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Futbal
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V sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7.00 do 22.00 budeme
voliť poslancov mestského zastupiteľstva a primátora mesta
Pozývame všetkých občanov-voličov na tieto komunálne voľby,
v ktorých máte možnosť rozhodnúť o budúcnosti nášho mesta
Významné udalosti a osobnosti ovplyvňujú históriu
K významným osobnostiam
Slovenska a Čiech, ktoré sa zaslúžili pred 100 rokmi o vznik
Československa patrí aj náš
rodák – Ignác Gessay (viac na
7. strane). Patril k signatárom,
ktorí podpísali Pittsburghskú
dohodu, ktorá položila základy
nového štátu. Dnes túto udalosť
berieme ako historický fakt, no
nebyť jej, ktovie akým smerom
by sa slovenský národ poberal.
Okrúhle výročia bývajú dôvodom na bilancovanie a tu si
v krátkosti pripomenieme aspoň
niektoré významné udalosti,
ktoré mali vplyv na osudy ľudí
nášho mesta.
Jedným z nepriaznivých
rozhodnutí pre naše mesto
bolo zrušenie Tvrdošínskeho
okresu, ktorým bol od roku
1777. Úprava severnej hranice
Slovenska - pričlenenie časti
oravského územia k Poľsku sa
udiala na medzinárodnej úrovni, a preto v roku 1922 musel
Tvrdošín prijať verdikt, že strata
štatútu okresného mesta je nezvrátiteľným faktom.
Nová nádej na jeho získanie
sa naskytla po vzniku Slovenskej republiky, keď podľa vládneho návrhu zákona o územnosprávnom členení mali byť na

území Oravy vytvorené tri okresy.
Tvrdošín deklaroval svoj záujem

Medvedzie a v roku 1974 Krásna
Hôrka.

Zástupcovnia mesta spolu s vtedajším ministrom kultúry Marekom
Maďaričom pri preberaní tohoto významného ocenenia pre naše mesto.
o prinavrátenie štatútu okresnéZačiatok 90-tych rokov musího mesta. Úsilie vedenia mesta sa me jednoznačne označiť ako veľvyplatilo.
mi úspešný. Mesto získalo opäť
V roku 1996 primátor mesta pod svoju správu svoje historické
Ivan Šaško prevzal z rúk premiéra katastrálne územie Oravíc, ktoré
Vlády SR dekrét, ktorým sa stal sme následne svojou prácou poTvrdošín sídlom okresu. Po 74 sunuli k významným strediskám
rokoch sa Tvrdošín tak opäť stal cestovného ruchu. Ako prvé sme
okresným mestom. Významným tam vybudovali termálne kúpalismedzníkom v novodobých deji- ka, ktoré boli sprístupnené verejnách Tvrdošína bol aj rok 1965, nosti 30. júla 1995, keď následne
keď sme získali novodobý štatút tam bol vybudovaný moderný
mesta. S účinnosťou od 1. januára aquapark, a tiež už dnes známe
1968 bolo k Tvrdošínu pričlenené stredisko zimných športov.

Za mimoriadný počin uplynulého obdobia považujeme
záchranu našej najvzácnejšej
kultúrnej pamiatky. Náš drevený kostol, ktorý bol do roku
1985 odsúdený k zániku, sa
mimoriadne zložitým procesom podarilo zachrániť tak, že
sme za túto záchranu v roku
1994 dostali európske ocenenie
,,EUROPA NOSTRA“, a najmä
to, že v roku 2008 bol náš kostol Všetkých svätých zapísaný
do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO je
ocenenie, ktoré bude v histórii
nášho mesta už navždy zapísané ako úsilie tých, ktorí sa o to
zaslúžili.
Slovenská televízia na sviatok Všetkých svätých 1. novembra tohto roku si zámerne
vybrala náš drevený kostol, keď
v odpoludňajšom čase pre celé
Slovensko odvysielala dokument o našej drahej kultúrnej
pamiatke, na ktorú sme nesmierne hrdí, a ktorá nás reprezentuje nielen v rámci Slovenska, ale cez náš drevený kostol
vie o nás celý svet.
Spomínaný dokument nájdete na stránke archívu RTVS
alebo si ho môžete pozrieť na
stránke mesta.

Aj v malom meste sa môžu diať veľké veci

Naše mesto je už niekoľko
rokov v dobrej finančnej kondícii, okrem iného aj preto, že doteraz nebolo nikdy zadĺžené. Za
všetko hovoria aj aktuálne hodnotenia štátnych organizácií
s celoslovenskou pôsobnosťou.
Naše mesto bolo už pred
niekoľkými rokmi zaradené
k pólom inovačného rastu,
čo znamenalo uznanie jeho
d ôve r yho d no s t i pl n iť si
finančné záväzky a možnosť
preferencií pri získavaní prostriedkov z eurofondov.
Okrem iného nám bola udelená Pečať Rozvoja obcí a
miest. Bola udelená na základe
výsledku analýzy takmer 3 tisíc slovenských obcí. Znamená
ocenenie mesta pri efektívnosti
narábania s finančnými prostriedkami, a taktiež výborné
využívanie a zhodnocovanie
majetku pre trvaloudržateľný rozvoj mesta. K nim treba
priradiť i hodnotenie Inštitútu pre ekonomické a sociálne
reformy. Ten hodnotí finančné
zdravie miest. Každoročne sa
umiestňujeme na najvyšších
priečkach. I tento rok sa naše
mesto umiestnilo na 6. mieste
v rámci Slovenska, čo je výni-

močné ocenenie. Tento fakt podčiarkuje aj
skutočnosť, že v Žilinskom kraji sme v tomto
hodnotení na 1. mieste.
„Aj v malom meste sa môžu diať veľké
veci,“ takto je charakterizované naše mesto
v pripravovanej publikácii Čarovná Orava. Táto charakteristika výstižne vypovedá
o tom, že i keď je v porovnaní s ostatnými
mestami malé, zrealizovalo také investičné
akcie, za ktoré by sa nemuseli
hanbiť i oveľa väčšie mestá.
Aktuálnym príkladom je výstavba mestskej plavárne. Na
web-stránkach vás pravidelne
informujeme o prebiehajúcich
prácach, kde si občania môžu
pozrieť ich súčasný stav. V našich
slovenských podmienkach za neuveriteľne krátky čas už stavba
dlhší čas stojí, je „pod strechou“,
je napojená na teplovod, do kanalizačnej a vodovodnej siete!
Prvé výkopové práce začali
v marci a v tomto čase už práce
prebiehajú vo vnútorných priestoroch, kde sa montuje náročná
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablov ým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste pot ulujú.

Posila v slove

Dobrý Bože, je mi ľúto, keď si spomínam, koľko mojich síl už bolo premrhaných, premárnených, zabitých.
Koľkokrát som im venoval lenivosti, pýche, namyslenosti, závideniu, sebaobdivu, hnevu. Ako som rád, Ježišu, že
môžem prijať Tvoju kráľovskú službu, službu posily, aby
som premieňal svoje energie k milovaniu. A ako som rád
Pane, že môžem prijať Tvoju kráľovskú službu odpúšťania. Koľko energie som už vyplytval v sebectve. Chcem
s kajúcim lotrom volať: Pane, spomeň si na mňa. Vidíš
ma, koľkokrát si neviem rady. Odpusť moju zlobu. Pomôž mi, aby som bol človekom premieňajúcim svoje sily
na milovanie Teba a blížnych.
				
Július Chalupa

Spomíname
Na sviatok Všetkých svätých a Pamiatku zosnulých viac
ako inokedy intenzívnejšie myslíme na zosnulých. V našom
uponáhľanom svete sú takéto dni dňami stíšenia a zintenzívnenia spomienok na tých, ktorí nám v živote boli drahí a
ktorí už od nás odišli. Tvorili dôležitú súčasť nášho života a i
keď spomienky blednú, znovu si ich sprítomňujeme. S vďačnosťou si spomíname na chvíle strávené s nimi a na stopy,
ktoré zanechali v našich životoch. Keď pobudneme pri ich
hroboch, ostrejšie ako inokedy si uvedomujeme neprestajné

plynutie času. Neustále sa zväčšuje časový odstup od ich
odchodu, ktorý pomáha pomaly utišovať a hojiť i také rany,
ktoré kedysi veľmi boleli. Zosnulým venujeme spomienku a
modlitbu uvedomujúc si, že aj my pôjdeme tou istou cestou.
Prechádzajúc sa po cintorínoch a čítajúc na pomníkoch mená
našich blízkych či známych si uvedomujeme, aký je život
krátky. Táto úvaha má zmysel vtedy, ak sa zamyslíme nad
našim doterajším životom a prehodnotíme, ako sme ho prežili.

POZVANIE
pre seniorov a občanov ZŤP

v sobotu 8. decembra o 1400

na už tradičný a neopakovateľný predvianočný

SVIATOK PRÍBUZNOSTI

technológia, kompletuje sa bazénová časť z najmodernejších
materiálov, robia sa omietky,
prebiehajú vonkajšie zatepľovacie práce, špecialisti dokončujú
strešnú časť.
Celý objekt sa uzatvára okenným systémom, vstupná časť objektu má už presklené priestory s
modernými vchodovými časťami.
Práce pokračujú pri osadení fotovoltaickej elektrárne, pripravené
sú tepelné čerpadlá, ako aj montáž projektovaných saunových
priestorov pre relaxové priestory,
či kompletáž všetkých sociálnych
zariadení.

Všetkým tým, čo svojou
úbohosťou by radi negatívne
komentovali, či keby to nebodaj bolo v ich silách by to
aj prekazili, odkazujeme, že
túto stavbu, ktorú budujeme, a
ktorú nám závidí celá Orava,
nerobíme pre nich, ale, že našu
mestskú plaváreň staviame pre
všetkých slušných ľudí nášho
mesta, pre všetku mládež a
deti, ktorým zo srdca želáme,
aby tam našli svoje vyžitie,
ale i tiež to robíme v záujme
zdravia všetkých, ktorí budú
toto zariadenie našej plavárne
navštevovať.

Chceme sa znova všetci stretnúť v tomto predvianočnom
čase, aby sme precítili ten neopakovateľný pocit spolupatričnosti vo sviatočnej atmosfére, ktorý bude obohatený kultúrnym programom, občerstvením i darčekom.
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Prosili sme o ochranu
Každoročne pri príležitosti sviatku patrónky Slovenska
Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra vystupujeme na
Skalku nad Medvedzím, aby sme si tu na pútnickom mieste s nádherným rozhľadom nad celým krajom uctili jej pamiatku psv. omšou. Tradícia uctenia si patrónky pretrváva
do dnešných dní.

Dieťa je dar
Do života 20. septembra 2018 sme privítali 33 novorodencov - 23 chlapcov a 10 dievčat. Táto krásna
chvíľa bola spečatená fotografiou každého dieťatka
v drevenej kolíske.
Prosím, dovoľte mi týmito tu boli po prvýkrát, nevedela
krátkymi slovami opísať moje som čo ďalej. V tom sa obradpocity, ktoré ma ovládli v ob- nou miestnosťou začala ozýradnej miestnosti mestského vať prekrásna hudba so speúradu. Spolu s manželom, ale vom. Akoby tá hudba ovládla
hlavne s našim synčekom, tak aj naše deti, ktoré hneď stíchli,
ako aj ostatní pozvaní rodi- pretože vedeli, že táto chvíľa
čia s novorodeniatkami sme má patriť iba im.
sa usadili vo veľkej obradnej
„Príchod dieťatka na svet je
miestnosti mestského úradu. jednou z najkrajších a najvzácZo začiatku som bola trošku nejších chvíľ mamy a otca, ktoaj nervózna z plaču niektorých ré si budete uchovávať v pamädetičiek, ku ktorému sa pridal ti. Teším sa spolu s rodičmi zo
ešte aj náš Janko. Pretože sme zázraku života. Dieťa je pred-

sa tým najvzácnejším darom,
ktorý bude napĺňať a obohacovať vaše spoločné dni. Je
to dar, ktorý vás, milí rodičia

môjho manžela a oči sa mi
naplnili slzami. Vtedy som si
pomyslela „s Božou pomocou
to určite zvládneme“ a v du-

Ok r ú hle v ý ro čie oslávil v októbri
správca našej farnosti vdp. František
Reguly.
Slová bá s n i k a
vzťahujeme na pána
farára, ktorý s láskou, trpezlivosťou,
elánom a empatiou je
každý deň pre každého z našej farnosti.
Prajeme mu veľa
zdravia, šťastia, pokoja a síl v jeho
službe a láske, ktorú vkladá do
našich sŕdc.
Vyjadrujeme mu úctu a prosíme
pre neho Božie požehnanie.
Ďakujeme za obetavosť, lásku,
duchovnú oporu a jasnú duchovnú
orientáciu v dnešnej dobe.

bude sprevádzať po celý život.
Vy rodičia mu preto vytvárajte
šťastný domov, kde sa dieťatko
bude cítiť dobre a bezpečne.“
Tieto slová od zástupkyne
primátora mesta patrili nám
rodičom, v ktorých bolo s láskou vyslovené veľa úprimnosti, ale aj výzvy na zodpovednosť pre správnu výchovu.
Uvedomujúc si tieto povinnosti, či to naozaj zodpovedne
zvládneme, zovrela som ruku

chu som prosila, aby z týchto
našich detičiek sme vychovali
iba statočné a dobré deti.
Chcem sa úprimne
poďakovať za pozvanie, tiež
za milé prijatie, ale aj za
finančnú podporu a darček,
ktoré nám túto slávnostnú
chvíľu budú určite ešte dlho
pripomínať.
S úctou a pr ian í m len
všetkého dobrého želá
Jana s manželom

Finančná situácia, najmä
mladých ľudí, nie je priaznivá.
Odsúva sa založenie rodín, narodenie detí. Táto situácia sa
rieši v celoslovenskom meradle
a jedným z riešení je výstavba
detských jaslí. Prostredníctvom
projektov môžu mestá a obce
získať na ich výstavbu finančnú podporu od štátu. ,,Zapojili
sme sa do projektového zámeru,

ktorého súčasťou bude výstavba
nového moderného objektu
s kapacitou 20 detí,“ hovorí
zástupkyňa primátora V. Jančeková.
,,Okrem toho, že matkám budú
vytvorené vhodné podmienky pre
umiestnenie detí od 6 mesiacov
do troch rokov, mesto vytvorí
ďalšie možnosti pre rozšírenie
pracovných príležitostí.“

Blahoželanie k životnému jubileu

Aj tento rok sa tu stretli veriaci z našej farnosti a blízkeho
okolia. „Biela farba liturgického rúcha kňaza je symbolom
svetla, čistoty, dokonalosti, radosti a oslavy. Bola oslavou
viery v lásku najsvätejšej matky, ku ktorej sa utiekame v
čase svojho trápenia a ďakujeme za všetky radosti každodenného života.“
So silnou mariánskou úctou sme ju ticho v myšlienkach
prosili o ochranu našich rodín, mesta i sveta.

Lavica pre peších
prešla rekonštrukciou
Ak by sme položili otázku,
koľko rokov nám slúži lavica
pre peších spájajúca Medvedzie
a Krásnu Hôrku s Tvrdošínom,
málokto by vedel odpovedať Je
to už 31 rokov (1987).
Zvykli sme si na ňu i na
krásne prírodné prostredie Podvelingu, ktorým občas či každodenne prechádzame. Keď sa
10. septembra začalo s jej rekonštrukciou a museli sme prejsť po
moste cez Oravu, uvedomili sme
si, ako nám lavica, ale i zvýšený
chodník pre peších na hlavnej
ceste spríjemňuje život a poskytuje zvýšený pocit bezpečnosti.
„Lavicu sme začali stavať hneď
po mojom nástupe do vedenia
mesta a chodníky popri hlavnej
ceste sme vybudovali popri cel-

kovej rekonštrukcii mosta, ktorým prechádza medzinárodná
preprava. Dnes môžem skonštatovať, že keby sme pred niekoľkými rokmi výrazne netlačili na
Slovenskú správu ciest, možno
by sme boli v takej istej situácii,
ako má Nižná s rekonštruovaným mostom,“ hovorí primátor.
Rekonštrukcia lavice zahŕňala opravu spodnej kovovej
konštrukcie a drevenej podlahy - mostovky, čo tiež nebolo
jednoduché. Stavby si pýtajú
sústavnú starostlivosť, a keď
treba, tak aj nevyhnutnú rekonštrukciu, čo platí aj pre všetky
objekty a zariadenia v meste aj
preto, aby sme sa nepodobali na
mnohé chátrajúce obce či mestá
Slovenska.

„Kňazstvo.
Bohom darované z Lásky.
Aby sme prinášali
lásku uprostred ľudí.“
S. Brtoš

Pomoc pre odkázaných občanov
V súčasnosti mesto poskytuje
opatrovateľskú službu v domácom prostredí, v rodinách tým,
ktorí to potrebujú. Štatistici poukazujú na to, že populácia starne
a s tým prichádza nutnosť rozšírenia tejto služby. Takáto možnosť
sa naskytla z projektu Podpora
rozvoja opatrovateľských služieb,
na ktorú vedenie mesta okamžite
zareagovalo, pretože si uvedomuje, aké dôležité je pre odkáza-

ných ľudí žiť vo svojom rodinnom
prostredí a rozumie aj rodinným
príslušníkom, ktorí musia túto situáciu riešiť. Mesto urobí všetko
preto, aby projekt bol schválený,
aby odkázaných ľudí mohli opatrovať rodinní príslušníci na plný
pracovný úväzok, ktorí sa zároveň stanú zamestnancami mesta.
Z mestského rozpočtu sa zabezpečí spolufinancovanie miezd týchto
pracovníkov.

O detské jasle je opäť záujem

Kino dostalo novú fasádu

Zdravotné stredisko sa bude modernizovať

,,Vraví sa, že keď sa naskytne
príležitosť, treba ju „chytiť za pačesy“. Takto to bolo aj v prípade
projektu Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti. Pripravili sme zámer a dobrou správou
je, že už nám z ministerstva
zdravotníctva prišlo vyrozumenie,
že projekt vo výške cez 800 tisíc
eur bol úspešný a môžeme pra-

covať na príprave samotnej žiadosti. Zefektívni sa poskytovanie
zdravotníckej starostlivosti „pod
jednou strechou“, a hlavne v stredisku pribudnú ďalší odborní lekári. Modernizáciu strediska by
sme chceli ukončiť do jedného
roka. Urobíme všetko preto, aby
sme tento sľub splnili,“ informoval
nás primátor.

V tomto období dostal objekt kina nový vonkajší vzhľad, bola
obnovená vstupná časť objektu, ako aj opravená strecha spolu
s čelným prístreškom.

Hlavným zámerom riešenia
Dodatku územného plánu je
zosúladenie rozvojových zámerov s urbanistickou koncepciou územného plánu mesta,
v ktorom sú umiestnené nové
verejnoprospešné stavby, rieši
sa napojenie na siete doprav-

nej a technickej infraštruktúry
a pod.
Vzhľadom na to, že ÚP mesta Tvrdošín bol spracovaný
v roku 2007, bolo potrebné niektoré funkcie priradenia zmeniť a prispôsobiť ich súčasným
podmienkam, či požiadavkám

investorov, ktoré pre naše mesto
majú nemalý rozvojový význam. Dodatok sa týka hlavne
zmien funkcie priemyselnej
zóny na funkčne zmiešané
územie, rozširuje možnosť výstavby občianskej vybavenosti,
bývania, kde navrhované rozvo-

Územný plán mesta rieši adekvátne potreby

Keď sa podarí zachrániť jeden život,
aj tak sa to oplatí mať v našom meste

Hoci je na Slovensku v obehu len niekoľko stoviek kusov AED (Automatický Externý Defibrilátor) a povinnosť
vlastniť ho majú iba nemocnice a záchranky, v našom
meste ich máme.
Umiestnené sú na recepcii nás, ak je to potrebné, aby bol
hotela Limba, ktorá má trvalú výboj vykonaný, alebo aby sme
prevádzku, na technických služ- pokračovali v oživovaní.“
bách mesta, ktoré majú aj nočnú
AED je malá skrinka, ktorá
strážnu službu a na termálnych zachraňuje ľudské životy. Tento
bazénoch v Oraviciach .AED je prístroj pomáha pri náhlom zavo vyspelých štátoch samozrej- stavení srdca a vďaka hlasovým
mosťou, môžeme ho nájsť v ho- pokynom ho dokážu obsluhovať
teloch, v priestoroch štadiónov, laici i profesionáli.
vlakových i autobusových staníc.
Obsluha AED je rýchla, jedSú viditeľne označené piktogra- noduchá a bezpečná. Jeho poumom so srdiečkom a bleskom.
žitie niekoľkonásobne zvyšuje
„Ak nájdeme niekoho v bez- šancu na prežitie.
vedomí a zistíme, že nedýPrečo použiť AED? Je to
cha, AED - defibrilátor nám ten správny asistent pri záchrapomôže. Stačí ho zapnúť a ne života, pomáha záchrancovi
počúvať jeho povely. Sám oživovať správnou technikou
zhodnotí srdcový rytmus a vyzve masáže srdca.

jové územie uvoľňuje možnosť
výstavby nielen pre rodinné
domy, ale aj pre objekty so zameraním na služby, šport, či
obchodnú činnosť. ÚP nám tiež
vymedzuje hranicu skutočne
zastavaného územia s rozšírením o novo navrhované plochy.

Centrum právnej pomoci naspäť v Tvrdošíne
Potešujúcou správou pre občanov Tvrdošína a jeho blízkeho okolia je, že v najbližších
týždňoch budú môcť požiadať
o bezplatné poskytnutie právnej pomoci, prípadne sa poradiť
s právnikmi Centra právnej pomoci priamo v Klientskom centre v budove Okresného úradu
na sídlisku Medvedzie, kde bude
zriadená kancelária. Po dvojročnej prestávke sa Centrum právnej
pomoci znovu vracia do Tvrdošína, aby poskytovalo právnu
pomoc a rady tým, ktorí to potrebujú, no na tieto služby nemajú
finančné prostriedky.
Centrum právnej pomoci je

štátna rozpočtová organizácia,
zriadená zákonom č. 327/2005
Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie
prístupu k spravodlivosti pre ľudí
v materiálnej núdzi, t. j. pre tých
ľudí, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.
Centrum právnej pomoci
poskytuje právne služby najmä
formou predbežných konzultácií, na ktoré sa môže objednať
ktokoľvek. Poskytuje právne
rady a právnu pomoc v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a rodin-

noprávnych veciach, v konaniach
o oddlžení podľa osobitného
predpisu (osobný bankrot), v
konaní pred súdom v správnom
súdnictve a v týchto veciach aj
v konaní pred Ústavným súdom
Slovenskej republiky. V trestných veciach a trestnom konaní
Centrum právnej pomoci rady
ani právnu pomoc neposkytuje.
Na základe žiadosti o poskytnutie právnej pomoci je možné po
splnení zákonných podmienok
prideliť žiadateľovi právneho
zástupcu na zastupovanie v súdnom konaní.
Ak má občan akýkoľvek
právny problém, alebo je pred

podpisom dôležitej zmluvy či
iného dokumentu, prípadne, ak
chce riešiť svoj právny problém
súdnou cestou, môže sa objednať
na konzultáciu a prísť sa osobne poradiť do Centra právnej
pomoci.
Kancelária v Tvrdošíne sa
otvorí už v najlbližšom období.
Do tej doby sa môžu občania
Tvrdošína objednať a poradiť
v niektorej z kancelárií centra
v Liptovskom Mikuláši alebo
Žiline, prípadne v konzultačnom
pracovisku v Čadci. Viac informácií na telefónnom čísle 0650
105 100 alebo na www.centrumpravnejpomoci.sk.
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Myšlienku Mesiaca úcty k starším chceme napĺňať po celý rok
V senior kluboch nášho mesta sa stalo sa dobrým zvykom, že si tento mesiac viac uvedomujeme pokročilosť a múdrosť nášho veku a organizujeme spoločné stretnutia našich členov s tými mladšími, aby sme si
vymenili životné skúsenosti, navzájom sa obohatili a zabavili.
,,V tohtoročný október
sme sa po prvýkrát stretli
v š e t k ý m e s t s ké k l u by
aj s pr i mátorom nášho
mesta, jeho zástupkyňou
a niektorými mestskými
poslancami v priestoroch
zrekonštruovaného hotela
Limba. Videla som milo
prek vapených sen iorov
s rozžiarenými očkami,
z ktorých niektorí po prvý
krát prekročili prah nášho
jediného hotela. Nemali príležitosť pobudnúť v týchto
priestoroch v čase svojej
mladosti, a tak neodmietli pozvanie a radi prišli
na stretnutie. Bola to výborná príležitosť stretnúť
a porozprávať sa s milými
ľuďmi, zaspievať si so skupinou Radosť, vypočuť si
odbornú prednášku o stravovaní a telesnej aktivite
od MUDr. Raškovej, prednášku o ostražitosti a bezpečnosti doma, v obchodoch
aj na cestách od kapitána
Šándora, ale aj milé slová
od primátora nášho mesta
Ing. Šašku. Dokumentárny
film o histórii hotela Limba
nám priblížil časy neslávne
– minulé, ale aj tie terajšie,
na ktoré sme právom hrdí.
Tešíme sa na každé spoločné
stretnutia,“ za všetkých dodala pani Marta Skurčáková
vedúca jedného z našich klubov seniorov.

Z vďaky k našim predkom
Pri príležitosti 10. výročia zápisu kostola Všetkých
svätých do zoznamu svetového dedičstva UNESCO
a Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa 16. septembra uskutočnil slávnostný
program v jeho areáli.
Úvodné slovo mal primátor
Ivan Šaško, ktorého následne
svojimi umeleckými výkonmi doplnili naša rodáčka Eva
Lucká, sólistka opery v Banskej Bystrici, umelecké vokálne zoskupenie Otto Voce a
pedagógovia Základnej umeleckej školy.
Primátor vo svojom príhovore pripomenul historické
osudy dreveného kostola a
jeho cintorínového areálu. Po
jeho zásadnej rekonštrukcii a
následnom dotvorení reštaurovaným mobiliárom bol kostol pánom biskupom Tondrom
aj nanovo vysvätený. Za záchranu tejto našej najdrahšej
kultúrnej pamiatky sa nám

dostalo náležitého uznania a
ocenenia aj pre naše mesto.
Popri oprave kostola bolo

dlažba, vymenené časti konštrukcie krovu, ktoré boli napadnuté drevokaznou hubou a

treba riešiť spory okolo vlastníckych vzťahov, upraviť a
odvodniť okolitý terén, vyklčovať listnaté stromy, pretože ich koreňová sústava už
vrastala do základov kostola.
Bola obnovená kamenná podmurovka a pôvodná kamenná

červotočom. Bola vymenená
šindľová pokrývka strešných
plôch a poškodené hrady a trámy z červeného smreka.
Významným dňom v histórii kostola bol rok 1994 a
apríl 1995, kedy primátor Ivan
Šaško prevzal z rúk zástup-

cu paneurópskej organizácie
EUROPA NOSTRA ocenenie
„za zachovanie a vynikajúce
zreštaurovanie významnej
pamiatky drevenej architektúry a jej vnútorné vybavenie tradičnou ručnou
prácou“. Bronzová plaketa,
ktorá bola vtedy umiestnená
na stene kostola pripomína
nám, súčasným i budúcim
generáciám povinnosť aj
naďalej sa starať o zachovanie významnej pamiatky.
„Vtedy som prvýkrát verejne a nahlas vyslovil to,
čo som si v duchu predsavzal na samom začiatku, že nepoľavím dovtedy,
kým sa kostolík nedostane do zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO, pretože si to právom
zaslúži. Podarilo sa a dnes
je pýchou nášho mesta a
jeho najstaršou zachovanou
s t a v e b n o u p a m i a t k o u ,“
s pocitom zadosťučinenia
povedal primátor.

Na Sviatku príbuznosti bude Nebeská muzika z Terchovej
a nebude chýbať sviatočné slovo a vianočné vinše
Tento rok pripravuje vedenie mesta toto podujatie už 28-krát
pre všetkých seniorov a našich spoluobčanov so zdravotnými
problémami s myšlienkou vzájomného porozumenia a pomoci.
Celomestské podujatie je svojim rozsahom výnimočné. Do športovej haly každoročne prichádza už viac ako tisícka občanov,
ktorí tu môžu zažiť tú pravú predvianočnú atmosféru. O tom, že
podujatie si získalo srdcia občanov svedčí fakt, že hala je každoročne zaplnená do posledného miesta. V zmysle motta: „Nech
vianočný čas naplní naše srdcia láskou a pokojom“, sa tu stretávajú priatelia a známi, aby pri pripravenom kultúrnom programe prežili príjemné chvíle, a zároveň, aby sa stretli so svojimi
známymi a porozprávali o svojich rodinách, známych, či o tom,
čo sa počas roka udialo.

Dôvodom, prečo vedenie mesta organizuje takýto sviatok je
poďakovanie všetkým za ich prácu pre svoje rodiny a mesto, za výchovu detí a vnúčat, za to, že vštepujú mladej generácii cit a úctu
k hodnotám života, ale i priane spríjemniť im vianočné sviatky.
Okrem kultúrneho programu v podaní Nebeskej muziky a darčeka sú z mestského rozpočtu na Vianoce vyčlenené finančné
prostriedky pre dôchodcov, ktorí dovŕšili 65 a viac rokov, invalidných dôchodcov, ktorí sú poberateľmi invalidných dôchodkov
a nemajú iný príjem zo zárobkovej činnosti vrátane zdravotne
ťažko postihnutých detí.
I tento rok pripravilo mesto pekný kultúrny program a zaspievaná „Tichá noc“ bude iste emotívnym premostením k nadchádzajúcim vianočným sviatkom.

Záujem o náš drevený kostol stúpa z roka na rok
Len počas tejto letnej sezóny
ho navštívilo takmer 4 500 ľudí
zo Slovenska, ale prišlo aj veľa
zahraničných turistov, ktorí precestovali mnohé kilometre, aby v
ňom pobudli. Je to možno aj tým,
že okrem toho hmotného, čo tu
možno vidieť, ponúka kostol aj
čosi navyše. Sú to zachované duchovné hodnoty a tradície našich
predkov. I keď pohľad zvonku
nemusí zaujať, stačí vojsť dovnútra a každý zmení názor, pretože
kostol má zvláštne čaro. Renesančná farebnosť stien, hra farieb
vás najprv zaskočí, no potom len
s úžasom sledujete výzdobu a vybavenie kostola, z ktorého na vás
dýchajú storočia.
Záujem o kostol prejavujú
mnohé televízie, ktoré tu natočili
televízne príspevky a reportáže.
V októbri tu zavítala televízia
RTVS a pripravila náboženskú
reportáž do rubriky „Orientácie“. Zvolila istú symboliku
– kostol Všetkých svätých na
Sviatok Všetkých svätých. Teší
nás, že kostol bol spropagovaný
v celoštátnom médiu a odvysie-

laný v divácky najsledovanejšom
čase. Už teraz sa pripravuje ďalšia návšteva Slovenskej televízie,
keď bude natáčaná relácia „Božie
domy s Vadalom II“.
Počas sviatkov bol kostol otvorený pre verejnosť, kde boli slúžené slávnostné sväté omše s pobožnosťou.
Zoznam svetového dedičstva
zahŕňa miesta a objekty, ktoré tvoria výnimočnú hodnotu pre celý
svet. Sú považované za svetové
dedičstvo celého ľudstva a zaslúžia si zvláštnu pozornosť a ochranu. Okrem trvalej starostlivosti o
kostol Všetkých svätých, zvonicu,
kostnicu a areál s domom smútku,
ale aj celý cintorínsky komplex aj
o všetky cintoríny a ďalšie sakrálne stavby sa mesto vzorne stará.
Na ich celkovú údržbu, či sa to
týka kosenia, úpravy priestorov,
udržiavanie čistoty a ďalších činností venujeme nemalé prostriedky, aby všetky pietne miesta boli
dôstojným miestom odpočinku pre
našich blízkych, o čom sa možu
presvedčiť všetci, ktorí prichádzajú do našich cintorínov

Ako symbol spomienok

Obdobie „Dušičiek“ je čas,
kedy spomíname na svojich
najbližších, ktorým už zhorela
sviečka života. Je to príležitosť

venovať im viac ako inokedy
svoje myšlienky a tiché modlitby. V tomto duchu pracovníci
CVČ 29. októbra zorganizovali

lampiónový sprievod, ktorý bol
venovaný „Pre všetkých v nebi,
aby si ním uctili všetkých zosnulých v našom meste.

Podujatie sa začalo Michalskom námestí. Za nostalgických tónov piesní z mestského
rozhlasu pokračoval sprievod

na Trojičné námestie, kde sa ku
prítomným prihovoril primátor
mesta. Pochod pokračoval na
hlavný cintorín ku Centrálne-

mu krížu, kde sa spolu pomodlili, zapálili sviečky a položili
veniec všetkým zosnulým a
nenarodeným deťom.
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Stavba, ktorá si zaslúži svoju osobitnú pozornosť, bude čo nevidieť slúžiť
nám súčasnikom, ale budú sa z nej tešiť aj budúce generácie
MAREC 2018
Nie každý veril,
že sen postaviť krytú
plaváreň v našom
meste sa stane
skutočnosťou.

OKTÓBER 2018
Sen sa pomaly napĺňa
a už teraz sa tešíme,
že tam budeme zažívať
príjemné chvíle.
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Aj pripravovaná výstavba Kauflandu je v trvalej pozornosti vedenia mesta
Súčasná doba nám priniesla množstvo nových skutočností nielen technického
pokroku, narastajúcej dopravy, nových služieb, či zmenených podmienok pri zabezpečovaní každodenných potrieb ľudí, ale aj novej kultúre možnosti nákupov,
či využívania voľného času.

Pamätáme si ešte provizorné
obchody, či nedokonalé služby
v našom meste, ale v pamäti
máme aj drevené baráky na sídlisku, kde sme chodili kupovať

aspoň chlieb a mlieko, či iné
potraviny pre náš život.
Veľa vecí sme museli zmeniť,
no najmä sme museli začať od
seba, museli sme sa prispôsobiť

dobe, pretože nič neprišlo samo.
A keď sme nechceli zaostať pozadu, museli sme v prvom rade
vedieť, a najmä chcieť urobiť
maximum pre ľudí tohto mesta.

Keby sme nechceli preto
urobiť všetko a tým absolvovať
množstvo mravenčej práce, či
súboje, aby to bolo práve u nás,
určite by sme v našom meste
nemali mnohé danosti, ako napríklad stavbu Tesca, a tým aj
nadväzujúci kruhový objazd na
sídlisko, bez ktorého by dnes bol
každý deň na tomto mieste dopravný kolaps. Sú však aj takí,
čo to pokladajú za samozrejmosť, ale pritom v živote ešte
nič nedokázali, ba čo horšie, že
ani nedokážu.
Potom sa v meste začal stavať Lidl, ktorý by bez osobitného záujmu mať v našom
meste aj tento obchodný reťazec a spolupráce vedenia mesta
s vedením tejto obchodnej spoločnosti nikdy nebol postavený
v Tvrdošíne a na takom mieste,
ktorý spolu s hotelom Limba
a nevyhnutnou stavbou druhého kruhového objazdu dotvorili
centrum nášho mesta.
To, že sa v tom čase zrekon-

Pripravovaný cestný obchvat nášho mesta je stavba, ktorá
tiež kopíruje alarmujúci stav v doprave na Slovensku
Aj keď ide o smutný príbeh pre naše mesto, kde doprava nám veľmi narušuje naše životné prostredie, no
najmä ohrozuje životy ľudí, je to zatiaľ danosť, s ktorou sa musíme pasovať, no najmä musíme stále bojovať
s neochotou zodpovedných, ktorí sedia vo vláde, či v poslaneckých laviciach.
To, že obchvat nášho mesta bol projekčne pripravený a majetkovo vysporiadaný na 90 percent ešte v rokoch 2006 – 2010, keď bol primátor poslancom národnej rady, je skutočnosť, ktorá iba potvrdzuje, že veci sa
dajú riešiť iba vtedy, keď máte svojich ľudí na správnom mieste.
najúspešnejší zo všet- dzi NDS a firmou, ktorá ho
kých uchádzačov o rea- bude stavať s tým, že v delizáciu tejto cesty R3 – cembri naozaj už tohto roku
obchvat mesta Tvrdošín. by mali do Tvrdošína priviesť
Podľa doterajších infor- kameň, ktorý sa bude poklemácii ide o zahraničné pávať a ešte do konca tohto
konzorcium, v ktorom roku sa musí aj začať stavať.
sú dve slovenské stavebTak, ako primátor v závere
né firmy.
tohto vyjadrenia uviedol, že
Tá najpod st at nej- verí, že to tak aj bude, ale že
šia informácia spočí- tomu naozaj uverí až vtedy,
va v tom, že do konca keď to bude pravda, pretože
novembra by mala byť aj v tomto prípade tu stále
Začiatok úseku napojenia obchvatu mesta už na existujúci úsek od podpísaná zmluva me- pôsobí vyššia moc.
hranice s Poľskom.
Určite všetkých občanov
Je potrebné dať
nášho mesta zaujíma aktu- verejnosti na vedoálny stav procesu verejného mie úplne čerstvú
obstarávania na dodávateľa, informáciu, ktorú
resp. už realizátora, t. j. fir- získal primátor od
mu, ktorá bude stavať cestu zodpovedných praR3 zadefinovanú ako obchvat covníkov NDS:
Tvrdošína.
Do konca tohto
Už v predchádzajúcich týždňa, v ktorom
číslach našich novín sme vás v ý jdu t ieto na še
priebežne informovali o situ- mestské noviny by
ácii dlho očakávanej výstavby mal byť definitívtejto cesty, či už z pohľadu ne ukončený proces
vyjadrení ministerstva vý- verejného obstarástavby, resp. štátnej Národnej vania na dodávate- Koniec úseku obchvatu Tvrdošína pred Nižnou kruhovým objazdom, z ktorého
diaľničnej spoločnosti (NDS). ľa stavby, ktorý bol cesta sa zatiaľ bude napájať na pôvodnú cestu do Nižnej.

štruoval hlavný most cez Oravu
s dotvorením chodníkov, bolo
pre naše mesto veľkým šťastím, pretože by to bolo skončilo
rovnako ako mosty v Nižnej, či
Podbieli.
Ani nový Lidl by sa nikdy
nebol staval v našom meste,
keby neboli dobré vzťahy a dobrá spolupráca už pri výstavbe
toho prvého Lidla.
Ani dnes nie je všetkému koniec, keď Tvrdošín sa prirodzene, čo nevidieť spojí s Nižnou.
Úsek obchvatu Tvrdošína, ktorý sa začne čo nevidieť stavať,
skončí križovatkou pred Nižnou v miestach pred zatáčkou
pri známej skale nad terajšou
cestou, ktorá bude aj naďalej
pokračovaním do nášho mesta. Už len desiatky metrov nás
bude deliť od hranice katastra
Krásnej Hôrky, či firmy Hydac,
vedľa ktorej sa s plnou vážnosťou začala príprava ďalšieho

obchodného centra Kaufland.
Zásadné rokovania so zástupcami investora, ktoré prebiehajú už niekoľko mesiacov, boli
ukončené tým, že spoločnosť
Kaufland podpísala zmluvu, že
tento obchodný dom sa bude definitívne stavať v lokalite pred
vstupom do Krásnej Hôrky.
Prípravné práce už prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu, projektanti spracuvajú
projekt pre vydanie stavebného
povolenia, dopraváci riešia napojenia na súčasnú cestu, geológovia robili vrty pre zadania
projektantom, a zároveň prebiehajú práce pre úplné vysporiadanie potrebných pozemkov.
Aj keď máme v našom meste
už dobre fungujúce 2 obchodné reťazce, nový a už moderný
Kaufland zvýši konkurenciu,
vytvorí nové pracovné miesta,
a zároveň zvýši atraktívnosť
nášho mesta.

Situačné plány pomôžu pri orientácii

V areáloch cintorínov boli
propagačné tabule, ktoré sú
zostalých.
Nie všetky mestá majú cintoríny vo svojom vlastníctve, či
v správe. Od toho záleží, ako sa
odvíjajú poplatky za údržbu cintorínov alebo poplatky za hrobové
miesta. Naše mesto má cintoríny
vo svoje správe a snaží sa výšku
poplatkov udržať čo v najnižšej
sume. Vy, ktorí ste boli dotknutí
stratou svojho blízkeho viete, že
mesto má v stálej pozornosti všetky cintoríny, ktoré sú pravidelne
udržiavané spolu aj s domami
smútku, čo je prejavom úcty pre
zosnulých.
Na prehľadných tabuliach, ktoré sú osadené pri hlavných vstupoch do cintorínov je možné nájsť
dispozičné umiestnenia všetkých
hrobových miest s rozmiestnením
do jednotlivých sektorov. Podrobne číslami sú označené už obsadené hrobové miesta, tzv. vystavané pre manželov, či rodinných
príbuzných, a tak sú síce neobsadené, ale zmluvne vysporiadané

v tomto období inštalované
výraznou pomocou pre poa rezervované. Ďalšiu skupinu
tvoria hrobové miesta, o ktoré
už dlhšiu dobu nikto neprejavuje
záujem a stávajú sa „zabudnutými“. Tretiu skupinu tvoria plochy,
ktoré sú určené ako nové hrobové
miesta. Na spodnej časti orientačných tabúľ sú umiestnené tzv. QR
kódy – mobilné aplikácie, ktorými je možné napojiť sa na stránku
Cintorínske služby, kde môžete
nájsť bližšie informácie.
Tieto tabule sú vytvorené
jednak za účelom prehľadu a jednoduchšej orientácie, hlavne pre
tých, ktorí cintoríny už z rôznych
osobných dôvodov nenavštevujú
často, ale hlavne preto, aby sa
mesto mohlo dostatočne a včas
vysporiadať s otázkami prípravy
ďalších hrobových miest. Tento
aktuálny pasport, ktorý obsahuje písomnú aj grafickú časť
zobrazuje skutočnosť, že naše
cintoríny majú rezervu na niekoľko rokov.

Cezhraničná spolupráca prináša svoje ovocie
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko ponúkal niekoľko oblastí, z ktorých bolo možné
čerpať eurofondy a mesto ich využilo v maximálnej miere. Z týchto financií bolo zrekonštruované mestské
kultúrne stredisko, cesty, chodníky a parkoviská na sídlisku Medvedzie, hotel Limba a vybudované amfiteáter a relaxačný chodník v Oraviciach. Keď si uvedomíme, že naše mesto veľkosťou patriace s tým menším
dokázalo tieto projekty nielen vytvoriť, ale ich aj zrealizovať, môžeme povedať, že sa vedeniu mesta podarilo to, čo máloktorej samospráve v rámci celého euroregiónu. Tu je však potrebné pripomenúť, že ku každému projektu bolo potrebné zabezpečiť spolufinancovanie, teda vyčleniť prostriedky z mestského rozpočtu.

Primátor Ivan Šaško s wójtom gminy Kościelisko Bogdanom
Pitonom (vpravo) a wójtom gminy Kobylnica Leszekom Kulinskim pri návšteve našej radnice.

Táto skutočnosť bola dôvodom, že na kongrese Združenia
Euroregiónu „Tatry, ako najvyššom orgáne združenia boli
mesto Tvrdošín a gmina Kościelisko ocenené ako najlepšie
spolupracujúce samosprávy.
Primátor Ivan Šaško a jeho
zástupkyňa Vlasta Jančeková
prevzali v Zakopanom medzinárodné ocenenie.
Spolupráca s gminou naďalej pokračuje pri ochrane
kultúrneho dedičstva, rozvoji
cestovného ruchu a dopravnej
infraštruktúry (cesty, cyklotrasy). Prepojenie dvoch
atraktívnych turistických oblastí je dlhodobou devízou do
budúcnosti, perspektívou na

rozvoj nadregionálnych alebo nadnárodných činností.
Už je ukončená rekonštrukcia
piatich sakrálnych pamiatok.
Postupne budú osadené na
pôvodné miesta, aby ďalšie
desaťročia zdobili naše mesto.
V súčasnosti prebieha verejné
ob s t a r áva n ie n a p r oje k t
A k tív na t u r istika – k ľúč
k rozvoju pohraničia. V jeho
rámci sa budú opravovať
a modernizovať chodníky
v Oraviciach, kde bude vybudované premostenie rieky
Oravica a vybuduje sa nové
informačné stredisko. V Medvedzí bude vybudovaný cyklochodník medzi Medvedzím
a Štefanovom.

Relaxačný chodník je využívaný turistami aj na vyplnenie si
programu pri návšteve našich Oravíc.
Dobrú cezhraničnú spoluprácu má mesto aj s gminou
Kobylnica v Poľsku. Naše
mesto navštívila v roku 2016
delegácia z Kobylnice na čele
s wójtom gminy Leszekom
Kulińskim, zástupcami mesta a členmi Rady Gminy. Na
pracovnej návšteve s vedením

mesta dohodli ďalšie postupy
na úrovni cezhraničnej spolupráce zameranej na mládež,
šport a kultúru.
Cezhraničnými partnermi,
s ktorými má mesto podpísanú dohodu o spolupráci je aj české mesto
Rájec – Jestřebí, mesto Biržai
z Litvy a poľská gmina Laskowa.
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Možnosť športu a relaxácie je v našom meste na vysokej úrovni
Život mnohých z nás je v dnešnej dobe plný stresov
a naháňania sa, či už ide o malých alebo veľkých.
Možnosť športovať patrí k jednému zo spôsobov
relaxovania, spôsobov porovnať svoje sily s inými.
Šport sa však v dnešnej dobe nedá vykonávať niekde
na lúke za domom. Doba ide dopredu, a preto k tomu
treba aj adekvátne športoviská a ihriská. Jednou z priorít vedenia mesta je aj budovanie kvalitných športových ihrísk a plôch, ktoré majú slúžiť nielen deťom
a mládeži, ale aj dospelým. Oproti ostatným mestám
na Orave sa môžeme pýšiť množstvom športových
stánkov, ktoré každým rokom pribúdajú. Mesto taktiež
zabezpečuje aj pravidelnú údržbu detských ihrísk a
oddychových plôch, ktoré úzko súvisia s relaxom a
športom.
NOVÁ FUTBALOVÁ HRACIA PLOCHA
Futbal je v Tvrdošíne veľmi populárny. Hrajú ho malí aj veľkí,
o čom svedčia aj 4 mládežnícke mužstvá (od tých najmenších až
po dorast) a jedno mužstvo dospelých. Doterajšie futbalové ihrisko nestačilo pokrývať tréningový a zápasový proces jednotlivých
mužstiev, preto vedenie mesta pristúpilo k vybudovaniu druhej
trávnatej plochy v areáli futbalového štadióna. Na tejto hracej ploche budú postupne osadené brány a lavičky, aby hlavne mládež
mohla trénovať a hrávať na tomto ihrisku, ktoré svojou metrážou
spĺňa všetky normy.

halu využívajú priaznivci tohto športu od malých detí až po tých
najstarších. Po jej odovzdaní do užívania by vôbec nikto nečakal, že o tento tzv. ,,biely“ šport bude až taký záujem. Svedčí o
tom aj to, že mnohí nadšenci tenisu z okolitých miest a obcí, čo
chodia navštevovať kurty v Tvrdošíne, nám tento tenisový stánok v dobrom závidia. Aj pre tieto ukazovatele sa vedenie mesta
rozhodlo zlepšiť kvalitu tenisovej haly investíciou do nového
tenisového povrchu. Umelú trávu vystriedal moderný tenisový
povrch, ktorý sa používa nielen na svetových tenisových turnajoch, ale môžeme ich vidieť aj v známych tenisových centrách.
Investícia do tenisovej haly sa vracia v podobe úspechov našich
tenisových talentov, keď Tvrdošín začína byť známy slovenskej
tenisovej verejnosti.
OBNOVENÁ STOLNOTENISOVÁ HERŇA
V objekte prebehla rekonštrukcia dreveného krovu, boli vymenené drevené okná za plastové, niektoré boli zamurované.
Slovenska, a preto si táto naša vzácnosť zaslúži rekonštrukciu, keď
bude v hale v krátkom časovom horizonte vymenená palubovka.
FITNES PRVKY BOLI UMIESTNENÉ
VO VŠETKÝCH LOKALITÁCH
„V zdravom tele, zdravý duch“ je motto, ktoré je nadčasové, stále
platí. Nedostatok pohybu, ktorý je negatívnou súčasťou nášho životného štýlu, je potrebné kompenzovať cvičením. Atraktívnym
sa stalo cvičenie „vonku“ v exteriéri. Tohto trendu sa zhostilo
i naše mesto. Vzhľadom k tomu, že má viac mestských častí a

CEZ ZIMU KLZISKO,
CEZ LETO HOKEJBALOVÉ IHRISKO

Fasáda bola zateplená a položená nová strešná krytina. Mesto
ponúka zrekonštruovaný objekt, aby funkčne slúžil pre všetkých
záujemcov, najmä stolnotenisovej mládeži a dospelým, ktorí
chcú reprezentovať naše mesto.
KU DVOM MULTIFUNKČNÝM IHRISKÁM
PRIBUDLO TRETIE
Vedenie mesta sa netají tým, že mu záleží na rozvoji športu, a preto vytvára aj podmienky budovaním nových multifunkčných ihrísk.
snaha vyhovieť všetkým viedla k tomu, že niekoľko základných
prvkov bolo umiestnených na piatich miestach – v Krásnej Hôrke, na sídlisku, na Starom Medvedzí, v Tvrdošíne a na Vladine.
Keďže fitnes prvky boli umiestnené vo všetkých lokalitách, deti a
mládež majú vytvorené vhodné podmienky v školských zariadeniach, majú možnosť svoje pohybové aktivity rozvíjať v rôznych
krúžkoch, fitnes prvky sú určené pre staršie deti a dospelých.

Ľadová plocha funguje v meste už niekoľko rokov v zimných
mesiacoch. Využívajú ju nielen občania mesta, ale aj z okolitých
dedín a miest. Slúži nielen pre nadšencov korčuľovania, ale aj
fanúšikov hokeja, ktorí si prídu radi zahrať a skúsiť si atmosféru
hokejových zápasov. Mesto každoročne výjde s cenami na vstupnom občanom mesta v ústrety symbolickou cenou, aby boli zabezpečené, čo najlepšie podmienky pre šport a relax.
V lete sa ľadová plocha mení na hokejbalovú plochu. Mesto
zakúpilo mantinely, vyasfaltovalo a namaľovalo ihrisko
a zakúpilo bránky, takže odvtedy nič nebráni každému, kto má
chuť a vzťah k hokejbalu si môže kedykoľvek zahrať od jari až
do neskorej jesene podľa počasia.

DETSKÉ IHRISKÁ V MESTE PRIBÚDAJÚ

TENISOVÁ HALA S NOVÝM POVRCHOM

V mestskej časti Medvedzie je multifunkčné ihrisko, ktoré sa využíva už niekoľko rokov, nielen deťmi a mládežou, ale aj dospelými.
V roku 2016 pribudlo na Vladine ďalšie multifunkčné ihrisko, ktoré
slúži všetkým. Môže sa na ňom hrať od futbalu, po volejbal, tenis
aj mnoho ďalších športov. Aby to nebolo málo, mesto pri mestskej
tenisovej hale vybudovalo ďalšie multifunkčné ihrisko. Spolu s tribúnou budú slúžiť nielen školákom z Gymnázia a ZŠ Š. Šmálika,
ale aj pre širokú verejnosť.

Od otvorenia tenisovej haly v roku 2007 už ubehol nejaký ten
rôčik, no jej vybudovanie sa ukázalo ako správny krok. Tenisovú

ŠPORTOVÁ HALA DOSTANE
NOVÚ PALUBOVKU
V roku 1998 bola postavená a otvorená športová hala, ktorá slúži
nielen študentom Gymnázia v Tvrdošíne, ale aj širokej verejnosti.
Veď v nej majú priestor také športy, ako florbal, futsal, basketbal,
nohejbal, volejbal a mnoho ďalších. Hlavne v nej dosiahli vynikajúce úspechy florbalistky Tvrdošína, ktoré sa stali 2-krát majsterkami

Taktiež jednou z priorít mesta sú naši najmenší občania. Preto každoročne pribúdajú ďalšie a ďalšie detské ihriská, kde sa
detičky môžu do sýtosti vyhrať, vyskákať, vyhojdať, a zároveň
rozvíjať svoju kreativitu a predstavivosť. Najnovšie detské ihrisko pribudne v Krásnej Hôrke v časti Breziny, kde sa čoskoro
budú môcť deti dosýtosti vyblázniť.

Písali sme v našich n oviná ch
Pred 30 rokmi
Kultúrne stredisko
Ku významným dôkazom postupného zveľaďovania nášho mesta patrí aj výstavba kultúrneho strediska v sídliskovej časti Tvrdošína. V tejto účelovej budove popri úradných miestnostiach strediska
bola umiestnená mestská knižnica a pošta, zriadené tu boli výstavné
miestnosti i ďalšie priestory, slúžiace rozvoju kultúrneho života našich občanov.
Pred 25 rokmi
Otvorenie gymnázia
Husársky kúsok – jedine tak možno nazvať postavenie školy od základov za 14 mesiacov a uvedenie časti priestorov do prevádzkyschopného stavu. Otvorenie sa konalo presne načas v septembri 1993. Je
to impozantná, 4 podlažná budova (suterén, prízemie, prvé a druhé
poschodie) so 16 učebňami + 5 učebňami pre skupinové vyučovanie.
Pred 20 rokmi
Plynofikácia mesta
Plynofikácia mesta Tvrdošín patrí medzi prioritné ekologické akcie
už od roku 1994, odkedy sa započalo s prvou etapou jej samotnej reali-

zácie. Potreba riešiť plynofikáciu mesta bola prioritná nielen z hľadiska zlepšenia životného prostredia, ale aj z denno-dennej naliehavosti
zo strany občanov, najmä tých, ktorí čakali na plynofikáciu svojich
ulíc, čo vyplývalo z potreby plynoinštalácie ich rodinných domov.
Pred 15 rokmi
Z rokovania mestského zastupiteľstva
Technickým službám mesta Tvrdošín z dôvodu zvýšených nákladov
na elektrickú energiu, zákonne mzdy a ostatnú činnosť bol navýšený
rozpočet na investičnú výstavbu športového areálu, na realizáciu prístupovej cesty, výstavbu tribúny a zakúpenie základného inventáru. Bolo
zakúpené aj motorové vozidlo typu minibus pre potreby mesta, škôl
a športových oddielov.
Nový športový areál
Na bývalom smetisku za panelárňou, ako už všetci vieme, dnes
stojí športový areál. Mesto tu začalo v prvej fáze s budovaním futbalového stánku, ktorý spĺňa tie najprísnejšie kritériá. Budova zahŕňa
priestory a šatne pre futbalistov a rozhodcov, kabíny pre hráčov aj
sprchy. Nechýbajú priestory pre vedúceho mužstva, práčovňa, ale
aj priestory, kde si bude možné posedieť a občerstviť sa.

Pred 10 rokmi
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
V roku 2008 sa uskutočnila rekonštrukcia verejného osvetlenia celého mesta. Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v Tvrdošíne je zameraný na modernizáciu a optimalizáciu verejného osvetlenia s celkovým cieľom trvaloudržateľného rozvoja mesta
prostredníctvom zníženia spotreby elektrickej energie. Postupne boli
vymenené svietidlá v celom meste.
Pred 5 rokmi
Detský park
Nápady, tvorivosť, ale predovšetkým snaha urobiť pre deti to najlepšie, bolo spúšťacím prvkom vedenia mesta k vybudovaniu centrálneho
detského parku, ktorý spĺňa požiadavky pre aktívne trávenie voľného
času tých najmenších, ich bezpečnosti, čistoty ale aj príjemných chvíľ
pre ich rodičov. Celý komplex je oplotený so zákazom vodenia psov,
pretože deti si chceme chrániť pred nezodpovedným prístupom niektorých občanov. Vzniklo krásne kultúrne miesto, ktoré iste ocenia a budú
si vážiť aj občania, ktorí nemajú malé deti, pretože si myslíme, že náš
detský park je najkrajší na Slovensku.

7

Stál pri zrode Československa

Narodili sa
		 9. 8. Lukáš Tkáč
12. 8. Timea Matušisková
13. 8. Tereza Štechová
14. 8. Adam Fidrik
15. 8. Ema Pastvová
23. 8. Kristína Svetlošáková
24. 8. Milan Kopta
10. 9. Kristián Klinovský
13. 9. Anna Masarovičová

		
		
		
		

16. 9. Eliška Jantošíková
18. 9. William James Biggs
21. 9. Theo Spišský
22. 9. Sofia Grešová

Sobáše

18. 8. Mária Pillárová – Ľubomír Iskra
25. 8. Katarína Rakovská – Tomáš Jandura
25. 8. Romana Kamodyová – Tomáš Štrbáň
1. 9. Mgr. Eva Kubasáková – František Kudlačák
1. 9. Mária Kozáková – Miloš Bača
1. 9. Paulína Tkáčová – Jozef Voška
8. 9. Simona Hrubcová – Tomáš Zmrazek
8. 9. Mária Turčáková – Marián Ondrek
8. 9. Gréta Ferenčíková – Jakub Žaludek
8. 9. Katarína Kameníková – Andrej Madziar
15. 9. Ľudmila Zemanová – Roman Poláček
15. 9. Mgr. Barbora Kašová – Stanislav Ujmiak
21. 9. JUDr. Barbora Bugeľová – Ing. Peter Kovalčík
22. 9. Karmen Pafčová – Boris Čičman
22. 9. Daniela Klimeková – Roman Pupák
22. 9. Ing. Barbora Minarčíková – Ing. Michal Olos
22. 9. Valeriia Vladimirovna Aleksandrova –Richard Ballek
29. 9. Katarína Kovalčíková – Branislav Chomistek
29. 9. Ivana Barnasová – Pavol Huraj
29. 9. Alena Štefaňáková – Peter Konečný
6. 10. Magdaléna Turčáková – Mgr. Jakub Betuštiak
6. 10. Rastislav Mrva – Silvia Nováková
13. 10. Andrea Bebejová – Šimon Knižacký

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
90 rokov
Terézia Šimková
Antónia Váleková
80 rokov
Ján Dulka
Mária Sereková

Krásna Hôrka
Tvrdošín
Krásna Hôrka
Krásna Hôrka

Práca nášho rodáka Ignáca
Gessaya je dôkazom toho, že aj
jeho úsilie pri vzniku nového štátu malo pre slovenský národ význam. Narodil sa 17. júna 1874.
Ako učiteľ prebúdzal u detí
a v okolí, kde pôsobil slovenské
národné povedomie i hrdosť. Bol
označený za „pansláva“ a úradne
mu bolo zakázané prispievať do
slovenských novín. To ho prinú-

tilo emigrovať do USA, kde žila
početná a dobre organizovaná
slovenská komunita. Z redaktora
Amerikánsko-slovenských novín sa vypracoval na hlavného
redaktora Slovenského denníka
– prvého slovenského denníka
v USA. Potom nasledovala jeho
práca v ďalších denníkoch. Pomáhal pri založení strešnej organizácie krajanských spolkov

Dni mesta boli plné slnka a radosti

Trojdňové slávnosti sa začali
v piatok 7. septembra v dopoludňajších hodinách projektom s názvom
Chodil po Slovensku a rozdával
radosť, ktorý z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Jednalo sa o podujatie venované
tvrdošínskemu rodákovi Rudolfovi
Fábrymu. Ten spolu s niekoľkými ďalšími rodinami kočovných
bábkarov patrí k reprezentantom

prvku Bábkarstvo na Slovensku
a v Čechách, ktorý bol zapísaný
do Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva
ľudstva UNESCO. Pri príležitosti
105. výročia narodenia R. Fábryho bola v rámci projektu najskôr
otvorená výstava, po ktorej sa
uskutočnila prezentácia o bábkarovi pre žiakov základných škôl.
Prezentáciu uviedol Doc. Mgr.

Sobotné poobedie prebiehalo
tak, ako sme si už všetci zvykli, v
kombinácii dobrého jedla, športu
a zábavy.
Vo futbalovom areáli panovala výborná atmosféra, účastníci
mohli ochutnať guľáš, ktorý uvarili viaceré organizácie.
Pre deti boli pripravené zábavné atrakcie, akými boli nafukovacie hrady, ale tiež rôzne
súťaže.
Chutná klobáska rozvoňala

celé ihrisko
a úsmev na
tvári vyčarila známa slovenská speváčka
Jadranka aj s jej horúcimi letnými hitmi. Nechýbala bohatá
tombola, na ktorú sa všetci tešili.
Za bohatú tombolu patrí poďakovanie všetkým sponzorom.
Program pokračoval do neskorých večerných hodín ľudovou
veselicou, ktorú zabezpečila
hudobná skupiny Valery Band.

Spomienka

Drahá mamička. Odišla si tam, odkiaľ niet
návratu a my sme Ti chceli toho ešte toľko
povedať. Nech plamienok sviečok na nebo
napíše - ďakujeme za všetko. Dňa 15. októbra
uplynul rok, ako nás navždy opustila naša
milovaná mamička, starká a prastarká Mária
Vokálová z Tvrdošína. Ľúbime Ťa a navždy
ostaneš v našich srdciach. S láskou spomínajú
dcéry s manželmi, vnúčatá, pravnúčatá a celá rodina.

Spomienka

Dňa 29. októbra sme si pripomenuli prvé
výročie, ako nás navždy opustil milovaný
manžel, ocko, starý a prastarý ocko Peter
Gregor. Vy, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
syn a dcéry s rodinami.

Spoločne to zvládneme
Z á vislosť je
choroba,
ktorá sa v
poslednej
dobe začína rozmáhať st ále
viac, bez ohľadu na vek, alebo
pohlavie.
Mnoho rodín nevie, ako
daný problém riešiť. Sú si vedomí toho, že závislosť poškodzuje telo, myseľ a ducha závislého
človeka, postará sa o nezhody
a mnohokrát aj o rozvrat rodín.
Práve tento fakt bol pre nás

hnacím motorom. Spojili sme
sily a skúsenosti, vynaložili
úsilie a dňa 13.09.2018 bol oficiálne otvorený Abstinentský
klub ZMENA v Tvrdošíne.
Veríme, že náš klub pomôže
nielen abstinujúcim posilňovať
ich rozhodnutie vytrvať v abstinencii, ich rodinným príslušníkom, ale hlavne nasmeruje
tých, ktorí sa rozhodnú niečo so
svojou závislosťou robiť.
Stretávame sa každý štvrtok
od 18.00 hod. v priestoroch Farská 86/34 v Tvrdošíne (vchod
od Farského úradu).
M.S.

Pia
tok

Juraj Hamar, CSc., autor hodnotných diel o slovenskom bábkarstve.
Program Dní mesta pokračoval
o 18.00 na Trojičnom námestí, kde
si na svoje prišli predovšetkým
mladšie generácie, vychutnávajúc
si melódie kapely Idea, ktorá svojím repertoárom pohladila dušu
najmä nežnejšiemu pohlaviu. Ne-

skôr ich vystriedala známa kapela
Smola a hrušky, ktorá rozprúdila
krv v žilách nejdenému divákovi
so svojimi najznámejšími hitmi.
Záver programu patril hudobnej
skupine 4 Others. Keďže stánky
boli aj po skončení vystúpenia
otvorené, účastníci sa mohli zabávať až do polnoci.

Prostredníctvom projektu
Chodil po Slovensku a rozdával
radosť bolo možné priblížiť atmosféru tradičného bábkového
divadla najmladším divákom
v nedeľu 9. septembra na Trojičnom námestí prostredníctvom
divadla Tyjátr z Nitry a Theatro Carnevalo z Bratislavy. Cieľ
dostať bábkara R. Fábryho do
povedomia širokej verejnosti bol splnený spomienkovým
podujatím, keď sa na Trojičnom
námestí uskutočnilo slávnostné odovzdanie kópie certifikátu o zápise „Bábkarstva“ do
Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO dcére R. Fábryho
a primátorovi mesta a odhalenie
pamätnej tabule, ktorej autorom
bol Hieroným Balko.

Ď a l š í
program
pok račoval
v yst úp e n í m fol k lór neho
súboru Urpín, ktorý predviedol nádherné ľudové tance.
Následne vystúpilo známe
spevácke trio La Gioia. Ich
názov z talianskeho prekladu
znamená „radosť“ a presne tú
zasiali do srdca každému, čo si
ich vypočul. Na záver námestie
spolu s parádnou atmosférou
zaplnila skupina Polemic, ktorú spolu s divákmi neodradil
ani krátky výpadok elektriny.
Účast níci podujatia ho
hodnotili slovami: „Bolo nám
dobre, príjemne, veselo, oddychovo, tanečne, bláznivo,
fantasticky.“

Sob
ota

Odišli z našich68-ročná
radov
52-ročný
71-ročný
82-ročný
99-ročný
56-ročný
61-ročná
70-ročná
81-ročný

ho štátu.
A ko po predný činiteľ Slovenskej
lig y st ál
pri zrode
Pit tsbu rgskej dohody z 31.
mája 1918.

Dni mesta sú o súdržnosti, priateľstve, o meste a jeho obyvateľoch. Dni mesta sú o zachovaní starých pút, vytvorení nových, o súdržnosti, priateľstve, o meste a jeho obyvateľoch.
Také boli i tento rok. Už pri prípravách programu na tri dni sa myslelo na všetkých.

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

25. 8. Mária Fuzáková
28. 8. Ladislav Gallas
5. 9. Stanislav Bajo
13. 9. Ivan Vicen
22. 9. Ján Gonda
23. 9. Peter Frielich
25. 9. Ľubomíra Šimalčíková
30. 9. Mária Mikosová
4. 10. Anton Šery

v USA – Slovenskej ligy, pričinil
sa o založenie Združenia slovenských novinárov, Zväzu slovenských novinárov v Amerike.
Po vypuknutí I. svetovej vojny
venoval všetky sily v prospech
česko-slovenského zahraničného odboja, zaslúžil sa o vznik
Clevelandskej dohody (1915)
o federatívnom usporiadaní
budúceho česko-slovenské-

Mesto Tvrdošín ďakuje všetkým sponzorom, ktorí sa pričinili
o perfektnú atmosféru vo futbalovom areáli. Poďakovanie patrí podnikateľom i jednotlivcom, ktorí urobili radosť mnohým občanom.
Hodnotnejšia alebo menej hodnotná tombola vždy znamená radosť,
čoho dôkazom boli rozžiarené oči vylosovaných. O občerstvenie sa
postarali podnikatelia, o dobré jedlo Mesto Tvrdošín, poľovnícke
združenia a urbárske spoločenstvá. Do organizácie podujatia bol
zaradený celý tím pracovníkov mestského úradu a technických
služieb, príspevkovej organizácie mesta. Nadšenie pracovníkov
mestského úradu sa znásobilo desiatkami občanov mesta, ktorí
s pocitom spolupatričnosti prispeli k výnimočnému podujatiu, kde
sme sa všetci cítili ako jedna veľká rodina.

Ned
eľa

Nové bezdrôtové pripojenie

,,Je to príležitosť pre mestá
a obce využiť oblasť informatizácie a zriadiť možnosť pripojenia sa na internet aj na verejných priestranstvách. Podali
sme projekt, pretože chceme,
aby naši občania mali prístup
k bezplatnému vysokorýchlostnému internetu na viacerých
miestach nášho mesta. Hoci
finančný príspevok nepokryje
všetky miesta, ktoré by sme
chceli obsiahnuť, v budúcnosti
budeme tento zámer dopĺňať.
Na tento projekt sa napojí aj
kamerový systém mesta, ktorý
plánujeme v blízkej budúcnosti
nielen obnoviť, ale tiež rozšíriť
o nové kamerové miesta s cieľom zabezpečovať bezpečnosť
osôb a ochranu majetku, bo-

jovať takto proti vandalizmu
a napomôcť pri odhaľovaní
trestnej činnosti.
Inšpirujúce sú závery medzinárodnej konferencie, ktorú v septembri zorganizovalo
Združenie obcí a miest Slovenska, v ktorej sa hovorilo
o ďalších krokoch v Národnom
projekte ZMOS o modernizácii
miestnej samosprávy. Verím, že
postupne sa táto agenda stane
súčasťou bežného života, aby
priniesla osoh čo najväčšiemu
počtu ľudí,“ informovala nás
zástupkyňa primátora mesta.
Širokopásmový internet
pokryje Trojičné a Michalské
námestie, kostol Všetkých
svät ých, mestsk ý ú rad
a knižnica.

Pozvánka na výstavu

Art Galéria Schürger vás pozýva na vernisáž 167. výstavy,
Marek Ormandík: VLKONE aj zviera je len človek.
Výstava je nainštalovaná v priestore Art Galérii Schürger
v Tvrdošíne do 12.11.2018.

Červené maky
Dňa 11. novembra 1918 o 11.
hodine a 11. minúte bola podpísaním prímeria v Compiégne vo
Francúzku ukončená prvá svetová
vojna. Vojnové hrôzy zostali tak
hlboko vryté do vedomia ľudí, že
po jej skončení bol 11. november
vyhlásený za Deň vojnových veteránov. V tento deň si pripomíname hrdinstvo ľudí, ktorí padli
na bojiskách svetových vojen za
slobodu a mier. Symbolom sa stal
kvet červeného maku, ako obraz
krvi prelievania na bojiskách a

zvonenie zvonu mieru v meste
Rovereto (Taliansko) v tento deň
a túto hodinu.
Keďže 11. november 2018
pripadá na nedeľu, z dôvodu nerušenia nedeľných bohoslužieb
bude pietny akt kladenia kytice a
zapálenie sviečky presunutý na
pondelok 12.11.2018 o 11.11 hod.
pri pamätníku v mestskom parku.
V tento deň a uvedenú hodinu, sa
aj v našom meste rozoznejú zvony
mieru ako spomienka na padlých
vo všetkých vojnách.

Pozvanie na „Horúcu sprchu“

Pozývame vás na divadelnú komédiu, ktorá sa bude hrať v sobotu
1. decembra 2018 o 17.00 hod. v kine Javor. Vstupenky si môžete
zakúpiť v MsKS Medvedzie alebo cez Ticketportál. V inscenácii
hrajú: Zuzana Tlučková, Peter Kočiš, Marcel Ochránek, Přemek
Boublík, Katarína Ivanková, Thomas Puskailer, Jakub Lorencovič.
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Futbal sa uberá správnym smerom
pripravili na odvetnú časť súťaže s možnosťou zabojovať o
postup do II. ligy.
Mladší žiaci reprezentovali
v 3. lige pod vedením trénera
Jakuba Betuštiaka, ktorý s nieFutbalové Áčko Tvrdošína a 3 krát prehrali zo skóre 45:17 ktorými zo svojich zverencov
pod vedením skúseného kor- získali 28 bodov. Ak bude šanca pracuje už 4 roky. V tretej lige
skončili po jeseni
na 3. mieste, keď
7 krát vyhrali a
3 krát prehrali so
ziskom 21 bodov.
Môžu sa popýšiť
najlepšou ofenzívou v lige, keď na
jeseň strelili 56 gólov. Taktiež majú
najlepšieho strelca
ligy, a to Tobiasa
Leštinského, ktorý
zaznamenal 16 gólov. Po zime budú
mladší žiaci určite
chcieť atakovať 1.
miesto.
Na záver naši
najmenší f utbalisti pod vedením
Milana Sirotu ml.
Mužstvo mužov ŠK Tvrdošín v závere ligovej jesene podáva výborné výkony skončili na veľmi
peknom 1. mieste
a bojuje o popredné priečky.
vo svojej skupine,
midelníka Jána Chomisteka na postup, určite sa o ňu doras- keď na jeseň získali 16 bodov,
postupne svoje výkony ťahajú tenci pobijú. Taktiež výbornou kde zo šiestich zápasov 5-krát
vyššie a vyššie. Zatiaľ figu- vizitkou je, že až dvaja hráči vyhrali a iba raz remizovali,
rujú na 3. mieste, keď získali zo súčasného kádra hrajú za za čo im patrí veľká pochvala.
,,V mene športového klu24 bodov. Pred nimi sú len o Áčko a ďalší traja majú striebu by som chcel poďakovať
dva body Sučany a Chlebnice. davé štarty.
Starší žiaci pod vedením hlavne pánovi primátorovi I.
Doma stratili sedem bodov.
Po kvalitnej zimnej príprave trénera Milana Ferenčíka ob- Šaškovi, vďaka ktorému môžu
a adekvátnom doplnení kádra sadili v 3. lige po jeseni krásne naše mužstvá pôsobiť v ligách
môžu atakovať 1. priečku, pre 2. miesto, kde získali 22 bodov. bez väčších problémov. Taktiež
ktorú urobia na jar maximum. Potešilo ich 7 výhier, 1 remíza ďakujem všetkým trénerom,
Dorastenci Tvrdošína hrajú a iba 2 prehry. Najmä nešťastná vedúcim, pánovi hospodárovi,
III. ligu. Tréner Marcel Bednár remíza s Oravskou Lesnou ur- usporiadateľom a pánovi Gresi dal latku vysoko, keď po je- čite mrzí, no zima dáva priestor gorcovi za vykonanú prácu,“
seni skončili na 3. mieste, keď trénerovi a hráčom doladiť ne- povedal nám prezident klubu
9 krát vyhrali, 1 krát remizovali dostatky, aby sa čo najlepšie Peter Machunka.
Futbalová jeseň sa pomaly, ale isto chýli ku koncu.
Fanúšikovia si mohli pozrieť riadnu porciu zápasov
nielen nášho mužstva dospelých, ale aj mládežníckych kolektívov. Takže je čas na rekapituláciu výkonov a výsledkov futbalových kolektívov z Tvrdošína.

Košický maratón aj za našej účasti
Na maratónsku trať sa poV Košiciach sa 7. októbra uskutočnil už jubilejný
stavili až siedmi bežci z TS.
95. ročník Maratónu mieru.
Tradične sa tohto maratónu bežci z MK Tvrdošín. Vladi- Najlepšie sa darilo Viktozúčastňuje niekoľko tisíc bež- mír Pánik a Štefan Verníček rovi Fonferovi, ktorý zabecov z celého sveta, medzi kto- odbehli pólmaratónsku trať. hol za čas 3:31:00, ďalej za
rými nemohli chýbať ani bežci Prvý menovaný zabehol trať za ním nasledovali Ján Jankoz MK Tvrdošín. Tento rok sa 1:39:00 a druhý za čas 1:47:00. ľa 3:38:00, Roman Petrikoich zúčastnilo sedem
vič 3:39:00, Jaroš
na maratónskej trati
Hnojčík 3:44:00,
a dvaja na polmaraPeter Kuľkovský
tónskej trati. Chý4:45:00, Jozef Jabal tradičný účastník
gelka 4:54:00 a Pez Tvrdošína Ján Bater Balún 5:36:00.
lún, ktorý sa zotavuje
Zaujímavosťou
po zranení nohy.
bolo, že pri hroPočasie a divácka
m a d nom št a r t e
kulisa bežcom priali.
bola pustená meSlnečné a bezveterné
lódia z Vivaldiho
počasie bolo predpoopery, aby pretekladom pre výborkárov naštartované bežecké výkony.
la ku výkonom.
Tradičným víťazom
Všetci účastníci
Maratónu mieru sa
boli s organizástal bežec z čierneho
ciou a priebehom
kontinentu, ale medzi Členovia Maratónskeho klubu Tvrdošín si pred štar- maratónu spokojnimi sa nestratili ani tom zapózovali na spoločnej fotografii.
ní.

Šachisti do novej sezóny vstúpili úspešne
MŠK Tvrdošín A, ktorý hrá
4-tú ligu, vyhral v prvom kole
v oravskom derby s MŠK Dolný Kubín C na domácej pôde
5,5:2,5. Svoje partie vyhrali:
Pavol Palider, Alojz Mordel, Ján
Šebesta a Ľubomír Vasek, remizovali: František Medvecký, Pavol Chmelár a Roman Tomovčík.
V 3. kole cestujú do L. Ondrašovej B, v 4. kole privítajú doma
KTM L. Hrádok A. A nakoniec v
5. kole tohto roku pôjdu do Liptovského Mikuláša.
MŠK Tvrdošín B, ktorý hrá 5.
ligu, začína súťaž 1. kolom – 21.
októbra. Na domácej pôde hostí
ŠK L. Ondrašová C. Rozpis ďalších zápasov: v 2. kole cestuje
do ŠKM L. Hrádok B, 3. kolo
odohrá doma s OŠK RENOP L.
Teplá, v 4. kole vycestuje do ŠK
Važec a v 5.kole do konca roka
privítajú doma Zákamenné.
Všetky domáce zápasy A aj
B družstvo hrá v mestskom kul-

túrnom stredisku v Medvedzí
veľmi dobré podmienky pre tieto
súťaže, za čo patrí poďakovanie
pracovníkom MsKS, a taktiež
primátorovi mesta Tvrdošín.
Kto má záujem o túto krá-

ľovskú hru, tak radi ho medzi
sebou privítajú šachisti MŠK.
V MsKS Medvedzí sa stretávajú
každý piatok v rámci tréningu.
Kontakt – F. Medvecký – č.t.
0903412964.

Najlepšie začali dorastenci
Stolní tenisti už zahájili súťažný ročník 2018/19.
Výborne vykročilo družstvo dorastencov v extralige,
keď doma zdolalo Čadcu aj
Turčianske Teplice zhodne
po 6:1.
Aj v 1. lige muži Tvrdošína odohrali prvé tri stretnutia
doma. Vyhrali s Ružomberkom B 11:3, s Mokrancami
9:5, ale prehrali s Valalikami 4:10. Je to síce lepší úvod
ako vlani, no pod prehru sa
podpísal hlavne nezvyčajne

slabý výkon našich hráčov.
V 2. lige béčko prehralo
svoj úvodný zápas v Oravskej
Lesnej 4:10, v 4. lige céčko
prehralo vo Východnej 3:15
a doma s Černovou 8:10 a v 5.
lige déčko prehralo v Dlhej
16:2 a doma s Brezou 14:4.
Celkom úspešní boli naši
mladší žiaci na bodovacom
turnaji krajov BB a ZA vo
Zvolene. Adam Novák obsadil 8. miesto a Kevin Drbiak
9.-16. miesto spomedzi 50
účastníkov.

Florbalistky postihla mini herná kríza

Posledné štyri kolá ťahal
FBK Tvrdošín za kratší koniec.

Odohrali, ale kvalitné zápasy
či už proti Nemšovej, s ktorou

Priestor v FBK Tvrdošín dostávajú pri absencii starších hráčok
mladšie, ktoré sú hladné po florbalových úspechoch.

nešťastne prehrali rozdielom
gólu a majst rovskému
Pr uskému, v k torom boli
vyrovnaným súperom. Pod
obe prehry sa podpísala hlavne
veľká absencia hráčok. Chýbali
skúsené Spišiaková, Ješšová,
Olbertová, Rennerová, Rakytová, a tiež šikovná Dúbravská. Prakticky mali rozbité obe
formácie. Napriek tomu FBK
Tvrdošín podal dobrý výkon
aj v takejto oklieštenej zostave. Na konte majú dovedna tri
výhry a tri prehry. Čakajú ich
ešte tri ťažké zápasy, v ktorých
chcú bodovať naplno. Všetko
bude ale závisieť od toho, ktoré
hráčky budú k dispozícii. Pevne veríme, že ich budú obchádzať zranenia a choroby, ako
tomu bolo v posledných kolách.

Na slovíčko s maratóncom
Pri príležitosti odbehnutého jubilejného 60 maratónu sme si na slovíčko pozvali bežca Viktora Fonfera,
ktorý sa behaniu maratónov venuje už vyše 17 rokov.
Koľko rokov sa už aktívne venujete behaniu maratónov?
Z behaním maratónov som
začal v r. 2001. Prvý som
bežal v Rajci s časom 3h 04
min. Osobný rekord na maratóne som si vylepšil v Čadci
v r. 2002 s časom 2h 58 min.
Postupne som potom zabehol
maratóny v hlavných mestách
okolitých štátov – Praha, Varšava, Viedeň, Budapešť, a samozrejme v našom hlavnom
meste Bratislave.
Ktorý maratón bol pre
vás najkrajší a ktorý bol
najväčší v počte účastníkov?
Ťažko povedať, ale najkrajší
je pre mňa Medzinárodný

maratón mieru v Košiciach.
A najväčší v počte bežcov som
bežal vo Viedni, kde bolo 40
tisíc účastníkov.
Na ktorom maratóne ste
dosiahli najlepšie umiestnenie?
Čo sa týka umiestnenia
najlepšie miesto som získal
v roku 2003 vo Vranove nad
Topľou, kde som skončil na
4. mieste.
Aké máte plány do budúcnosti, čo sa týka života bežca?
Plány? Najprv, keď bude
zdravie. Prvý taký cieľ bežať
stý ročník MMM v Košiciach,
síce chýba ešte 5 rokov k tomu
do roku 2023. Druhý sen je
dostať sa do Diamantového

klubu MMM v Košiciach za
25 odbehnutých maratónov.
Aby som sa tam dostal, chýba
mi zabehnúť ešte 8 maratónov
v uliciach Košíc.

Spomienka na historickú oslavu športu
Už odvtedy ubehlo niekoľko rokov, kedy sa v Tvrdošíne
konalo ocenenie najlepších športovcov a futbalovej jedenástky 20. storočia. Keďže sme oslavovali 100 rokov od
vzniku Československa, chceli by sme si v tomto čísle pripomenúť aj túto významnú udalosť.
Prvýkrát v histórii nášho mesta sa 25. mája 2001 konala veľkolepá oslava, pričom pri tejto
príležitosti boli vyhlásení najúspešnejší športovci a futbalová
jedenástka za uplynulé storočie.
Tohto významného podujatia sa
na pozvanie primátora zúčastnilo
aj mnoho významných osobností
vtedajšieho, ale aj súčasného športu, ako dvojnásobný majster sveta

v kulturistike Jaroslav Horváth,
alebo kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie a vicemajster
sveta v hokeji Zdeno Chára spolu
s otcom.
Slávnostného príhovoru sa ujal
primátor, ktorý predovšetkým
poďakoval všetkým žijúcim, ale
aj nežijúcim športovcom a funkcionárom, ktorí sa v uplynulom
storočí zaslúžili o rozvoj športu

v meste. Potom sa už pristúpilo
k vyhodnoteniu najlepšej futbalovej jedenástky uplynulého storočia. Medzi najlepšiu jedenástku
boli zaradení Alojz Belopotočan,
Stanislav Bydžovský, Eduard Drgáň, Milan Dulík, Ján Maťoška,
Ladislav Repka, Ladislav Pajerchin, Milan Sirota st., Jozef Stankovič, Ján Šimánek a Vladimír
Vajduliak. Najlepších futbalistov
dekoroval primátor mesta a na
záver si zaspievali svoju futbalovú hymnu.
Potom prišlo na rad dekorovanie najúspešnejších športovcov
storočia mesta, ktorými sa stali

a do análov sa zapísali Roman
Belopotočan (stolný tenis), Tomáš
Brna (triatlón), Zuzana Vojteková
(triatlón), Stanislav Buloň (kulturista), Ján Cieker (orientačný beh),
Eva Smolková (bežecké lyžovanie), Peter Šaško (jachting), Katarína Šašková (jachting), Viera

Trstenská (bežecké lyžovanie)
a Ladislav Pajerchin (futbal). Za
všetkých športovcov sa slova ujala
Viera Trstenská, ktorá za všetkých
ocenených poďakovala.
V tomto uplynulom období
naše mesto organizovalo viaceré významné športové podujatia,

ako boli napríklad Majstrovstvá
Európy v jachtingu, Majstrovstvá
Československa v cyklistike, ale
aj v kulturistike, či viackrát bolo
naše mesto etapovým mestom
cyklistyckých pretekov Okolo Slovenska a podobne. Roky utekajú
a odvtedy tu vyrástlo mnoho ďalších športovcov, ktorí v súčasnosti
reprezentujú mesto nielen doma,
ale aj v zahraničí. Aj to je dôkazom, že sú na šport dobré podmienky a šport je v našom meste
na dobrej úrovni, a ktovie? Možno
sa niekedy uskutoční opäť takéto
podujatie, kde sa ocenia najlepší
športovci za 21. storočie.
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