
s poviedkou Šampión, za ktorú
získala v II. kategórii čestné
uznanie. Tak, ako bol prvý ročník literárnej súťaže venovaný
storočnici Mila Urbana, bol aj
aktuálny dvanásty, venovaný
Ľudovítovi Štúrovi v rámci
200. výročia jeho narodenia.

Michalský jarmok

pri potulkách s fotoaparátom
na krku.
Jedným z ďalších príkladov
nezištnosti bola aj myšlienka
Miroslava Blažeka zrekonštruovať kríž pri vyrovnávacej
nádrži pod Bučníkom z roku
1938-1939 postavený na počesť
1. Slovenského štátu. Za tie
roky sa na ňom výrazne podpísal zub času a tak neváhal,
oslovil susedov a spoločne sa
pustili do dvojmesačných prác.
Hoci pôvodne chcel iba položiť
zámkovú dlažbu a tým urobiť
ku krížu prístupnejšiu cestu,
počas terénnych úprav našiel
v zemi zahrabaný nápis INRI,
ktorý ho motivoval. „Chyti-

službami obnovili kríž, vybudovali kvetinovú záhradku
s oplotením, položili dlažbu,
osadili lavičku.
Príkladov nezištnej práce
a ľudského dobra by sa istotne našlo v našom okolí oveľa
viac. Možno práve obyvatelia
Tvrdošína, či Oravy pôjdu príkladom celej spoločnosti. Budeme dôkazom toho, že konať
dobro nič nestojí a vďaka nemu
je svet lepší. Keď si ľudia vážia
to, čo majú okolo seba a chcú sa
o to starať a nenechávať to len
napospas osudu, či čakať, že sa
o to postará niekto iný, vtedy sa
vytvára z obyčajného mesta domov a miesto, kde stojí za to žiť.

Vychutnávať si jarmočnú náladu, keď je krásne a slnečno, je
lahoda. No vychutnávať si ju aj
počas dažďa, to chce od človeka
ozajstnú odvahu, chuť i dávku
optimizmu. Odvahu ignorovať
počasie, chuť tráviť čas s priateľmi a známymi za všetkých podmienok a optimisticky nájsť aj
v pochmúrnom počasí niečo, čo
poteší srdiečko aj dušu. Nezáleží
na tom, či to je horúca medovina,
perníkové srdiečko alebo vystúpenie obľúbenej kapely.
Hoci počasie nám počas tohtoročného Michalského jarmoku
akosi neprialo, nebránilo to prívržencom jarmočných vôní, aby
zavítali na námestie v pršiplášti,
či s dáždnikom v ruke. Už tradične ste mohli čas tráviť medzi
stánkami s rôznym tovarom od
sladkého burčiaku, cez cukrovinky, mäsové chuťovky až po
hand-made výrobky. Medzitým
námestie roztancovali deti z Centra voľného času a po nich sa
s najznámejšími hitmi hudobnej
scény predstavila hudobná skupina Shock Band. V ich repertoári
nemohli chýbať hity interpretov

ako sú Abba, Queen, Pink Floyd,
či Bon Jovi. Ani priaznivci kapely AT Band a speváka Samuela
Lörinčíka neprišli nakrátko. Síce
ste mohli ich vystúpenie vychutnávať až o týždeň neskôr, no zato
počas nádherného jesenného dňa
plného slnečných lúčov.
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska ste mali opäť
možnosť obdivovať zeleninovú
a ovocnú úrodu pestovateľov

nielen z nášho mesta. Medzi desiatkami odrodami jabĺk, hrušiek, sliviek, zemiakov a cesnakov nechýbali ani také rarity ako
doma dopestované čučoriedky,
hrozno, obrovské, takmer 30 –
kilové tekvice či rôzne druhy
čili papričiek. Výstavu ovocia
a zeleniny tvorilo až 37 pestovateľov, a hoci tento rok bojovali
s obdobím sucha, úroda sa im za
vytrvalú prácu odvďačila sama.

Mladí moderátori na Orave
Už po štrnástykrát sa 16. októbra stretli v Tvrdošíne moderátori na regionálnej súťaži mladých moderátorov pod názvom
– Oravský mikrofón 2015. Všetci tí, ktorí sa nebáli postaviť na
javisko pred mikrofón, si mohli
svoje moderátorské zručnosti
vyskúšať v štyroch súťažných
disciplínach. Súťaž je každoročne vypísaná pre tri vekové
kategórie, od 11- do 14 rokov,
od 15 – do 18 rokov a od 19 - do
25 rokov. Výkony súťažiacich
hodnotila trojčlenná odborná

porota zložená z televíznych
a rozhlasových moderátorov,
ktorá víťazov odporučila na
krajskú súťaž mladých moderátorov na Sárovu Bystricu 2015
do Žiliny. Zo súťaže si 3. miesto
v II. kategórii odniesla Miriam
Tekelová zo Spojenej školy z
Tvrdošína.
Oravský mikrofón pripravilo Oravské kultúrne stredisko v
Dolnom Kubíne, organizácia v
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
v spolupráci s mestom Tvrdošín.
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Študenti študentom

Narodili sa

13. 8.
13. 8.
20. 8.
23. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
3. 9.
5. 9.
10. 9.
10. 9.
13. 9.
24. 9.

Aneta Sivá
Tobias Buček
Matúš Gočal
Ján Znak
Viktória Tješová
Zara Kóšová
Valéria Zboroňová
Sára Gembalová
Nela Gondová
Lukáš Čuchor
René Gáll
Samuel Vorek
Timea Zanovitová
Dominika Petruláková

Uctili sme si patrónku Slovenska
Na začiatku minulého storočia sa pri Skalke k soche
Panny Márie schádzali veriaci
aj pútnici. Každý rok tu chodili procesie a slúžili sa sväté
omše. Tradícia uctenia si patrónky pretrváva do dnešných
dní a aj tento rok sa tu stretli
veriaci z našej farnosti a blízkeho okolia.
Biela farba liturgického rú-

cha kňaza je symbolom svetla, čistoty, dokonalosti, radosti a oslavy. A taká bola aj
bohoslužba na Skalke, ktorú
celebroval kaplán František
Janečko. Bola oslavou viery
v lásku najsvätejšej matky,
ku ktorej sa utiekame v čase
svojho trápenia i ďakujeme
za všetky radosti každodenného života.

Sobáše

8. 8.
22. 8.
29. 8.
5. 9.
5. 9.
12. 9.
12. 9.
12. 9.
12. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
26. 9.
3. 10.
3. 10.
3. 10.
3. 10.
10. 10.
10. 10.

Ivana Lucká – Tomáš Löwenberg
Veronika Golvoňová – Juraj Mydliar
Jana Frielichová – Matúš Hutira
Mgr. Zuzana Ladniaková – Miroslav Naništa
Veronika Malíková – Maroš Brídzik
Jana Gerátová – Lukáš Bobrovský
Katarína Margeťáková – Jack Williamson
Ing. Miriama Knaperková – Anton Buček
Denisa Ptačinová – Andrej Gajdošech
Marianna Jarinová – Martin Ferenčík
Jana Jurigová – Ing. Martin Štibora
Jana Barutová – Martin Novák
Ing. Veronika Valachová – Ing. Andrej Kovalčík
Martina Vojtečková – Štefan Frielich
Ing. Monika Turčáková – Ing. Matej Kadlec
Veronika Krššáková – Ing. Peter Bakaľa
Tatiana Polačiková – Juraj Hojo
Lucia Kapustová – Peter Vavrek
Ing. Tatiana Vrobelová – Ing. Július Habovštiak
Petra Štiptová – Peter Kostka

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
80 rokov
Antónia Ferenčíková
Mária Orčová
Ján Péter

Krásna Hôrka
Krásna Hôrka
Medvedzie

Dňa 20. októbra študenti
Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity predviedli v priestoroch Spojenej
školy žiakom základných aj
stredných škôl z nášho mesta študentskú formulu, ktorú
sami zostrojili. V rámci projektu Študentská formula oko-

lo Slovenska si vybrali Spojenú školu ako jednu z piatich
škôl. „Naša škola spolupracuje s univerzitou, cieľom tohto
projektu je teda aj to, aby sme
žiakov zapálili pre štúdium
technických odborov,“ povedala riaditeľka Spojenej školy,
Ľudmila Uhlíková.

Deň otvorených dverí v Centre sociálnych služieb
Centrum sociálnych služieb
Orava zorganizovalo v dňoch
20. – 21. októbra deň otvorených dverí dennej ambulantnej sociálnej služby. Od 1. júla
2014 funguje v tomto objekte
aj denná ambulantná služba,
ktorá má pomôcť rodinám so

starostlivosťou o mentálne postihnutých rodinných príslušníkov. Cieľom bolo poukázať
na pozitíva denného ambulantného centra, kde je zabezpečená kompletná ponuka od
základných služieb po rôzne
terapie, či masáže.

Pozvanie na výstavy

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

Art Galéria Schürger v Tvrdošíne vás srdečne pozýva na 143.
výstavu známeho akademického maliara Alexeja Vojtášeka
„Metamorfózy“. Výstava potrvá do 17. novembra.
Výstavu s názvom „Tvrdošín v historických fotograﬁách“,
inštalovanú v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v
Medvedzí si máte možnosť poyrieť do 15. novembra.

Odišli z našich radov

Historický úlovok

26.
13.
15.
20.
1.
5.

8.
9.
9.
9.
10.
10.

Anna Medvecká
Jozef Venény
Jozef Rakyta
Ing. Vladimír Pösinger
Jozef Huraj
Adrián Schürger

57-ročná
54-ročný
51-ročný
66-ročný
79-ročný
39-ročný

Spomienka

Čas plynie, dni sa míňajú, spomienky na Teba v srdci ostávajú.
Dňa 20. októbra uplynie 2. výročie
úmrtia nášho milovaného manžela,
otca, starého otca ŠTEFANA BALLEKA. S láskou a úctou spomínajú
manželka, deti s rodinami, vnúčatá a pravnuk.

Spomienka

V revíre Poľovníckeho združenia Háj Tvrdošín – Zábiedovo sa prvýkrát v histórií podarilo streliť medveďa. Pri tejto príležitosti sa členovia rozhodli umožniť
aj verejnosti vidieť medveďa hnedého počas slávnostného pasovania šťastného strelca Mareka Koptu.
Pred vyše rokom zazre- sme usporiadali takéto vzdanie
li poľovníci pri posiedke pre holdu najväčšej šelme, ktorá
srnčiu zver raneného medve- sa v našej prírode vyskytuďa, ktorý reagoval na vábenie je. Usporiadali sme to aj pre
namiesto sŕn, pravdepodobne laickú verejnosť, aby videli, že
pod domnienkou, že ide o ľah- poľovníci dodržiavajú a ctia
kú korisť. Všimli si, že vtedy tradície,“ povedal J. Smoleň,
ešte neidentifikovateľnému hospodár PZ Háj. Po odznení
medveďovi chýba predná laba. slávnostnej fanfáry z lesnice sa
Po tomto strete sa však viac k prítomným prihovoril predneobjavoval, a preto poľovní- seda združenia P. Košarišťan,
ci predpokladali, že podľahol ktorý privítal poľovníkov aj
zraneniam. Až po roku, opäť verejnosť. Býva tradíciou, že
v letnom období, sa podarilo pasovania sa ujme posledný
medveďa zachytiť na video. lovec medveďa. Keďže je však

Zrazu stíchol dom, záhrada aj dvor
už nepočuť ani tvoje kroky v ňom.
Už nie si medzi nami,
ale v našich srdciach si stále s nami.

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas, vďaka Ti, ocko,
za všetkých nás.
Dňa 22. novembra uplynie rok, čo nás
navždy nečakane opustil náš manžel,
otec a dedko PETER HANULIAK.
S láskou spomínajú manželka Dáška,
dcéry Alexandra, Natália, Tatiana, vnučka Julinka,vnuk Patrik a celá rodina.
Priatelia, venujte mu tichú spomienku.

Za účasti predsedu SNS Andreja Danka, primátora Ivana
Šašku a okresného predsedu Milana Kováča bola zapálená v
Tvrdošíne na Skalke už po 23-krát Vatra zvrchovanosti v spolupráci okresnej rady SNS v Tvrdošíne, vedenia mesta, Matice
slovenskej a výdatnej účasti občanov.

Ekotopfilm – Envirofilm 2015

Ekotopﬁlm je najstarší environmentálny festival na svete, ktorý návštevníkom ponúka najnovšie a najpútavejšie
dokumentárne ﬁlmy z viac ako 50 krajín sveta zamerané
na životné prostredie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.
V kine javor sa 4. novembra uskutoční prehliadka víťazných ﬁlmov z 42. ročníka medzinárodného ﬁlmového
festivalu. V doobedňajších hodinách je program prispôsobený detskému divákovi, a teda medzi 8. – 13. hodinou bude
prebiehať Junior Festival, v rámci ktorého budú premietané
pútavé ﬁlmy určené pre základné a stredné školy.
Na popoludnie pripravili organizátori prezentáciu víťazných ﬁlmov pre širokú verejnosť.
16.00 Brazília – Na každej kvapke záleží
Jedinečný ﬁlm z prostredia „brazílskej Sahary“.
16.45 Tajomstvá z úľa
Film o úžasnom svete včiel – medonosných, opeľovačoch
plodín a zabijáckych včelách.
17.45 Púť vody
Nádherné obrazy vody: „Umelkyne s miliónmi nápadov
na povrchu aj hlboko v podzemí“.
18.10 Kosatky dravé – Plutvy prinášajúce zmenu
Pozoruhodný príbeh odohrávajúci sa na Arktíde. Prvýkrát boli natočené kosatky poľujúce na narvala a ľadových
medveďov ako chytajú ryby v rieke, čo je ďalším jasným
znakom klimatických zmien v Arktíde.
Na celý festival je vstup zdarma.

Burza zberateľov

Dňa 21. októbra si pripomenieme
prvé smutné výročie, ako nás bez slova rozlúčky náhle
opustila naša milovaná manželka, mamička, starká a
prastarká EMÍLIA ZMRAZEKOVÁ z Krásnej Hôrky.
Z úprimnou láskou, ale bolesťou v srdci si na ňu spomínajú manžel, dcéry, syn, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

Spomienka

Na Skalke horela Vatra zvchovanosti

To hospodár J. Smoleň spracoval a následne s predsedom P.
Košarišťanom spísali žiadosť,
vďaka ktorej získali povolenie
na odstrel. „Presnou muškou
mu Marek Kopta prestrelil
srdce, čím sňal z neho všetko trápenie. Oznámili sme to
kontaktnej osobe zo ŠOP-ky
a ešte vo večerných hodinách
prišli odobrať vzorky a vyhodnotili, že lov súhlasil s povolenkou. Pre naše združenie
je to historická udalosť, preto

tento úlovok historickou prvotinou v združení, Mareka Koptu pasoval hospodár PZ Háj,
Ján Smoleň: „Pasujem ťa za
lovca medveďov. Prvá rana je
za matičku prírodu, že si jej vyrval z jej lesov túto šelmu. Druhá rana je za tohto medveďa,
ktorému si spôsobil srdcabôľ,
tým, že si mu prestrelil srdce.
Tretia rana je za nás ostatných
poľovníkov, ktorí sme to šťastie
nemali. Týmto ťa pasujem za
lovca medveďov.“

Dňa 11. októbra sa už tradične konal v priestoroch spoločenskej sály 23. ročník stretnutia a burzy zberateľov, ktorý pod
záštitou primátora mesta organizuje Klub zberateľov mesta
Tvrdošín. Na svoje si prišli zberatelia mincí, pohľadníc, odznakov, či fotograﬁí.
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Preteky ,,Na vrchol možností“ vyšli na jednotku
Bežecké a cyklistické podu- skončil v tejto kategórii Ján Al- na treťom Linda Laurinčíková.
jatie s názvom ,,Na vrchol mož- bert a tretí skončil Štefan Vaj- V kategórii A3 - muži nad 40
ností“ - beh a jazda na bicykli duľák. V kategórii A2 - ženy rokov si najlepšie počínal Vlana Javorový vrch zaknihovalo 18 - 40 rokov sa najlepšie darilo dimír Pánik. Druhý skončil tvrsvoj prvý ročník 12. sepdošínský bežec Roman
tembra. Organizátorom
Petrikovič a tretí Ľubopodujatia bolo občianske
mír Madaj. Kategória
združenie Projekt plus
A4 - ženy nad 40 rokov
v spolupráci s mestom
mala jedinú účastníčTvrdošín. Priaznivé slku, a to Janu Kršákovú,
nečné počasie prialo
ktorá sa zaskvela časom
nielen cyklistom, ale aj
niečo cez 42 minút.
bežcom. Súťažilo sa v
V kategórii Cyklo sa
štrnástich bežeckých a
išlo na bicykli v troch
cyklistických kategórikategóriách. V kategóách. Na štart sa na Mirii B1 - muži 18 - 40 rochalskom námestí postakov si najlepšie počínal
vilo celkovo 32 pretekáDaniel Kristofčák, keď
rov, ktorých odštartovala
trasu prešiel na bicykli
zástupkyňa mesta pani
za necelú polhodinku.
Vlasta Jančeková. V kaVýborne mu sekundotegórii A1 - muži 18 - 40
val Miloš Laššák, ktorý
rokov si najlepšie počí- Wawrzyniec Tadeusz Pawski sa stal víťazom prišiel nakoniec do cienal Wawrzyniec Tadeusz v behu na Javorový vrch.
ľa ako druhý. Na treťom
Pawski z Poľska, ktorý dosiahol Alžbete Železníkovej, ktorá do- mieste sa umiestnil Branislav
aj najrýchlejší čas v behu na siahla vynikajúci čas, keď do- Chomistek. Zaujímavé vyvrJavorový vrch, keď zaznamenal behla za 34 minút. Na druhom cholenie mala kategória B3 muži
čas niečo cez 30 minút. Druhý mieste dobehla Jana Žuffová a nad 40 rokov, keď prvý prešiel

cieľovou rovinou na bicykli
Ján Kršák. Zaujímavý súboj sa
zviedol medzi Štefanom Belvončíkom a Petrom Štefancom,
keď prvý menovaný prišiel o
32 sekúnd skôr ako druhý. Kategória B4 - ženy nad 40 rokov
mala opäť len jednu účastníčku
a to Andreju Tabatchek, ktorá
prišla do cieľa za 38 minút aj 54
sekúnd. ,,Vzhľadom na to, že to
bol prvý ročník tohto podujatia
hodnotím ho veľmi pozitívne, čo
sa týka účasti aj organizačnej
stránky. Náročná trasa odradila veľa ľudí no tí, ktorí sa na
ňu postavili určite v cieli neľutovali. Po vyhodnotení súťaže a
občerstvení spestrili program
na Michalskom námestí skupina
Goodbye Guns a ďalší. Touto
cestou ďakujem všetkým, ktorí
sa podieľali na tomto podujatí,
či už organizačne alebo účasťou
v pretekoch,“ povedal predseda
občianskeho združenia Projekt
plus a jeden z organizátorov
podujatia, Karol Blaho.

Výkony FBK Tvrdošína rastú s každým zápasom
Florbalový klub Tvrdošín
ženy vstúpil do novej sezóny
začiatkom septembra na domácej palubovke prehrou proti
Pruskému. Chuť si napravili na
horúcej palubovke v Nemšovej,
kde sa im podarilo vyhrať po
dramatickom zápase 4:5. Náročné zápasy v Prešove a v Michalovciach zvládli výborne. Zápas s
Prešovom sa vyvíjal v prospech
florbalistiek Tvrdošína, ktoré
mali hru od začiatku zápasu
pevne v rukách. Súpera prevýšili
po všetkých stránkach a vyhrali
6:2. V zápase s Michalovcami v
nedeľu od úvodu diktoval tempo
zápasu Tvrdošín, súpera prevýšil
po všetkých herných stránkach,
čo sa počas zápasu odrazilo aj na
výsledku, ktorý sa skončil 11:4
pre FBK Tvrdošín.
Na domácej palubovke následne privítali ťažkých súperov
z Nitry a Bratislavy. Tréner Michal Cvanciger tieto dva zápasy
okomentoval týmito slovami:
„Do víkendových zápasov sme
nastupovali značne oslabení.

Chýbalo nám až 7 hráčok, z toho
3 – 4 veľmi dôležité pre našu
hru. Našťastie hlavne Nitra mala
podobný problém a nastúpila
proti nám v tiež improvizovanej zostave, čo sme využili. Dominovali sme však vo všetkých
činnostiach a porazili ju vysoko
18:5. Zaujímavosťou je fakt, že
v tomto zápase strelilo gól všetkých 10 hráčok, ktoré do poľa
nastúpili. Do nedeľného zápasu
proti bratislavskému Hurikánu už pribudli Milota Hutirová
a Majka Jurinová, tak to bolo
veselšie. Súper sa sústredil na
obranu a my sme v podstate celý
čas hrali do plných. Dokázali
sme to zvládnuť a v pohode zvíťaziť 9:2. O jednoznačnej prevahe
svedčí aj počet striel na bránu.
V sobotu 49:19 a v nedeľu 45:18.“
Výsledky:
FBK Tvrdošín - Pr uské
2:4, góly: Belicová, Javorková;
Nemšová - FBK Tvrdošín 4:5,
góly: Hutirová, Krivulčíková,
Spišiaková, Turčáková; Prešov
- FBK Tvrdošín 2:6, góly: Spi-

šiaková 2, Bobotová, Belicová,
Hutirová, Rennerová; Michalovce - FBK Tvrdošín 4:11,
góly: Turčáková 3, Spišiaková
2, Bobotová 2, Belicová, Hutirová, Ješšová, Rennerová; FBK
Tvrdošín - Nitra 18:5, góly: Be-

licová 4, Ješšová 2, Rennerová
2, Sipošová 2, Spišiaková 2, Turčáková 2, Bobotová, Ďuríková,
Krivulčíková, Szabóová; FBK
Tvrdošín - Bratislava 9:2, góly:
Hutirová 3, Belicová 2, Bobotová
2, Spišiaková 2.

Švikruha 2, Palider; Stráža Tvrdošín 1:1, gól: Horecký;
Tvrdošín - Staškov 5:1, góly:
Švikruha 2, Jendrišek 2, Horecký; Belá-Dulice - Tvrdošín
2:2, góly: Trnovec, Jendríšek;
Tvrdošín - Stráňavý 1:2; gól:
Palider.
Obe futbalové dorastenecké
mužstvá Tvrdošína veľmi dobre reprezentujú mesto v druhej

Už po 92.- krát sa v Košiciach konal medzinárodný maratón mieru. Koná sa nepretržite
od roku 1924, ktorý neprerušila
ani druhá svetová vojna, čím
je jedinečný a radí sa do kategórie najstaršícj maratónov
na svete. Na maratónsku trať
sa postavilo takmer 1200 vytrvalcov medzi, ktorými boli aj
štyria maratónci z Tvrdošína,
a to Viktor Fonfer, Ján Balún,
Peter Balún a Peter Kuľkovský.
Pre posledných dvoch menovaných to znamenalo debut na
tejto maratónskej trati dlhej 42
kilometrov a 195 metrov. Je to

3:0; Tvrdošín - Podlavice 4:1,
góly: Gerát 2, Lajš 2; Čadca Tvrdošín 2:2; góly: Janol, Lajš;
Tvrdošín - Ružomberok 1:1,
gól: vlastný; Námestovo - Tvrdošín 4:0.
Výsledky mladší dorast:
Kys. N. Mesto - Tvrdošín
2:0; Tvrdošín - Podlavice 1:1,
gól: Schweiner; Čadca - Tvrdošín 1:1, gól: Gonda; Tvrdošín

Rôbert Jendrišek v zápase so Staškovom, zvyšuje na 2:0.
najvyššej dorasteneckej súťaži.
Starší dorast ﬁguruje v priebežnej tabuľke na 6. mieste a mladší
dorast je priebežne na 12. mieste
v šestnásťčlennej tabuľke.
Výsledky starší dorast:
Kys. N. Mesto - Tvrdošín

Pred našimi šachistami je
nová sezóna 2015/16. Systém
súťaže je jeseň - jar. ,,A“ družstvo hrá 3. ligu - skupiny C1,
čo je súťaž v rámci Žilinského
kraja už desiatu sezónu a ,,B“
družstvo hrá 4. ligu sk. C12,
čo je súťaž medzi okresmi
Oravy a Liptova. ,,A“ Družstvo novú sezónu začalo v
skoro v nezmenenej zostave.
Za Tvrdošín prestal hrať Roman Hrnčiar, ale vrátil sa Ľuboš Molnár. V ,,B“ družstve
dostávajú väčšiu príležitosť
si zahrať mladí hráči, ktorí

ešte len získavajú zápasové
skúsenosti. Hlavným cieľom
oboch mužstiev je udržanie
sa v súťažiach a to hlavne v 3.
lige sk. C1. ,,A“ družstvo začalo zle, keď doma privítalo
v sobotu šachistov z Centrál
Žilina ,,C“ a v nedeľu šachistov z Centrál Žilina ,,D“.
V tomto dvojzápase vyhrali
oba zápasy celky so Žiliny.
B družstvo začalo súťaž taktiež doma a to ŠKM L. Hrádok o týžden neskôr. V tomto zápase na hostí nestačili a
prehrali.

Na slovíčko s bežcom z Tvrdošína

Beh je málo známym športom, no aj vďaka
44-ročnému bežcovi Jánovi Balúnovi sa postupne dostáva do povedomia verejnosti v Tvrdošíne.
V krátkom rozhovore sme si s ním zaspomínal
na jeho bežecké začiatky, ale aj jeho najväčšie
úspechy.
Ako ste sa dostali k behaniu, spomeniete si na svoje
bežecké začiatky?
Ku behaniu ma priviedol
Viktor Fonfer. V roku 2005
som sa zúčastnil behu Tvrdošín - Trstená na 21 km,
kde som ho porazil a odvte-

znamenal na behu Roháče
- Podbieľ, kde som na 21 km
dlhej trati skončil na 3. mieste
vo svoje kategórii. Ďalší môj
taký úspech bolo 3. miesto v
behu do vrchu v Zákamennom na 6 km trati, ale vždy
považujem za úspech, keď

V Košiciach až štyria zástupcovia z Tvrdošína
jediný maratón, na ktorom sa
beží táto dĺžka od začiatku organizovania pretekov. Bežalo sa
za krásneho jesenného počasia,
za fantastickej diváckej kulisy,
ktorá dosahovala až niekoľko
desaťtisíc. Bežci z Tvrdošína
dosiahli časy: Viktor Fonfer
03:28:30, Ján Balún 04:15:20,
Peter Kuľkovský 04:49:35 a Peter Balún 05:17:10. Na polovičnú
21 kilometrovú trať sa postavil aj rodák z Tvrdošína Milan
Kuľkovský, v čase 02:01:40. Za
účasť na tomto podujatí bežci
ďakujú vedeniu mesta Tvrdošín,
ktorý ich sponzoroval.

Starší dorast potrápil lídra z Ružomberka

Futbalový kolektív mužov
Tvrdošína sa prezentovalo víťazstvom v Závažnej Porube,
kanonádou doma proti Vrútkam
6:0. V nasledujúcom kole pricestovalo do Tvrdošína mužstvo z
Kysuckého Nového Mesta. Vo
vynikajúcom zápase sa zrodilo
víťazstvo 3:1 pre Tvrdošín a pred
zápasom u prvého mužstva dobrá nálada v mužstve bola bádať.
Zápas kola sa hral na pôde lídra
štvrtej ligy v Stráži. Hostia mali
od úvodu zápas v rukách, keď sa
traﬁl z priameho kopu Horecký.
Škoda jeho nasledujúcich nevyužitých šancí, keď domáci vyrovnali na konečných 1:1. Chuť
si Tvrdošín napravil v domácom
zápase so Staškovom, keď hostí
porazili jednoznačne 5:1. Zápas
s Belou-Dulice skončil remízou. Na domácej pôde privítal
Tvrdošín tabuľkového suseda
zo Stráňav. Tvrdošín prehral
nakoniec doma 1:2. Pred záverečným kolom ﬁguruje Tvrdošín
na priebežnom 5. mieste.
Výsledky ,,Á-čka“:
Závažná Poruba - Tvrdošín 1:4, góly: Sirota, Palider,
Švikruha, Grman; Tvrdošín
- Vrútky 6:0, góly: Švikruha
3, Bukový 2, Horecký; Tvrdošín - Kys. N. Mesto 3:1, góly:

Pred šachistami je nová sezóna

- Ružomberok 0:7.
Žiacke kolek t ív y robia
progres vo svojej hre. Starší
ž ia ci prek vapil i svoji m
výkonom najmä proti Žiline,
nad ktorou dokonca dvakrát
viedli, ale nakoniec zápas

skončil remízou 2:2. Mladší
žiaci okupujú 5. miesto a ich hra
poteší nejedného diváka.
Výsledky starší žiaci:
Tvrdošín - Or. Jasenica 0:0;
Čadca - Tvrdošín 7:0; Tvrdošín - Juve Žilina 2:2, góly:
Ujmiak, Repka; Mšk Žilina
- Tvrdošín 1:1, gól: Kolena;
Tvrdošín - Bytčica 2:4, góly:
Ujmiak 2.
Výsledky mladší žiaci:
Tvrdošín - Or. Jasenica 2:1,
góly: Kuboš, Gonda; Čadca
- Tvrdošín 3:1, gól: Medvecký; Tvrdošín - Juve Žilina
1:3, gól: Šturek; Mšk Žilina
- Tvrdošín 2:5, góly: Lucký
3, V. Kovalíková, Košarišťan;
Tvrdošín - Bytčica 4:1, góly:
Lucký 2, Betušťák, vlastný.
Veľkú radosť robia v Tvrdošíne najmenší futbalisti. Síce
posledný turnaj v Brezovici im
nevyšiel podľa predstáv, ale
svojou hrou potešili svojho trénera. Hoci ﬁgurujú na druhom
mieste v tabuľke, majú len bod
stratu na vedúcu Trstenú a v
jarnej časti to bude ešte veľmi
zaujímavé.
Výsledky prípravka:
Brezovica - Tvrdošín 0:0;
Trstená - Tvrdošín 3:1, gól:
Bakoš.

Ján Balún sa každoročne zúčastňuje na Maratóne mieru
v Košiciach.
dy som pri behu ostal. Spolu každý, ktorý sa postaví na
s Viktorom sa podieľame na štart príde aj do cieľa.
organizácii behu s názvom
Na ktorých bežeckých
Tvrdošínska dvanástka, ktorú podujatiach ste sa zúčastniťaháme už 14 rokov.
li v roku 2015, a ktoré malo
Ako vlastne trénujete – pre vás najväčší význam?
môžete stručne prezradiť
V roku 2015 som sa zúniečo z arzenálu vašej vy- častnil na pretekoch maratrvalostnej prípravy?
tón Krakow, Nalžewice, Žar,
Najlepšie je trénovať krát- Čachtice, Podbiel. Mojou
ky beh do vrchov a späť, ktoré srdcovkou je Košický maudržujú tempo po rovinách. ratón mieru, ktorý som beJa osobne behávam do Šte- žal tento rok už jubilejný 10
fanova nad Oravou, Ústia a - krát. Najväčší význam má
pridávam k tomu ešte jazdu pre mňa však za rok 2015 bena bicykli.
žecké podujatie Tvrdošínska
Spomeniete si na svoje dvanástka a spolupráca s
najväčšie úspechy, resp. Karolom Blahom na 1. ročnískôr na zážitky, ktoré vám ku behu Na vrchol možností,
behanie prinieslo?
ktorý sa bežal na Javorový
Najväčší úspech som za- vrch.

Stolnotenisovú sezónu otvorili mládežníci

Už 12. septembra prebehol
v Košiciach slovenský pohár
v kategórii staršieho žiactva.
Za účasti najlepších slovenských hráčov dosiahli hráči z
Tvrdošína tieto umiestnenia:
v súťaži chlapcov dosiahol
vynikajúce umiestnenie Martin Kysel, ktorý prehral až
vo ﬁnále a obsadil 2. miesto.
U dievčat skončila Sabína
Chylová 6. miesto a Natália
Divinská 7. miesto. U Sabíny je to historicky najlepšie
umiestnenie v SPM.
Vo Valalikoch na SPM
juniorov dosiahla výborný
výsledok Katarína Belopotočanová, ktorá skončila na treťom mieste. O niečo menej sa
darilo Natálií Divinskej, ktorá skončila desiata a Sabíne
Chylovej, ktorá obsadila 25. -

32. miesto. Najmenej sa darilo
Martinovi Kyselovi. Skončil
na 49. - 64. mieste.
V Topoľčanoch mal Tvrdošín na SPM najmladších
žiačok hneď dvojnásobné
zastúpenie. Sára Ferenčíková
obsadila 9. miesto a Karin
Drbiaková 10. miesto.
Vo Vranove na SPM najmladších žiakov bol Dávid
Belopotočan na 4. mieste,
Patrik Ballek obsadil 13. 16., a Adam Novák 31. - 37.
miesto. Adam sa po tomto
jeho doteraz najlepšom výsledku posunul v slovenskom
rebríčku na 31. miesto. Po štyroch kolách SPM sa prvých
32 chlapcov a 24 dievčat vo
všetkých kategóriách kvaliﬁ kuje na majstrovstvá SR
jednotlivcov.
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