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Z rokovania mestského zastupiteľstva
O zmene poslanca rozhodol Ústavný súd SR: Nález Ústavného súdu SR
pod číslom PL. ÚS 46/2018 je zverejnený na stránke www.ustavnysud.sk.

V predmetnom rozhodnutí je uvedené podrobné zdôvodnenie konania Ústavného súdu SR v tejto veci.
Dňa 27. februára sa
poslanci zišli na prvom
tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. V jeho úvode zložil
poslanecký sľub Ing.
Peter Smolár na základe „Nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky č. PL.ÚS 46/2018-36,
zo dňa 30.1.2019, ktorým rozhodol o zrušení
rozhodnutia Mestskej
volebnej komisie mesta
Tvrdošín zapísanom v zápisnici o výsledku volieb
vo volebnom obvode č. 4
vo voľbách do Mestského zastupiteľstva mesta
Tvrdošín konaných 10.
novembra 2018.
Ústavný súd za zvoleného poslanca do Mestského zast upiteľst va
mesta Tvrdošín vo volebnom obvode č. 4 vyhlásil
Ing. Petra Smolára.“
Medzi hlavné témy rokovania patrila výstavba
plavárne. Primátor detailne vysvetľoval prebiehajúce práce na najdôležitejšej stavbe v našom meste
a oboznámil poslancov aj
o finančnom plnení realizácie stavby.
Vysvetlil, že takéto stavby v iných mestách majú

oveľa dlhšiu dobu realizácie
a zhodnotil, že za 11 mesiacov
od začiatku výstavby môžeme byť v našich podmienkach

vyhradených miest a riešeniu
tejto otázky do budúcnosti.
Veľký záujem poslancov
vzbudili informácie primátora

môžu byť následne druhotne využité, a to bez znečistenia životného prostredia
a pri dodržaní maximálnych
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablov ým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste pot ulujú.

Posila v slove

Trojjediný Bože, viem, že vieš o mne všetko, aký som.
Informuješ ma cez Písmo Sväté o tom, že ma miluješ.
Cez svojho Syna, Ježiša Krista, v Duchu Svätom mi dávaš možnosť presvedčiť sa, čo to je byť Tebou Milovaný.
Viem, ako sa ide k tomuto zážitku. Musím sa pýtať: čo
mám robiť. A Ty mi odpovedáš: Miluj Boha a miluj blížneho. To je cesta k poznaniu a zažitiu mňa.
				
Július Chalupa

Šťastie a spokojnosť každému
občanovi mesta
Vážení a milí spoluobčania,

s postupom prác spokojní.
Veľký priestor venovali
poslanci diskusii o parkovacích
plochách v meste, o možnostiach udeľovania sankcií majiteľom áut, ktorí parkujú mimo

o triedičke odpadov, ktorú mal
možnosť vidieť v Poľsku. Ide
o projekt s najmodernejšími
technológiami, ktorý dokáže
z komunálneho odpadu vytriediť 96 percent surovín, ktoré

hygienických podmienok.
Len 4 percentá z celkového množstva sa ukladajú
na skládku komunálneho
odpadu.
(Pokračovanie na 3. str.)

vydanie prvého tohtoročného čísla našich novín je pre mňa
príležitosťou, aby som vám zaželal na celý rok dobré zdravie, šťastie a spokojnosť, radosť a úspechy v pracovnom a
osobnom živote, ale aj veľa síl a odvahy prekonávať všetky
životné prekážky. Pozdravujem všetky rodiny nášho mesta
a želám vám veľa lásky a rodinnej pohody po celý rok 2019,
ktorý nech bude šťastný a pokojný pre celé naše mesto.
Kontinuálne pokračujeme v práci pre naše mesto, ktorému sa už dlhé roky darí aj napĺňať predsavzatia a priania.
Mnohé sa nám naplnili aj z minulého roka, keď sme naše
mesto opäť zveľadili, skultúrnili a vytvorili nové podmienky
pre budúcnosť. Sme radi, že sa to naplnilo, no sme si vedomí,
že nás to zaväzuje k ďalším povinnostiam a zodpovednosti
za všetko, čo nám je blízke a čo je súčasťou nášho mesta.
Chceme tomu veriť a chceme to vám aj sľúbiť, že urobíme
všetko pre to, aby život v našom meste bol pokojný a bezpečný, aby sa nám tu dobre žilo. Ďalšie plány budú závisieť
od nás všetkých, od našej vôle, obetavosti a pracovitosti.
Každý deň prináša svoje starosti, ale aj radosti, no k naplneniu života nevedie ľahká cesta, treba zviesť veľa zápasov,
prekonávať problémy v sebe i okolo nás, ale dobrý pocit na
konci stojí za to.
Želajme si preto navzájom, aby to bol rok mieru, rok
pokojný a šťastný, rok, ktorý prinesie ďalší rozvoj nášho
mesta, rok, ktorý nech prinesie úspechy a šťastie každej
rodine i každému občanovi nášho mesta. Nech je váš život
naplnený istotou, pokojom a šťastím.
Váš primátor

Na výstavbe mestskej plavárne sa finišuje
Medzi náš najväčší investičný zámer patrí výstavba
„Mestskej plavárne“. Na jej výstavbu má mesto ušetrených a pripravených cez 3 mil. eur. V súčasnosti je
už preinvestovaných takmer 4/5-tiny RN.
Možno povedať, že ide
o jeden z najväčších investičných projektov samosprávy za uplynulé obdobie.
Samotné začatie výstavby
započalo v marci roku 2018
s vysúťaženým dodávateľom
stavby, firmou Oraving. Ten
v zmluve o dielo nastavil čas
trvania stavebných prác na
12 mesiacov, čím splnil jednu z požiadaviek súťažných
podmienok. Stavba sa realizuje v súlade s projektovou
dokumentáciou.
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Má vstupnú halu s bufetom, hygienické zázemie a
šatne, kde budú umiestnené
skrinky pre 126 návštevníkov, priestory určené pre zamestnancov, technologické
zázemie, samostatný priestor
pre welness s umiestnením
parnej, fínskej a infra sauny
s kruhovou vírivkou a relaxačnými lehátkami. Dominantu plavárne tvorí bazénová
časť s oblúkovými prvkami
čitateľného dreveného krovu
s presklenou galériou, súčas-

ťou ktorej je 5 bazénových
dráh o dĺžke 25 m. Súčasťou

plavárne je moderná technológia, ktorá pozostáva z foto-

voltaiky, tepelného čerpadla
a čistenia bazénovej vody cez
tzv. UV filtre. V súčasnosti
sa finišuje na posledných dokončovacích stavebných prácach a začína sa pripravovať
dokumentácia potrebná pre
vydanie užívacieho povolenia s nastavením skúšobnej
prevádzky. V príprave je tiež
zabezpečenie interiérového vybavenia, ktoré nebolo
predmetom stavebnej časti.
Ide predovšetkým o nákup
šatňových skriniek, ktoré je
potrebné nastaviť na elektronické otváranie a zamykanie,
či nákup vybavenia doplnkov
v sociálnom zázemí, vybavenia pre personál a miestnosti
prvej pomoci. Súčasne sa pra-

cuje na príprave prevádzkového poriadku, ktorý
musí obsahovať a spĺňať
predpísané hygienické náležitosti, aby bol následne
schválený. Súčasné poveternostné podmienky
nám nedovoľujú realizovať
vonkajšie terénne a sadové úpravy, a preto sa ich
realizácia musí posunúť
oproti plánovanému termínu. Predmetom terénnych
úprav bude realizácia prístupovej cesty s vybudovaním parkovacích plôch,
prístupových chodníkov.
Osobitne bude daný dôraz
na úpravu plochy pre zeleň
s výsadbou nízkorastlých
drevín a kvetov.
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Spolupráca pokračuje

V poľskej partnerskej gmine Kościelisko sa koncom minulého roka konali voľby a novým wójtom
sa stal Mgr. Roman Krupa.
Na prvú oficiálnu návštevu nášho mesta zavítal už 8. februára.
Spoločne s primátorom I. Šaškom deklarovali záujem pokračovať
v spolupráci, ktorá prináša úžitok obom stranám. Hovorili o ukončenom projekte, týkajúcom sa reštaurovania sakrálnych pamiatok,
ale aj o prebiehajúcej príprave týkajúcej sa výstavby cyklochodníkov
Medvedzie - Štefanov, ako aj v Oraviciach spolu s dvomi mostami
a objektom infocentra. Obidvaja konštatovali, že je to náročný projekt, ktorého realizácia bude závisieť najmä od včasného ukončenia
procesu verejného obstarávania. Wójt navštívil náš zberný dvor, kde
hovorili aj o skúsenostiach týkajúcich sa problematiky komunálneho
odpadového hospodárstva.

Primátor s wójtom pri prehliadke nášho zberného dvora.
Obe strany sa zhodli na tom, že likvidácia odpadu sa postupne
stáva nie miestnym či národným problémom, ale aj svetovým. Aj
v Kościelisku riešia denne otázky, kde odvážať odpad, a hlavne za
akú cenu, pretože náklady za jeho zber a likvidáciu neustále rastú
a tí, čo ho produkujú, musia zaň zaplatiť. Aj preto nás zaujímalo,
akú cenu má odpad v susednom Kościelisku.
Vždy porovnávame naše poplatky s okolím, a to hlavne preto,
aby si naši občania uvedomili, že naozaj v našom meste platíme
najnižšie poplatky v rámci Slovenska.
Táto skutočnosť zaujímala aj wójta gminy, ktorý potvrdil, že
v Kościelisku platí jeden občan, ktorý neseparuje odpad za 1 mesiac 28 zlotych, čo predstavuje 7 eur/1 mesiac a za jeden rok je to
336 zlotych, čo je 84 eur.
Z uvedeného vyplýva, že štvorčlenná rodina, ktorá neseparuje
odpad, zaplatí v Kościelisku za jeden rok 1344 zlotych, čo predstavuje 336 eur.
Ak domácnosť v Kościelisku separuje odpad je náležite zvýhodnená až do 50%, avšak nie je zvýhodnená čo do počtu osôb s tým,
že musia platiť za každého obyvateľa.
Aj túto skutočnosť je potrebné porovnať s našim mestom, kde
v jednej rodine, keď je aj viac osôb sa platí maximálne za 4 osoby,
t.j. 11 eur x 4 = 44 eur/1 rok, pričom sú ostatní členovia viacpočetnej rodiny oslobodení tak, ako sú celkom oslobodení od platenia
občania nad 70 rokov i občania s preukazom ZŤP.
To, že v Poľsku ceny za odpad každoročne rastú, wójt netajil.
Podobne je to aj na Slovensku. Nová zákonná úprava zavádza aj tzv.
odvod do štátu za skládkovanie, t.j. za množstvo uloženého odpadu,
čo sa musí započítať do ceny, ktorú zaplatí občan.

Z listu prezidenta SR
Vážený pán primátor,
som rád, že sa Vám môžem
poďakovať za Vašu doterajšiu
prácu, popriať všetko dobré
v novom roku, a aj do nového
funkčného obdobia po vlaňajších voľbách.
Voľby do orgánov samospráv našich miest a obcí na jeseň minulého roka boli prvými
zo série rozhodnutí voličov po
ťažkom období, ktoré naša krajina vlani zažila. Boli príležitosťou demokratickým spôsobom
vyjadriť, ako si ľudia predstavujú slušné a poctivé Slovensko.
Vy ste ich odpoveďou. Vaše
mandáty sú záväzkom a príležitosťou ukázať, že vieme spravovať našu krajinu, naše mestá
a obce slušne a v prospech ľudí.
Počas uplynulých rokov vo
funkcii prezidenta som veľa
cestoval po Slovensku. Aj vďaka týmto návštevám viem, že
Slovensko má veľa dobrého –
úspešných ľudí, krásne miesta,
jedinečné projekty. Úlohou nás,
politikov, je však najmä venovať
sa tomu, čo nefunguje a ponúkať riešenia. Našou úlohou je
prichádzať s riešeniami, ktoré našu krajinu, obce a mestá
posúvajú vždy o krok vpredĽudia vo Vás vložili dôveru: ja

Vám do nového roka prajem
silu, vytrvalosť a vôľu, aby ste
dokázali túto dôveru premeniť
na výsledky.
Dobre si uvedomujem, že ste
zodpovední za množstvo kompetencií a povinností, ktorých
neustále pribúda. Žiaľ, vnímam
aj to, že s právomocami a povinnosťami neprichádza vždy

- Príprava výstavby Kauflandu pokračuje. Je vypracovaná projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, súbežne sa zabezpečuje vysporiadanie
pozemkov.

Zmena vo výbere
daní !
V rok u 2017 sa naše pracovníkov. Občania si

mesto zapojilo do národného projektu DCOM, ktorý je
zameraný na rozvoj elektronických služieb. Jeho cieľom
je predovšetkým umožniť
rýchlejšiu a efektívnejšiu
komunikáciu medzi mestskými úradmi a občanmi.
Postupne má zabezpečiť
skrátené doby vybavovania
úradných záležitostí a zjednodušiť administratívne
úkony na úradoch.
Z tohto dôvodu budú tým,
ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku cez portál
Slovensko.sk, rozhodnutia
za daň z nehnuteľností, ako
aj poplatok za komunálny
odpad, zaslané do ich elektronických schránok.
Všetkým ostatným daňovníkom budú rozhodnutia doručené do domácností
prostredníctvom určených
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osobne prevezmú rozhodnutie, čo potvrdia svojím podpisom na doručenku.
Potom môžu zaplatiť daň
z nehnuteľností, daň za psa
a poplatok za komunálny
odpad cez internetbanking,
mobilné aplikácie cez čiarový kód alebo QR kód. Daňovníci, ktorí takúto možnosť nemajú, prídu zaplatiť
dane a poplatky v hotovosti
na mestský úrad. O termíne
výberu daní v hotovosti na
MsÚ vás budeme včas informovať prostredníctvom
web-stránky mesta, mestským rozhlasom a plagátmi.
Potešiteľnou je určite informácia, že výška daní
z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad sa
v roku 2019 nezvyšuje. Zostáva na úrovni vlaňajšieho
roka.

a viac praktické. Prajem Vám,
aby ste medzi sebou, aj v spolupráci s inými nachádzali porozumenie, a aby sa Vám darilo
novú energiu a nápady úspešne
spájať so skúsenosťami a s tým,
čo sa osvedčilo.
Všetko dobré v roku 2019!
S úctou
Andrej Kiska

Novoročné stretnutie

Na pozvanie prezidenta A. Kisku sa primátor I. Šaško zúčastnil na novoročnom stretnutí prezidenta s predstaviteľmi miestnej územnej samosprávy.

Boli sme hľadať riešenia pre našu budúcnosť
V dňoch 19. – 20. februára
zástupcovia mesta – primátor
Ing. Ivan Šaško, zástupkyňa
primátora Mgr. Vlasta Jančeková a pracovník oddelenia
v ýstavby František Novák
navštívili spoločnosť Bioelek-

nosti, inovatívnosti, a hlavne
efektívnosti riešenia na spracovanie a recykláciu komunálneho odpadu, a zároveň mali
možnosť detailnejšie spoznať
spoločnosť investujúcu do vývoja inovatívnych riešení pre

tra Group – závod na mechanicko-tepelné spracovanie komunálneho odpadu, ktorý sa nachádza v Gmine Ilawa a jej časti
Rózanka (100 km za Varšavou)
ako prvé výskumné pracovisko
tohto typu na svete. Táto spoločnosť v roku 2017 získala za
svoje výsledky prestížne ocenenie za najlepší environmentálny
projekt v kategórii „ZEM“, ako
aj ocenenie známe pod názvom
„Nobelova cena za ochranu životného prostredia“.
Zástupcovia mesta sa mali
možnosť presvedčiť o funkč-

odpadové hospodárstvo a prevádzkujúce riešenia na spracovanie a recykláciu komunálneho
odpadu.
Predmetné inovatívne riešenie na spracovanie a recykláciu komunálneho odpadu,
ktorého kľúčovými elementmi sú autoklávové zariadenia
a plne automatická triediaca
linka, firma úspešne implementovala do plnej priemyselnej prevádzky, ktorú neustále
inovuje za účelom jeho globálnej implementácie. Založené je
na extrémne účinnom procese,

Rýchle správy...
- Ukončenie verejného obstarávania pre výber dodávateľa výstavby obchvatu Tvrdošína sa stále posúva, zrejme
podľa vzoru ako sa na Slovensku nedarí stavať aj diaľnice.

primerané finančné zabezpečenie na ich výkon.
Pán primátor, dovoľte poďakovať sa Vám za prácu, ktorú pre občanov našej krajiny
vykonávate a vysloviť prianie,
aby sa Vám darilo robiť životy
našich obyvateľov ešte lepšími, kvalitnejšími a naše obce
a mestá viac zdravé, viac zelené

v ktorom sa odpad najprv sterilizuje a následne sa sterilizovaný odpad automaticky triedi na
použiteľné frakcie rozličných
druhotných surovín, organickú frakciu a pre RDF, ktoré
sú určené na ďalšie využitie.
Technológia je bezemisná, naviac znižuje emisie skleníkových plynov, znižuje uhlíkovú stopu,
nemá žiadne úniky
kvapalín a takmer
úplne eliminuje potreby ukladania komunálneho odpadu
na skládky (dokáže
odkloniť viac ako
96% odpadu, ktorý
už neputuje ďalej
na skládky a zanecháva menej než
4% odpadu pre uloženie na skládky).
Súčasne umožňuje
dosiahnuť najvyššiu
úroveň recyklácie
na svete a splniť recyklačné
ciele a záväzky podľa novoprijatých smerníc EÚ stanovených pre roky 2020-2035.
Takýmto procesom je možné
získať takmer všetky cenné
druhotné suroviny z odpadu
(viac ako 90%) a následne
ich recyklovať do užitočných
produktov. Aktuálne ako jediná
technológia na svete umožňuje
získať čistú biodegradovateľnú frakciu zo zmesového komunálneho odpadu vo forme
sterilnej, suchej, nezapáchajúcej a skladovateľnej biomasy

a následne ju využiť na výrobu
energie, hnojív, zlepšovačov
pôdy, stavebných materiálov,
bioplastov, biopalív, vodíka,
prípadne využiť ako vhodnú
surovinu na splyňovanie, pyrolýzu, anaeróbne vyhnívanie/fermentáciu. Každá fáza procesu je
šetrná k životnému prostrediu
a nespôsobuje žiadne problémy
miestnej komunite.
Múdre príslovie hovorí:
„Stačí raz vidieť, ako niekoľkokrát o tom počuť.“ My sme
videli aj počuli, ako sa zbavovať odpadu priamo v priestoroch o zastavanej ploche 2500
m2. Okrem prvej časti, kde sa
vozil odpad, išlo o čisté ekologicky nezávadné zariadenie,
ktoré bolo elektronicky ovládané a kontrolované v tom čase
5-timi pracovníkmi. Aj keď na
Slovensku takéto zariadenie
ešte nikde nemajú, už v tomto
čase o tento projekt prejavilo záujem niekoľko miest na Slovensku, v našej blízkosti aj mesto
Martin, pretože už dnes vedia,
že odpad začína byť ich problémom, s ktorým treba čo najskôr
začať bojovať. Túto skutočnosť
vidíme aj v našom meste, keď
vidíme akým rýchlym tempom
sa napĺňa aj naša skládka, ktorej životnosť sa kráti niekoľkonásobne rýchlejšie, ako sme
predpokladali, a aj preto pre
naše mesto musíme hľadať spôsob a možnosti využitia nových
inovatívnych riešení v tejto
oblasti likvidácie odpadov
čo s najmenším dopadom na
životné prostredie.

Zima nás poriadne prevetrala
Snehová nádielka dala riadne zabrať nám všetkým,
no najmä technickým službám mesta.
Tento rok napadlo na našom mali najfrekventovanejšie cesty
území veľké množstvo snehu. a chodníky. Obyvatelia rodinAko spomínajú pamätníci, na- ných domov odpratávali sneh
posledy to bolo v rokoch 1988- z okolitých chodníkov, horšie to
89. Najviac od 2. do 16. januára. bolo na sídlisku, kde bol probNa snehovú kalamitu bola po- lém s odparkovanými autami.
užitá všetka dostupná techni- V tejto situácií rozhodovali
ka technických služieb, t.j. dva často centimetre, aby na nich
nakladače, posypový voz, tri nedošlo k škodovej udalosti pri
traktory a malotraktor. Počas odhŕňaní snehu z ulíc. Keď už
niekoľkých dní boli pracov- vlastné mechanizmy nestačili,
níci z technických služieb „na pomohol aj nakladač z urbánohách“ aj 20 hodín denne Už ru a zapožičané dve tatry na
od 3. hod. ráno zabezpečovali odvoz snehu, ktorý bolo treba
priechodnosť ulíc. Prednosť permanentne odvážať z 65 km

mestských ciest a ďalších kilometrov chodníkov. Čo so snehom, to bol najväčší spočiatku
najväčší problém. Čoskoro sa
našlo riešenie, sneh z ulíc mesta
odvážali na veľké parkovisko
a okolie futbalového štadióna.
Okrem ťažkej techniky boli
do terénu nasadení pracovníci,

ktorí ručne čistili ťažšie prístupné miesta, ako napríklad
lavičku pre peších a autobusové zastávky. Technické služby
snehovú kalamitu zvládli, tak
možno zhodnotiť ich činnosť
počas snehovej kalamity, ktorá
v mnohých mestách spôsobila
nemalé problémy.

Uznanie pre technické služby
Pán primátor, včera (22.1.) som nahlásila na technické služby
závadu, že nám nesvieti pouličné svetlo na Vladine, kde bývam.
Neprešla ani hodina a svetlo bolo opravené. Neviem, či ešte
niekde v SR existujú také ústretové technické služby. Takíto
pracovníci si zaslúžia pochvalu. Zaslala nám M. Petruláková.
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Mestské zastupiteľstvo

Mestská rada: Mgr. Vlasta Jančeková, Ján Gonda, PhDr. Miroslav
Gabara, Rastislav Medvecký.
Komisia výstavby, dopravy a ŽP: predseda - Ján Gonda, poslanec MsZ, členovia: Rastislav Medvecký, poslanec MsZ, Ing. Kamil
Krasula, Ing. Martin Obtulovič, Jozef Kavuljak, Ing. Matúš Polák,
Ivan Plevík, tajomník: Mgr. Michal Jaroš.
Komisia finančná a správy mestského majetku: predseda - PhDr.
Miroslav Gabara, poslanec MsZ, členovia: Mgr. Erik Gandi, poslanec MsZ, Eva Zvarová, Bc. Helena Rošková, JUDr. Božena Loneková, JUDr. Veronika Leppová, Mgr. Alexandra Planietová, tajomník:
Ing. Anna Šefčíková.
Komisia CR, podnikateľských aktivít a verejného poriadku:
predseda - Mgr. Dušan Šoltés, poslanec MsZ, členovia: MUDr. Ján
Jelenčík, poslanec MsZ, Ing. Peter Smolár, poslanec MsZ, Pavol Sýkora, Rastislav Šubjak, Mgr. Štefan Klimčík, Rastislav Vajdulák, Milan
Kováč, tajomník: Mgr. Blažena Pajerchinová.
Komisia kultúry, školstva, športu a mládeže: predseda - MUDr.
Peter Šaško, poslanec MsZ, členovia: PaedDr. Martin Tomaga, poslanec MsZ, Peter Machunka, Daniela Jurincová, Mgr. Vladimír Šlesár,
Milan Sirota, Elena Balleková, Ing. Juraj Vajduliak, tajomník: Mgr.
Anna Čelková.
Komisia sociálna, zdravotná a bytová: predseda - Marta Skurčáková, poslankyňa MsZ, členovia: MUDr. Stanislav Fukas, poslanec
MsZ, Mgr. Roman Mojš, poslanec MsZ, Valéria Klimčíková, MUDr.
Anna Medvecká, Bc. Oľga Čuchorová, Magdaléna Lucká, tajomník:
Mgr. Klementína Šaradinová.
Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: predseda - Mgr. Vlasta Jančeková, členovia:
PhDr. Miroslav Gabara, Mgr. Roman Mojš.
Výbor v mestskej časti Oravice: predseda - Mgr. Vlasta Jančeková, členovia: MUDr. Ján Jelenčík, Ján Gonda, Marta Skurčáková,
tajomník: Ing. Jozef Pafčo.
Rada starších: MUDr. Anna Medvecká, MUDr. Adriana Rašková,
Mária Gallasová, Magdaléna Lucká, Jozef Belopotočan, Milan Kováč.

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Zvolený poslanec MsZ Ing. Peter Smolár zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

(Dokončenie z 1. str.)
Táto téma je aktuálna z celosvetového hľadiska a je na
predstaviteľoch miest a inštitúcií životného prostredia, ako
sa v budúcnosti vysporiadame
s touto situáciou.
Poslanci sa oboznámili o
pripravených investičných zámeroch mesta, činnosti technických služieb, prevádzkovaní umelej ľadovej plochy
a tenisovej haly, hospodárení
spoločnosti Termalšport TS,
s.r.o., činnosti mestskej polície,
pláne komisií pri MsZ, pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach.
Schválili inventarizáciu ma-

jetku mesta a členov Dozornej
rady spoločnosti Termalšport,
ktorými sa stali poslanci mestského zastupiteľstva.
Delegovaní boli zástupcovia
do Rady školy ZŠ M. Medveckej, ZUŠ, CVČ a materských
škôl. Odsúhlasené bolo odkúpenie pozemkov pod miestnou
komunikáciou IBV Breziny
a pod druhé futbalové ihrisko
lokalite Krásna Hôrka, spolufinancovanie projektov z mestského rozpočtu na projekty,
na ktoré mesto získalo granty
z eurofondov a ministerstiev
a aj prílohy k interným smerniciam Zásad o hospodárení s
majetkom mesta Tvrdošín.

Právna pomoc pre ľudí v materiálnej núdzi
Centrum právnej pomoci
(CPP) ponúka bezplatnú právnu pomoc pre ľudí, ktorí si
vzhľadom na ťažkú finančnú
situáciu nemôžu dovoliť zaplatiť za konzultácie a služby
advokátov. Kancelária v Tvrdošíne funguje od novembra
2018 v budove okresného úradu na sídlisku Medvedzie. Občania, ktorí spĺňajú podmien-

ky na právnu pomoc, môžu sa
na pracovníkov CPP obrátiť
v občianskoprávnych, rodinných, pracovných veciach,
rovnako v obchodnoprávnej,
cudzineckej či správnej agende. Do pôsobnosti centier
patrí aj pomoc pri oznamovaní protispoločenskej činnosti
a od roku 2017 sa pomoc s
osobným bankrotom stala pre

mnohých dlžníkov východiskom z bludného kruhu dlhov
a exekúcií. Právna pomoc
je poskytovaná od právneho
poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom
centra alebo určeným advokátom. Slová riaditeľky CPP,
Evy Kováčechovej dodávajú
nádej tým, ktorí o tejto možnosti nevedia: „Dúfam, že po-

môžeme občanom, aby dostali
kvalitnú a efektívnu právnu
pomoc a aby skutočnosť, že
sú v materiálnej núdzi, nebola prekážkou pri hľadaní
a nachádzaní spravodlivosti.“
V prípade záujmu o služby
CPP sa môžete obrátiť osobne, písomne, telefonicky alebo emailom na pracovníkov
kancelárie.

Investičné aktivity mesta pre rok 2019
Rozvojová stratégia nášho mesta, ktorú máme v pláne
v nasledovnom období realizovať bude vychádzať a nadväzovať na rozostavané investičné akcie, ako aj na pripravované dokumenty a projektové zámery, ku ktorým naše mesto
získalo finančné prostriedky, a to jednak z fondov Európskej
únie pre programovacie obdobie 2014-2020, ale tiež z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu. Pri každej spomínanej
dotačnej politike je nevyhnutné spolupodieľanie sa s vlastnými finančnými prostriedkami, a to v rozsahu od 5 do 10
percent z celkových oprávnených výdavkov.
Popri výstavbe mestskej plavárne medzi ďalšie väčšie investičné projekty patrí výstavba cyklochodníka Medvedzie-Štefanov, Oravice.
Projekt je realizovaný v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Intereg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Trasa asfaltového
cyklochodníka začína na ul. Družstevnej od mosta v Medvedzí. Súčasťou projektu sú odvodňovacie zariadenia na záchyt dažďových
a povrchových vôd. Trasa pokračuje okolo obytných súborov Široké,
smerom ku záhradkám Pod Bučníkom až s napojením na cestu do
Štefanova. Okrem iných doplnkových funkcií po trase, ako výstavbou
altánkov pre oddych, či mapovým označením, budú po celej trase
doplnené QR kódy, čo sú moderné mobilné aplikácie, ktoré umožnia
hlavne turistom získavať informácie o ďalších možných cyklotrasách,
turistických trasách, ako aj získavať informácie o objektoch prírodného
a kultúrneho dedičstva, ktoré sa budú v blízkosti trás nachádzať.
V mestskej časti Oravice sa chodník napojí na existujúci cyklochodník
(tzv. relaxačný chodník, ktorý bol v predchádzajúcom období realizo-

vyhodnotenia projektu je plánovaný v mesiaci apríl. Projekt rieši
rozšírenie zdravotnej starostlivosti s doplnením o ďalších odborných
lekárov - internistu, kardiológa, gastrológa, alergológa. Tiež sa vytvoria priestory pre činnosť ambulantnej domácej opatrovateľskej služby
(Ados). Realizáciou projektu sa dosiahne modernizácia interiéru, zabezpečí sa moderné materiálno-technické a prístrojové vybavenie pre
poskytovateľov odbornej zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom
novej informačnej techniky bude zabezpečené elektronické zdieľanie
informácii. Moderné IKT vybavenie zefektívni manažment pacientov,
ako aj zrýchlenie elektronickej komunikácie v rámci systému eZdravie.
Priestory v budúcnosti budú môcť využívať aj noví poskytovatelia zdravotnej služby v chýbajúcich medicínskych odbornostiach. Vzhľadom
na to, že termín realizácie celého projektu je pomerne krátky, chceme
začať s procesom verejného obstarávania na určenie dodávateľa v predstihu, a to aj z dôvodu, že predmet zákazky budeme členiť na stavebné
práce a tovary niektorých špeciálnych zdravotníckych zariadení, ako aj
interiérového vybavenia, kde predpokladáme, že môže dôjsť k predĺženiu termínu ukončenia celého procesu súťaže. Podľa podmienok výzvy
projekt by mal byť zrealizovaný do jedného roka po jeho schválení.
Rekonštrukcia športovej haly. Na projekt mesto získalo finančný
príspevok z Ministerstva školstva a Ministerstva financií SR v celkovej čiastke cca 165 tis. eur. Predmetom projektu je kompletná rekonštrukcia palubovky, rekonštrukcia osvetlenia za LED svietidlá,
rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena vstupných dverí a zádveria, výmeny okien s ich domurovaním, rekonštrukcia kúrenia
spôsobom výmeny radiátorov a konečných maliarskych prác. Na
tento projekt bola poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva SR

Športová hala dostane novú tvár.
vo výške 136 tis. eur a dotácia z Ministerstva financií SR vo výške
13,5 tis. eur, predpoklad spolufinancovania mesta, ktoré sa odvíja
od celkového rozpočtového nákladu, ako aj podmienky spolufinancovania v zmysle zmluvy je vo výške cca 33 tis. eur. Na uvedený
rozsah prác je v príprave proces verejného obstarávania na určenie
dodávateľa stavebných prác.
V tomto roku máme v pláne pokračovať s dostavbou verejného
priestranstva v časti Staré Medvedzie v okolí Medveckého potoka.
Nový chodník a nové verejné osvetlenie budú dotvárať upravený
priestor až ku Medveckému potoku. V tejto časti mesta vznikne
nový park pre oddych, dotvorený vnútorným chodníkom, pestrou
výsadbou kríkov a kvetov, doplnený moderným mobiliárom a zaujímavými prvkami pre deti.
Vybrané z informačnej správy, ktorú na februárovom MsZ
predložila zástupkyňa primátora Mgr. Vlasta Jančeková.

Mapy a Album si našli cestu k adresátom
Každý štát si chráni svoje kultúrne dedičstvo, ktoré vypovedá o jeho histórii, jedinečnosti, tvorivosti,
je významným prvkom pri formovaní identity a hrdosti národa. Z množstva dôvodov, pre ktoré kultúrne
pamiatky chátrajú je nedostatok financií, nezáujem
kompetentných, či zložité majetkové vzťahy.

Objekt budúcého infocentra v Oraviciach.

Možnosť splatiť tento dlh
pre súčasnú i budúce generácie
vznikla prostredníctvom fondov

zrekonštruované vzácne sakrálne
objekty. V poľskej gmine Kościelisko mali prevahu zvonice, kríže

Európskej únie, Európskeho fondu
regionálneho rozvoja z Programu
cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
V rámci projektu Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia boli

a kaplnky a v meste Tvrdošín bolo
rekonštruovaných 5 sakrálnych
objektov, medzi ktorými mala
významné miesto národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri
/Korunovanie Panny Márie. Aby
sa tento objekt zachoval do budúc-

vaný v rámci ďalšieho mikroprojektu) a bude pokračovať popri štátnej
ceste smerom k termálnym bazénom. Chodník bude pokračovať po
obvode jazierka s prepojením na nový drevený chodník okolo termálnych bazénov s možnosťou prechodu cez dva nové mosty cez rieku
Oravica. Vytvorí sa tak nové centrum vedľa jazierka, ktoré dotvorí
výstavba objektu novopostaveného Infocentra s celkovým vybavením
a jeho adekvátnymi funkciami.
V súčasnosti začíname s prípravou verejného obstarávania na výber
dodávateľa stavby, kde pri bezproblémovom procese máme v pláne začať so samotnou realizáciou ešte v tomto roku. V podmienkach súťaže
okrem dodržania predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá je cez 1. mil.
eur, bude musieť dodávateľ stavby dodržať aj termín ukončenia projektu, ktorý je podľa podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nastavený na november 2020. Súčasťou projektu je
príprava a vydanie propagačného materiálu, ako sú magnetky, vreckové
mapy, brožúry a iné, ktorých obsahom bude propagácia nášho mesta.
Ďalším projektom, ktorý je financovaný z európskych prostriedkov,
je rekonštrukcia objektu zdravotného strediska v Medvedzí pod názvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. V rámci
1. hodnotiaceho kola projektový zámer splnil všetky požadované
náležitosti. Bola doplnená projektová dokumentácia a predložené
stavebné povolenie a následne celá žiadosť bola postúpená na
hodnotenie komisii do ďalšieho kola. Predpokladaný termín
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nosti, bol premiestnený z exteriéru
do interiéru a na pôvodné miesto
bude vytvorená úplne nová kópia
tohto vzácneho diela.
Súbežne s reštaurovaním boli
pripravované Album (v Kościelisku) a Mapa (v Tvrdošíne) sakrálnych pamiatok, každý v 5 tisícovom náklade, ktoré inovatívnou
formou propagujú spoločné kultúrne dedičstvo obidvoch regiónov v trojjazyčnej mutácii, ktoré
boli distribuované do informačných centier, škôl, ako didaktický
materiál a verejným knižniciam
s cieľom rozšíriť spracovaný obsah medzi študentmi, rozširujúc
tak rozsah ich znalostí a záujmu o
kultúru pohraničia.
Bezplatne bude propagačný
materiál rozdávaný a propagovaný aj na všetkých kultúrnych
podujatiach organizovanými
partnermi na území poľsko-slovenského pohraničia.
Propagačný materiál znázorňuje kultúrnu cestu, ktorá jestvujúce pamiatky spolu s reštaurovanými pamiatkami oboch partnerov spája do jedného celku, ktorý
podáva svedectvo o dobe, v ktorej
vznikli, vytvára sofistikovanejší
pohľad na tento druh výtvarného
umenia a má pozitívny dopad na
zvýšenie informovania širokej
verejnosti o kultúrnych a prírod-

ných hodnotách prihraničného
regiónu.
Táto destinácia nachádzajúca
v blízkosti frekventovaných Západných Tatier a poľského Zakopaného získala prostredníctvom
projektu z hľadiska cestovného
ruchu nadhodnotu, rozšírila pre
turistov nové možnosti aktívneho
odpočinku v oblasti s kultúrnou a
prírodnou hodnotou. Stala sa tak
alternatívou týchto populárnych
turistami preplnených oblastí,
čo má pozitívny vplyv na trvalo
udržateľný rozvoj celého regiónu.
Projekt má vplyv na efektívne a
udržateľné využívanie kultúrnych, ale aj prírodných zdrojov
celého územia poľsko-slovenského pohraničia na území Mesta
Tvrdošín a Gminy Kościelisko.
Agentúra pre regionálny rozvoj Sever v rámci projektu Aktivity na podporu regionálneho
rozvoja v regióne Oravy a Liptova v roku 2018 zaradila projekt Cestou záchrany sakrálnych
pamiatok poľsko-slovenského
pohraničia ako „Príklad dobrej
praxe“ k úspešne zrealizovaným
projektom v oblasti regionálnej,
cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce.
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Žili sme udalosťami
JANUÁR
Nový rok sme privítali s novoročným ohňostrojom na prelome rokov na Skalke nad Medvedzím a 1. januára na Trojičnom
námestí.
Veterná kalamita v dňoch 11. 12. decembra spôsobila Urbáru
Tvrdošín, lesom TANAP-u a ostatným majiteľom lesov v Oraviciach nebývalé škody. Urbár Tvrdošín nasadil lesnú techniku
a zabezpečil pracovníkov na odstraňovanie kalamity.
Na pozvanie prezidenta SR, predsedu vlády a predsedu parlamentu sa primátor mesta zúčastnil 1. januára osláv 25. výročia
vzniku Slovenskej republiky, a taktiež novoročného stretnutia
10. januára, kde prezident A. Kiska pozval vybratých primátorov a starostov Slovenska.
18. januára sa pani Etela Kocyanová dožila krásnych 101. rokov. Zaspomínala si na svoju mladosť, na životnú lásku, ktorá
vyústila do manželstva, na roky za katedrou i na žiakov, ktorí
jej utkveli v pamäti. K vzácnemu jubileu jej bola zablahoželať
zástupkyňa primátora V. Jančeková.

ktorý bol vytvorený pre potreby propagácie mesta a rozvoja
cestovného ruchu. Obidva filmové dokumenty boli umiestnené
na web-stránke mesta.
Naše mesto, jeho história, súčasnosť i možnosti cestovného
ruchu, bolo prezentované vo výpravnej publikácii s názvom
Euroregión „Tatry“ – Pohraničie poľsko-slovenské, v ktorej je
predstavených 24 miest, ich kultúrne a prírodné hodnoty.
Z Programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko-Slovensko
2014-2020 bol schválený projekt „Cestou záchrany pamiatok
poľsko-slovenského pohraničia Gminy Kościelisko a mesta
Tvrdošín“. Do konca októbra boli zrekonštruované pamiatky Mariánsky stĺp, socha sv. Jána Nepomuckého a Kamenné sochy
ležiacich levov v areáli kostola Najsvätejšej Trojice, v cintoríne
Medvedzí centrálny kríž a v Krásnej Hôrke Súsošie na stĺpe –
Korunovanie P. Márie. V rámci projektu mesto vydalo „Mapu“
a Kościelisko „Album“ kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa
u oboch cezhraničných partnerov.
Mesto podalo projekt na výmenu okien v športovej hale
a výmenu podlahy, ktorá by mala spĺňať vyššie kvalitatívne
požiadavky na turnaje v extralige. Do projektu je zahrnutá aj
rekonštrukcia sociálnych zariadení. V minulom roku bol na
športovej hale odstránený havarijný stav strechy.
Od 2. do 4. februára reprezentovala Karolínka Šašková Slovensko na ME družstiev do 14 rokov v maďarskom Pécsi. Tejto
skupine kvalifikácie sa zúčastnilo 10 európskych krajín.
Domov si naša hráčka TK Tvrdošín odváža cenné skúsenosti a motiváciu do ďalšej prípravy, keď pre túto sezónu po celý
rok je na turnaje nasadzovaná v kategórii starších žiačok ako
slovenská jednotka.

Oslávenkyňa s dvomi synmi, vnučkou a zástupkyňou primátora Mgr. Vlastou Jančekovou.
Naše mesto a jeho mestskú časť Oravice navštívil 11. januára
štáb regionálnej televízie, aby pripravil reportáž do relácie „U
nás doma“.
Umelá ľadová plocha bola daná do prevádzky 2. januára.

MAREC
Najväčšia investičná akcia „Výstavba krytej plavárne“, ktorú
mesto realizuje z vlastných finančných prostriedkov sa začala
8. marca 2018 zemnými prácami. Do konca roka bol objekt zastrešený a montovali sa technologické zariadenia.
V dňoch od 5.– 11. marca prebehol Týždeň slovenských knižníc. Mestskú knižnicu v Tvrdošíne a v Medvedzí navštívili deti
z materských a základných škôl.
V CVČ sa 16. marca uskutočnili workshopy v štýle hip hop,
viedla ich tanečníčka, freestylerka E. Pauerová z Bratislavy.

Mix družstvo volejbalového klubu sa zúčastnilo v decembri
na turnaji v poľskom meste Zlotoryja. Išlo o X. ročník turnaja
štyroch miest, ktorý sa konal súčasne s medzinárodným turnajom telesne postihnutých hráčov. Na tomto turnaji tvrdošínske družstvo siaha už tradične po najvyšších priečkach, čo sa
potvrdilo aj v tejto sezóne. Dôkazom ich dobrej formy bolo 2.
miesto v turnaji.

Študenti Gymnázia Tvrdošín postúpili na svetovú súťaž
Robocup 2018 v Montreale v Kanade.

FEBRUÁR
Primátor I. Šaško sa zúčastnil 22. februára konferencie o
budúcnosti Európskej únie, ktorá sa konala 22. februára v Bratislavskom hrade.

Prezident Andrej Kiska 6. marca navštívil naše mesto, kde
rokoval s vedením mesta, diskutoval so študentmi Gymnázia

28. marca sa uskutočnila Veľkonočná kvapka krvi v ZŠ M.
Medveckej. Organizoval ju Miestny spolok SČK v spolupráci
so ZŠ M. Medveckej. Krv darovalo 45 darcov (z toho 18 prvodarcov).

Obidvaja boli politickými väzňami a sú pochovaní na Orave.
Počas 9. ročníka okresnej súťaže Tvrdošín hľadá talent, ktorú
organizovalo mesto Tvrdošín, CVČ a SZUŠ M. Rosinu, si svoj
talent zmeralo 12 finalistov. Víťazom sa stal detský folklórny
súbor Oravanček.
Víťazom 15. ročníka celoslovenskej súťaže Siemens Young
Generation Award (SYGA) sa stal Juraj Kekelák zo Spojenej
školy v Tvrdošíne (15. ročník súťaže).
Na Trojičnom námestí sa 30. apríla konal tradičný kultúrny
program pri príležitosti stavania mestského mája. V programe sa
predstavili deti CVČ, ZUŠ, SZUŠ M. Rosinu a DH Tvrdošanka.
Finále vo štvorhre K. Šaškovej uniklo len o vlások. Tvrdošínska tenistka si z Chorvátska odnáša bronzovú medailu vo štvorhre, 5.–8. miesto vo dvojhre spomedzi 92 európskych tenistiek.
MÁJ
Priestory kina Javor sa 13. mája do posledného miestečka
zaplnili mamičkami a starými mamami, ktoré prijali pozvanie
primátora pri príležitosti osláv Dňa matiek.
ZUŠ v Tvrdošíne pripravila 21. mája výchovný koncert pre
deti materských škôl v Tvrdošíne. Koncerty okrem estetických
zážitkov mali u detí vyvolať záujem o hru na hudobné nástroje.
Tvrdošín sa zapojil 30. mája 11. ročníka celoslovenského
podujatia „Čítajme si...“ „Krstnou mamou“ tohto projektu je
spisovateľka pani Oľga Feldeková, rodáčka z nášho mesta.
ZŠ M. Medveckej získala takmer 160 tisíc eur na projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov. Týkala sa zvýšenia kvality
podmienok výučby odborných predmetov a skvalitnenia školskej
knižnice. Realizáciou projektu sa zlepší technické vybavenie
učební biologicko-chemickej, IKT, polytechniky, jazykovej
učebne, učebne fyziky a vnútorné vybavenia školskej knižnice.
Mesto podalo projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tvrdošín“, ktoré by malo poskytovať svojim
pacientom základnú primárnu integrovanú starostlivosť v rozsahu 12 poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti na jednom kontaktnom mieste a ambulancia ADOS. Projekt bol úspešný v predvýbere. Ku koncu roka 2018 bol v štádiu hodnotenia.
Ako každý rok sa súťaže pravidelne zúčastňuje i Základná
škola Márie Medveckej. V tomto ročníku sa pod vedením Milana
Burdeľa podarilo dievčatám postúpiť až do celoštátneho finále
bez prehry. Na prvú, a zároveň poslednú prekažku v tejto súťaži
narazili v samotnom finále, v ktorom sa im nepodarilo premeniť

Vo fašiangovom období žilo mesto zábavou – detský karneval a karneval pre dospelých, plesy základných škôl a ďalších
organizácií, výročné členské schôdze klubov dôchodcov spojené

značné množstvo šancí. Zápas o absolútneho školského víťaza
prehrali o jediný gól v pomere 2:1.

Tvrdošín a Spojenej školy Tvrdošín, navštívil spoločnosť HYDAC Electronic a svoju návštevu zakončil prehliadkou Dreveného gotického kostola Všetkých svätých.

s fašiangovým posedením, ktoré 9. februára ukončil jubilejný
XXX. Mestský bál.
Pod názvom V Tvrdošíne rozhľadňa bol odvysielaný televízny príspevok štábu RTVS, ktorý navštívil naše mesto. Pripravil
zaujímavú reláciu o rozhľadni a kostole Všetkých svätých do
relácii „Televíkend“. Poukázal na vynikajúce možnosti na turistiku pre obyvateľov Tvrdošína a priľahlého okolia. Relácia bola
odvysielaná v premiére 2. februára. Príspevok bol umiestnený
na web-stránke mesta.

APRÍL
Speváčka Marcela Laiferová vystúpila 11. apríla v kinosále na sólovom koncerte, ktorý bol plný hitov, známych piesní
a šansónov.
Dňa 13. apríla sa uskutočnil 22. ročník finančnej zbierky
Deň narcisov. Pripnutím žltého kvietku sme mohli onkologickým pacientom vyslať našu podporu, spolupatričnosť a odkaz,
že nie sú vo svojom ochorení sami.
V priestoroch MsKS sa 17. apríla uskutočnila výročná členská schôdza Združenia zdravotne ťažko postihnutých. Ocenili
ústretovosť vedenia mesta, keď v rámci rehabilitácie môžu využívať mestské termálne kúpaliská.

V premiére bola 26. februára na STV 2 odvysielaná relácia
„Ahoj Slovensko“, ktorú pripravil televízny štáb RTVS. Venovaná bola kostolu Všetkých svätých, jeho histórii, no najmä jeho
záchrane, oceneniu organizácie Europa Nostra a následnému
zápisu do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Príspevok
bol umiestnený na web-stránke mesta.

Medzi 4 mestami Žilinského kraja, ktoré získali grant na
multifunkčné ihrisko patrilo aj naše mesto. Vybudované bolo
pri tenisovej hale a slúžiť bude nielen na hodiny telocviku, ale
aj na mimoškolské aktivity. Využívať ho budú môcť nielen školské zariadenia, ale aj verejnosť. Budovalo sa v priebehu roka a v
októbri prebiehali terénne úpravy a osadenie nových sedačiek.

Gymnázium Tvrdošín od 27. februára pokračovalo celotýždňovou akciou v úspešnom projekte „Športujme, spolupracujme
a vzdelávajme sa“. Partnerom školy boli samosprávy mesta Tvrdošín, Rájec-Jestřebí (ČR) a Biržai (Litva).

V Galérii Márie Medveckej sa 20. apríla uskutočnila vernisáž
výstavy známeho autora z nášho mesta Hieronýma Balka pod
názvom Snívanie v podkroví.

Mesto pripravilo dva filmové dokumenty. „Tvrdošín v premenách času“ venovaný histórii mesta a „Vitajte v Tvrdošíne“,
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V našom meste sa 26. apríla uskutočnilo stretnutie politických väzňov z celého Slovenska. Tento deň venovali pamiatke
Prof. Štefana Šmálika a Mons. Viktora Trstenského.

JÚN
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa v spolupráci
s materskými, základnými a strednými školami, občianskymi
združeniami a inými organizáciami konalo obľúbené podujatie
Tvrdošín deťom.
Prvú júnovú nedeľu sa uskutočnil už 16. ročník bežeckého
podujatia s názvom „Tvrdošínska dvanástka“.
V dňoch 8. a 9. júna sa v areáli futbalového štadióna konal
festival Orava Fest a celoslovenská súťaž neprofesionálnych
hudobníkov Strunobranie.
Pri 25. výročí vzniku SČK sa konalo slávnostné stretnutie
dobrovoľných darcov krvi z Tvrdošína. Stretnutie organizačne
zabezpečovalo Mesto Tvrdošín v spolupráci s MS SČK. Na pozvanie primátora I. Šašku prijali pozvanie občania mesta, ktorí
darovali krv viac ako 20 krát. Najvyššie ocenenie Cenu primátora mesta si prevzali darcovia, ktorí darovali krv viac ako 80 krát
– Ján Kuník, Maroš Gama a Daniel Vrobel a darcovia, ktorí
majú za sebou viac ako 90 odberov – Jozef Kozoň a Ján Jantošík.
Gymnázium Tvrdošín úspešne ukončilo projekt pod záštitou
Európskej komisie (Erasmus+) s názvom Let‘s walk and learn
– Education via tourist paths in Europe. Záverečným výstupom
projektu bola turistická brožúra s informáciami o troch regiónoch Slovenska, Česka a Francúzska.
Priaznivci Pustého hradu zo Zvolena absolvujú na bicykloch
trasu historickej cesty Via Magna. Zastávkou Cyklojazdy histórie na severnej trase je každoročne i naše mesto, kde účastníkov
privítal primátor I. Šaško.
Mesto sa z dôvodu skvalitnenia služieb poskytovaných svojim občanom, ako aj z dôvodu ochrany životného prostredia a
verejnej zelene, rozhodlo riešiť problém so psími exkrementami
inštaláciou Eco Dog Toilet staníc.
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uplynulého roka
Po vyhodnotení celomestských súťaží Gessayovo pero a
Paleta Márie Medveckej bola vo vestibule MsKS inštalovaná
výstava najlepších prác.

rokov umiestňuje do 7. miesta. Tvrdošín zo 138 hodnotených
miest Slovenska sa spomedzi oravských miest umiestnil najlepšie (Dolný Kubín 74. miesto, Trstená 120. miesto).

Letná sezóna v drevenom gotickom kostole Všetkých svätých pre veľký záujem turistov začala 1. júna. 24. júna sa tu
konal Koncert krásnych melódií v podaní žiakova a učiteľov
ZUŠ Tvrdošín.

Mesto podalo projekt na Úrad vlády s názvom Wifi pre Teba“.
Predmetom projektu je vybudovanie bezplatného WIFI pripojenia pre občanov aj návštevníkov mesta prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách.
WIFI pripojením bude nainštalované 17 externých prístupových
bodov vrátane príslušenstva.

V obradnej sieni mesta sa stretli budúci prváčikovia s primátorom I. Šaškom.
V polovici júna sa prípravka zúčastnila tretí-krát za sebou
na finálovom turnaji O majstra Oravy v Zubrohlave, kde sa
stretávajú víťazi skupín. Ani do tretice sa im nepodarilo zvíťaziť na tomto turnaji, keď v zápase o prvé miesto prehrali s Or.
Podzámkom 2:1, a nakoniec skončili tretí.

Od 7. - 9. septembra sa konali Dni mesta. Do ich rámca patrilo aj spomienkové podujatie venované R. Fábrymu, ktorý
patril k bábkarskej rodine kočovníkov, ktoré sa bábkarstvom
živili a je reprezentantom tradičného bábkarstva zapísaného do

Na železničnej stanici sa v dňoch 8. a 9. novembra zastavil
protidrogový vlak. Prehliadky vlaku sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl tvrdošínskeho a námestovského okresu.

Za účasti predstaviteľov mesta Tvrdošín, gminy Kościelisko
a francúzskeho mesta Divion podpísal primátor Ivan Šaško 24.
júla s wójtom gminy dohodu o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu Aktívna turistika – kľúč k rozvoju poľsko-slovenského pohraničia. Vďaka úspešnému projektu sa vedeniu mesta
podarilo získať finančné prostriedky z Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, ktoré

10. novembra sa konali komunálne voľby. Primátorom mesta Tvrdošín sa na nasledujúce volebné obdobie stal opäť Ing.
Ivan Šaško, ktorý zložil slávnostný sľub spolu s 13 poslancami mestského zastupiteľstva. Vo funkcii zástupkyne primátora mesta aj na ďalšie volebné obdobie potvrdili poslanci Mgr.
Vlastu Jančekovú.

Reprezentatívneho nehmotného dedičstva UNESCO. Na Trojičnom námestí uskutočnilo slávnostné odovzdanie certifikátu
o zápise „Bábkarstva do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO dcére Rudolfa Fábryho a
primátorovi mesta.
Na Skalke sa 15. septembra uskutočnila slávnostná svätá
omša, kde si veriaci uctili patrónku Slovenska Sedembolestnú Pannu Máriu. Tradícia uctenia si patrónky pretrváva do
dnešných dní a aj tento rok sa tu stretli veriaci z našej farnosti
a blízkeho okolia.

AUGUST
24. mája sa v našom meste natáčala relácia Cyklopotulky.
Redaktori RTVS navštívili hotel Limba, mestský park, Trojičné

V Oravicich sa 22. septembra konalo športové podujatie Nordic Walking Orava 2018.

Mesto podalo žiadosť na Slovenský futbalový zväz, kde získalo grant na dobudovanie futbalovej infraštruktúry - dodanie
tribúny a striedačiek na futbalové ihrisko.
SEPTEMBER
Spoločnosť Slovenský Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejnila Rebríček hospodárenia miest, obcí a vyšších
územných celkov. Mesto Tvrdošín sa spomedzi miest Oravy a
Žilinského kraja z pohľadu ekonomiky a celkového hodnotenia
výsledkov hospodárenia umiestnil na 1. mieste, pričom v rebríčku najlepšie hospodáriacich miest na Slovensku sa už niekoľko
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Po niekoľkých rokoch bola 19. novembra v našom meste opäť
pre verejnosť otvorená kancelária Centra právnej pomoci. Svoje
služby poskytuje na 5. poschodí Klientskeho centra v budove
Okresného úradu v Medvedzí.
DECEMBER

V kine Javor bola 21. septembra odohratá divadelná komédia „Odvrátená strana mesiaca“. V hlavnej úlohe sa predstavila
Emília Vášáryová.
V priestoroch MsKS sa uskutočnila výstava, na ktorej záhradkári vystavovali svoje najkrajšie dopestované kusy ovocia
a zeleniny.

23. septembra sa poľovníci z Poľovníckeho združenia Háj z
Tvrdošína stretli pri Hubertovom prameni. Slávnostne odhalili
pamätný kameň a tabuľu na pamiatku zosnulých kolegov – poľovníkov. Pamätné miesto polo posvätené p. kaplánom Martinom Zummerom.

V Oraviciach sa 23. augusta konala prehliadka historických
vozidiel Old Oldtimer Rallye Tatry.

Oslavy Dňa študentstva sa uskutočnili 16. novembra tak, ako
po iné roky, pietnym aktom v mestskom parku pri pamätníku
Mareka Frauwirtha, rodáka z Tvrdošína. V tento deň bola na
budove ZŠ Š. Šmálika slávnostne odhalená nová pamätná tabuľa M. Frauwirthovi.

Od 10. do 27. septembra sa začala rekonštruovať lavička pre
peších v Tvrdošíne, ktorá zahŕňala opravu spodnej kovovej konštrukcie a drevenej podlahy - mostovky.

Materská škola v Tvrdošíne získala grant od Nadácie Volkswagen, finančnú podporu na realizáciu projektu S technikou
do záhrady.

Na Trojičnom námestí sa 5. augusta konal Fordych, 13. ročník
Krajského festivalu malých dychových hudieb.

Deň vojnových veteránov sme si uctili v mestskom parku.
Pietneho aktu sa zúčastnili zástupcovia mesta, vojenskej správy
a študenti stredných škôl.

Pri príležitosti 10. výročia zápisu kostola Všetkých svätých
do zoznamu svetového dedičstva UNESCO sa 16. septembra
uskutočnil v jeho areáli slávnostný program s názvom Z vďaky k našim predkom. Podujatie sa konalo pri príležitosti Dní
európskeho kultúrneho dedičstva.

28. septembra sa konal Michalský jarmok, ktorý bol po kultúrnom programe zakončený ľudovou veselicou.

námestie, kostol Všetkých svätých, ihriská, stavbu plavárne, rozhľadňu a chodníčky a kúpaliská v Oraviciach. Štáb sprevádzal
primátor mesta a cyklisti z Cykloklubu Medvedzie-Tvrdošín.
V premiére bola relácia odvysielaná 4. augusta. Príspevok bol
umiestnený na web-stránke mesta.

Pracovníci CVČ 29. októbra zorganizovali lampiónový sprievod, ktorý bol venovaný Pre všetkých v nebi, aby si ním uctili
všetkých zosnulých v našom meste. Z Michalského námestia
smeroval sprievod k centrálnemu krížu do cintorína v Tvrdošíne.

NOVEMBER
1. novembra bola v RTVS odvysielaná relácia Orientácie, ktorá bola venovaná kostolu Všetkých svätých. Video bolo umiestnené na web-stránke mesta.

V dňoch 21. - 22. júla sa v Oraviciach konal 28. ročník Slávnosti pod Osobitou.

Poslednú júlovú sobotu sa uskutočnil už 31. ročník tradičného futbalového turnaja s názvom Anna turnaj. Tohto ročníka sa
zúčastnili iba tri mužstvá. Hralo sa systémom každý s každým
aj na odvety. Najlepšie si počínal Starek Transport tím, ktorý
vyhral tri zo štyroch zápasov a zaslúžene sa stal víťazom.

V októbri sa začala úprava verejného priestranstva v okolí
Medveckého potoka. Hlavné práce spočívali v prvotnej úprave
terénu a vysadení drevín. Ďalej bude mesto pokračovať v
inštalácii osvetlenia, lavičiek a vysadení krovín a bylinných
záhonov.

V Košiciach sa 7. októbra uskutočnil už jubilejný 95. ročník
Maratónu mieru, na ktorom sa zúčastnili aj bežci z Tvrdošína.

JÚL
Mesto Tvrdošín získalo certifikát združenia DEUS za zapojenie sa do informačného systému Dátové centrum obcí a miest
(DCOM), čím mu prináleží štatút inovátora v elektronizácii
služieb miestnej územnej samosprávy na Slovensku.

budú prínosom k rozvoju cestovného ruchu a skvalitnia podmienky pre šport a relax. Naplánovaná je výstavba cyklochodníka v úseku Medvedzie – Štefanov, infocentra v Oraviciach,
mosta cez rieku Oravica a chodníkov pre peších. Chodníky
budú značené QR kódmi. Mobilná aplikácia umožní získavanie
informácií o Tvrdošíne a Kościelisku. Realizačná zmluva bola
podpísaná v novembri.

MS Červeného kríža v spolupráci so ZŠ M. Medveckej a s
NTS v Martine zorganizovali Valentínsku a Jesennú kvapku
krvi.

Na Vladine a Škarvanovej ulici boli natiahnuté asfaltové
koberce.
Mesto podalo projekt s názvom Podpora rozvoja opatrovateľ-

ských služieb, ktorý je zameraný na vytvorenie služieb opatrovaným osobám v ich prirodzenom vlastnom domácom prostredí. Jeho
zmyslom je výpomoc v rodinách pri zákonných stupňoch odkázanosti. Projekt bol do konca roka v štádiu hodnotenia.

OKTÓBER
Začiatkom októbra sa v mestskej časti Medvedzie dokončievali práce na chodníku - pokládka zámkovej dlažby, osadenie
verejného osvetlenia.
V MsKS žiaci a študenti základných a stredných škôl Oravy
si mali možnosť 11. októbra vyskúšať svoj moderátorský talent
na 17. ročníku regionálnej súťaže, Oravský mikrofón 2018.
V spoločenskej sále sa 21. októbra uskutočnil 26. ročník Burzy zberateľov. Zúčastnilo sa jej 19 predávajúcich zberateľov z
rôznych kútov Slovenska.
Od 9. októbra prebiehali rekonštrukčné práce na kine Javor
v Krásnej Hôrke.

Na Trojičnom námestí sme 6. decembra privítali Mikuláša
a 17. decembra Santu aj s rozprávkovými postavičkami.
Už 28-krát sa 8. decembra konalo kultúrno-spoločenské
podujatie Sviatok príbuznosti. Športová hala bola zaplnená do
posledného miesta. V programe vystúpili deti nášho mesta a na
veselú nôtu zahrala Nebeská muzika z Terchovej.
V priestoroch MsKS sa konali vianočné koncerty, vyhodnotená bola súťaž Mesto očami fotografa. Výstava ocenených prác
trvala do konca januára 2018. Do celomestskej súťaže Mesto
očami fotografa sa prihlásilo 14 fotografov s 90 fotografiami.
Najviac hlasov získala fotografia Lukáša Konkoľa Pohľad na
Rozhľadňu - Skalku - Ostražicu – Choč.
Art Galéria Schürger pripravila počas roka 7 výstav.
Ľadová plocha otvorená bola otvorená od 24 decembra.
Na Silvestra sa uskutočnil tradičný výstup na Javorový vrch.
Polovica základnej časti vo florbalovej extralige žien je za
nami. V súčasnosti sa nachádzajú na 6. priečke. Posledné tri
ťažké zápasy odohrali na súperových ihriskách.
Počas roka sa niekoľkokrát konalo slávnostné uvítanie detí
do života zástupkyňou primátora Vlastou Jančekovovou. Po
zápise do pamätnej knihy mesta si rodičia prevzali finančný a
vecný darček.
Štatistické údaje za rok 2018: Naše mesto k 1. januáru 2019 malo
9 008 obyvateľov. Z toho v Tvrdošíne 2 727, v Krásnej Hôrke 1 023,
v Medvedzí – sídlisku 4 545 a Medvedzí - dedine 714. V roku 2018 sa
narodilo 103 detí, z toho 42 dievčat a 61 chlapcov. Najčastejšie meno
pre chlapcov bolo Oliver (5x), z dievčenských mien, ktoré sa narodili
v roku 2018 bolo meno Ema, Emma (4x). Prihlásilo sa 122 obyvateľov
a odhlásilo 143. Naše mesto navždy opustilo úmrtím 64 občanov – 37
mužov a 27 žien. Počet uzavretých manželstiev bolo 82. Prvé dieťa narodené v roku 2019 je Matias Domin, narodený 7. januára.
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Významné osobnosti ovplyvňujú dejiny
V našom meste sa narodili a pôsobili mnohé osobnosti, ktoré svojím životom, dielom a prácou natrvalo zapísali do histórie Oravy, Slovenska.
Tento rok si celé Slovensko pripomenie sto rokov
od tragickej smrti nášho národného velikána a dejateľa M. R. Štefánika, ktorý mal veľké zásluhy na vzniku
Československa (ČSR). Uznanie dosiahol aj v oblasti
vedy, najmä astronómie. Svojou pracovitosťou sa už
ako 36-ročný stal podpredsedom Československej
národnej rady, o dva roky neskôr zastával post prvého ministra vojny ČSR. Bol tiež generálom francúzskej armády.
Rok 2019 je bohatý na výročia osobností nášho mesta. Pripomenieme si tých najvýznamnejších.
Ignác Gessay, novinár, redaktor, krajanský pracovník v USA,
politik (17. 6. 1874 Tvrdošín - 12.
8.1928 Bratislava). Roku 1898
odišiel do USA a bol redaktorom

a hlavným redaktorom mnohých
novín a časopisov. Bol zakladateľom Nového Slovenska, orgánu Slovenskej ligy v Amerike, V
roku 1919 bol členom čs. delegácie
na mierovej konferencii v Paríži,
a v roku 1920 organizoval repatriáciu slovenských vysťahovalcov
z USA. Po r. 1914 bol spoluorgani-

zátorom prvého čs. zahraničného
odboja, 1918 signatárom Pittsburskej dohody a členom Čs. národnej
rady v USA. Roku 1920 založil
Slovenskú ligu na Slovensku.
J o z e f C i e k e r, d i p l o mat (21.6.1907 K rásna Hôrka-20.1.1969 Madrid). Bol predsedom Ústredia slovenského katolíckeho študentstva. Od roku 1933
pracoval na Ministerstve zahraničia v Prahe. Za Slovenského štátu
bol vyslancom v Belehrade, Záhrebe a od apríla 1944 v Madride.
Mária Medvecká, akademická maliarka, národná umelkyňa
(11. 10. 1914 Medvedzie - 23. 4.
1987 Bratislava). Stala sa predstaviteľkou realistickej orientácie

Oslávila krásne jubileum
Dňa 18. januára sa pani
Etela Kocyanová dožila krásnych 102. rokov. Pri tejto príležitosti jej boli zablahoželať
zástupcovia mestského úradu.
Málokto sa dožije takého
krásneho veku a v takom zdraví ako pani Etela alebo Etka,
ako ju volajú jej najbližší. Hoci
je najstaršou občiankou nášho
mesta, stále je vitálna, zaujíma
sa o dianie okolo seba a spomienky na mladosť a ďalšie
obdobie jej života svedčia o jej
dobrej pamäti. Veľkou oporou
sú jej synovia, nevesta a vnučka, ktorí sú jej vždy nablízku
a pomáhajú jej.
Privítala nás s úsmevom,
ktorý jej zdobil tvár. Úsmev
odrážal jej filozofiu života: prijať všetky udalosti života s pochopením, nedať sa zlomiť,
vždy s nádejou a láskou kráčať
ďalej, a najmä rozdávať pokoj
a radosť. Jej životné skúsenosti
a rady môžu byť pre nás všetkých inšpirujúce. Bolo pre nás
cťou, že sme ju mohli navštíviť
a počúvať jej zaujímavé rozprávanie - spomienky na detstvo
a naše mesto. Z celého srdca jej
prajeme veľa zdravia, radosti
a spokojnosti.  

slovenského výtvarného vývinu
20. storočia. V roku 1979 bola
otvorená Galéria M. Medveckej,
ako jedinej žijúcej autorke v celom Československu.
Koloman Novácky, včelársky odborník (24. 5. 1897 Tvrdošín - 22. 11. 1969 Bojnice).
Bol organizátorom slovenského
včelárstva. Pričinil sa o založenie a rozvoj plemenného chovu
včiel na Slovensku, viedol kurzy
chovu včelích matiek, odchoval
kmeň Elena. Bol predsedom
celoštátneho Zväzu zemských
ústredí včelárskych spolkov v
ČSR.
Albert Škarvan, lekár, spisovateľ (31. 1. 1869 Tvrdošín-26.

3.1926 Liptovský Hrádok).
Zdržiaval sa v Jasnej Poľane,
Moskve a Petrohrade v blízkosti
Leva Nikolajeviča Tolstého. Pod
jeho vplyvom sa stal vojenským
zbehom a bojovníkom za vznešené myšlienky mieru a bratského spolunažívania všetkých
národov. Vydal prvú slovenskú
učebnicu esperanta.
Ján Martin Novácky, botanik, vysokoškolský profesor
(11. 11. 1899 Tvrdošín - 19. 8.
1956 Sliač).
Bol zakladateľom Botanickej
záhrady UK v Bratislave a jedným zo zakladateľov ochranárskeho hnutia na Slovensku. Je
autorom stredoškolských učeb-

Návšteva z Izraela
Primátor Ivan Šaško prijal na radnici Dávida Sivora,
pamätníka holokaustu. Hlavnou témou ich rozhovoru
bola účasť folklórneho súboru z Izraela na tohtoročných
folklórnych slávnostiach v Oraviciach.

Vidieť izraelský folklór
naživo je pre nás ešte stále jedinečným zážitkom. O ten sa
postará súbor, ktorý pricestuje do Oravíc a v dňoch 27.
– 28. júla bude prezentovať

ktorý prežil ťažký život. Narodil sa v roku 1934 v Bratislave
v židovskej rodine. Počas II.
svetovej vojny bola jeho matka
a blízka rodina deportovaná
do Terezína. Dávid sa ukrýval

tradičné r ytmy a tance na
biblické motívy, oslavy úrody
a mnohých sviatkov.
Toto vystúpenie pre nás
sprostredkoval Dávid Sivor,

v kresťanských rodinách. Po
vojne sa matka vrátila zo zajateckého tábora. Keď prišiel rok
1948 a vládu prevzali komunisti
sa jeho rodičia rozhodli poslať

Oslávenkyňa pri obraze krčmy Pod Velingom, kde prežila svoje
detstvo. Okrem bytu sa tu nachádzala sála, kde bývali zábavy
a kolkáreň, do ktorej chodila väčšina mužov z mesta, najmä
v nedeľu po sv. omši.

Ocenenie pre rodáka
Počas významnej celoslovenskej akcie odovzdávania
ocenení pre starších z celého
Slovenska bol ocenený v reprezentatívnych priestoroch
Zlatej sály Bojnického zámku 4. februára doc. PhDr. Ján
Chorvát, CSc., rodák z Tvrdošína - Krásnej Hôrky, ktorý je

od roku 1980 občanom mesta
Banská Bystrica. Titul „Senior
roka 2018“ získavajú od národnej siete „Fórum pre pomoc
starším“ výnimoční ľudia v dôchodkovom veku, ktorí „robia
úžasnú, krásnu a záslužnú prácu, významne ovplyvňujú život
jednotlivcov i spoločnosti.“

níc botaniky a vysokoškolských
učebných textov, prekladateľom
a spoluautorom stredoškolských
učebníc prírodopisu, vydal Slovenskú botanickú terminológiu
(1954), pripravoval Kľúč na určovanie rastlín.
Ľudovít Kukorelli, vojak (8.
10. 1914 Krásna Hôrka - 24. 11.
1944 Habura). Počas II. svetovej
vojny sa zapojil do ilegálneho
hnutia v slovenskej armáde. Organizoval spravodajskú sieť, zaisťoval prísun finančných a materiálnych prostriedkov pre rodiny politických väzňov. Viedol
partizánsku skupinu Čapajev. V
roku 2018 bol povýšený do hodnosti brigádného generála.

ho do Izraela, kde žil a pracoval v kibuci ako poľnohospodár
až do roku 1976, keď dostal
ponuku stať sa profesionálnym
trénerom plávania. Presťahoval sa do Jeruzalema a aktívne
trénoval až do roku 1988. Česko-Slovensko navštívil prvýkrát
po revolúcii v roku 1991 (viac
na web-stránke mesta). Aj keď
žije trvale v Izraeli, na Slovensko
a do Čiech sa pravidelne vracia.
Pre m nohých
z nás môže byť
D. Sivor príkladom, ako vnímať
a prežiť život. Aj
napriek všetkým
út r apá m , k t oré
prežil, nezatrpkol.
Prekážky bral ako
výzvy, ktoré svojim optimizmom a
nádejou otočil vo
svoj prospech. Je
to múdry a sčítaný
človek, ktorý ovláda niekoľko jazykov. Sám si vo
svojom veku (85 r. ) šoféruje a
to sú naozaj veľké vdialenosti
(Praha-Bratislava-Martin-Tvrdošín- Poprad...).

Písali sme v našich n oviná ch

Pred 30 rokmi
Z rokovania MsZ
Na mestskom zastupiteľstve sa prioritne prerokovala problematika urýchleného riešenia bytového problému formou zahustenia sídliska Medvedzie. Plánuje sa začatie výstavby 50
bytových jednotiek, ktoré by mali poslúžiť novým majiteľom
už začiatkom roka 1990.

Pred 25 rokmi
Práce neutíchajú
Každý Tvrdošínčan má možnosť vidieť, že sa naplno rozbehla plynofikácia, ktorá má svoje priority rozdelené do etáp
v poradí: priemyselná zóna, prechod cez rieku do Medvedzia
a popri hlavnej ceste do Krásnej Hôrky s vetvami podľa počtu
záujemcov z rodinných domov a sídlisk. Upravuje sa obecný
dom na Medvedzí, prebiehajú práce na prívode vody na Hríbiky, finišuje sa so začiatkom výstavby kúpaliska v Oraviciach,
ktoré podľa balneológov majú perspektívu kúpeľov podobných
ako v Turčianskych Tepliciach. V Krásnej Hôrke sa bude stavať

Dom smútku so zaujímavým architektonickým riešením. Prebiehajú práce na estetickom vylepšení centra mesta a námestia.
Pred 20 rokmi
O rozvoji spolupráce so Zakopaným
27. apríla sa Oraviciach uskutočnilo veľmi významné a dôležité stretnutie predstaviteľov nášho mesta na čele s primátorom Ing. Ivanom Šaškom s predstaviteľmi mesta Zakopané,
viceburmistrami Krysztofom Owczarekom a Piotrom Bakom.
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Hlavným zameraním tohto stretnutia bolo zintenzívnenie vzájomnej prihraničnej spolupráce obidvoch týchto regiónov vo
všetkých oblastiach turistického ruchu, ako aj v oblasti využitia
geotermálnych prameňov v Oraviciach, aby sa dosiahlo vybudovanie celej infraštruktúry s perspektívou organizovania ZOH
v spolupráci s Poľskom
Pred 15 rokmi
Štadión, o ktorom snívali generácie je skutočnosťou
Me d z i n á r o d ný
deň detí v Tvrdošíne mal tohto roku
slávnostnejší charakter ako po iné roky.
Primátor mesta Ing.
Ivan Šaško spolu so
zástupkyňou Vlastou Jančekovou slávnostne prestrihli pásku na novom futbalovom štadióne, kde
sa zišlo 1600 žiakov
z rôznych škôl, aby
boli svedkami odovzdania tejto stavby
do užívania. Ako povedal primátor, štadión sa odovzdáva symbolicky deťom a práve v tento deň, pretože v deťoch je naša budúcnosť, nádej, ale
aj úspechy tohto mesta.

Pred 10 rokmi
Revitalizácia centra mesta
Projekt „Revitalizácia centra mesta“ patrí k tým projektom,
ktoré by zásadne mohli zmeniť jeho tvár, a zároveň priniesť
skultúrnenie života pre občanov Tvrdošína. Mesto vypracovalo
projekt na revitalizáciu Trojičného námestia - centrálnej mestskej zóny. Urbanisticko–architektonické riešenie Trojičného
námestia rešpektuje územný plán mesta, kde budú vybudované nové spevnené plochy a zhromaždovacie priestory v parku,
veľké a malé zastrešené pódium, jazierko, lavičky. Súbežne sa
uskutoční rekonštrukcia verejného osvetlenia, chodníkov, zastávky autobusovej dopravy a miestnych komunikácií. Jeho súčasťou sú nové sadové úpravy, rekonštrukcia celej plochy centra

námestia a zatrávnené plochy. Veríme, že aj tento projekt bude
pri schvaľovaní úspešný.
Komunálny odpad už budeme vyvážať na novú skládku
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo začiatkom
roka výzvu, ktorá riešila problematiku komunálneho odpadu.
Mesto okamžite zareagovalo na operačný program Životné
prostredie, prioritná os 4 - odpadové hospodárstvo, operačný
cieľ Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov. Projekt, ktorý
bol už dlhšie pripravený uspel, a pretože je spolufinancovaný z
Kohézneho fondu, dopomohol mestu k dotácii z prostriedkov
Európskej únie vo výške 890 729 eur. Od 15. júla sa teda bude
odpad vyvážať na novú skládku.
Pred 5 rokmi
Nový dom smútku v Medvedzí
Dom smútku v Medvedzí už dávnejšie nespĺňal kritéria, ktoré by
mal spĺňať, veriaci sa nemohli dôstojne rozlúčiť so svojimi zosnu-

lými. Preto sa vedenie mesta rozhodlo túto situáciu riešiť a postavilo úplne nový dom smútku v Medvedzí. Zrealizovaný projekt
riešil prístavbu a prestavbu domu smútku, za účelom skvalitnenia
podmienok pri pohrebných obradoch. Taktiež sa vo vnútri objektu
nachádza chladiaca miestnosť, sklad religiózií, ktoré sú potrebné
pri obradoch. Nový dom obsahuje aj hygienické zariadenia a sklad.
Na pozemku bola vymedzená zodpovedajúca plocha na odstavenie
pohrebného vozidla.
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Deti sa vyšantili na snehu aj ľade Gymnázium žije športom

		

Narodili sa
2018
14. 12. Bianka Balková
17. 12. Damián Škodoň
23. 12. Mia Kovaľáková
23. 12. Katarína Kojdová
25. 12. Anežka Gáborová
27. 12. Filip Luka
27. 12. Dávid Jendrol
2019
7. 1. Matias Domin

Okrem snahy pripraviť absolventa školy schopného zvládnuť štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole sa
pedagógovia Gymnázia v Tvrdošíne snažia študentom
ponúknuť vyžitie a rast v ďalších oblastiach, nevynímajúc športové aktivity.
Preto uvítali možnosť za- nielen športové aktivity prepojiť sa do súťaže ALL STAR biehajúce na gymnáziu, ale aj
SCHOOL a vyhrať street wor- všadeprítomného športového
koutové ihrisko pre všetkých ducha.
workoutových nadšencov. SúŠpor tov ý duch môž u
ťaž nevyzdvihuje len nadprie- prejav iť aj spoluobča n ia
merne talentovaných športov- mesta Tvrdošín a zahlasovať
cov, ale sleduje oveľa dôležitej- v mesiacoch február – apríl
šie poslanie, aby sa pravidelný n a o d k a z e ht t p s: // w w w.
pohyb stal prirodzenou súčas- mozebyt.sk/all-star-school/
ťou životného štýlu čo najväč- videa-hlasovanie/gymnaziumšej skupiny detí a mládeže na v-tvrdosine/#article.
Slovensku.
Hlasovať môžu neobmeV mesiaci november spo- dzene (aj niekoľkokrát denne)
ločne s tímom internetovej TV a bezplatne. Každý on-line hlaMÔŽEBYŤ.SK natočili súťaž- sujúci je zaradený do žrebované video, ktoré zviditeľňuje nia o atraktívne ceny.

15. 1. Amália Betuštiaková
17. 1. Jakub Čuchor
23. 1. Teodor Kordiak
31. 1. Lukáš Balún
31. 1. Ervin Čičman

Sobáše

2018
15. 12. Katarína Tabačáková – Ing. Ján Krivda
27. 12. Mgr. Michaela Gombáriková – Mário Žatkuliak
2019
12. 1. Daniela Košútová – Michal Kuboš
9. 2. Nikola Kormančíková – Jozef Belkotiak
14. 2. Klaudia Hricová – Ján Mačňák

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
December 2018
85 rokov
Mária Iskrová
80 rokov
Viktor Fonfer
Jozef Gonda
Mária Jarošová

Január 2019
85 rokov
Jozef Jadrňák
80 rokov
Anna Betušťáková
Mária Dubovská

Krásna Hôrka
Tvrdošín
Medvedzie
Medvedzie

Krásna Hôrka
Tvrdošín
Medvedzie

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

Odišli z našich radov

2018
15. 12. Pavol Frielich
18. 12. Marta Jarošová
20. 12. Štefan Drgáň
23. 12. Peter Pazúrik
27. 12. Mária Kováčiková
28. 12. Pavol Kováč
30. 12. Milan Trstenský
2019
		 6. 1. Jozef Kováč
		 7. 1. Žofia Pajunková
		 8. 1. Ing. Ján Badár
		 9. 1. Ján Matejka
23. 1. Jozef Golboň
		 6. 2. Jitka Janegová
		 9. 2. Stanislav Bydžovský

66-ročný
88-ročná
76-ročná
68-ročný
72-ročná
74-ročný
69-ročný
81-ročný
90-ročná
87-ročný
45-ročný
96-ročný
53-ročná
84-ročný

Poďakovanie

„Predobré srdce na svete sme mali, ktoré
vedelo nás milovať,keby sme láskou zobudiť
ho chceli, neozve sa nám viackrát, zmĺklo,
stíchlo, išlo už spať ...“
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym za poslednú
rozlúčku s našou drahou mamou, starkou,
prastarkou Antóniou Válekovou, ktorá nás
navždy opustila 27. októbra 2018 vo veku 90 rokov.
Za slová sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ, ďakuje celá smútiaca rodina.

Spomienka

Dňa 6. januára sme si pripomenuli 1. výročie smrti, čo nás opustil milovaný manžel,
otec, dedo František Mika z Tvrdošína.
S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá
a ostatná blízka rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku spolu s nami.

Spomienka
V hlbokom zármutku oznamujeme, že nás
dňa 8. januára 2019 navždy opustila manželka, mama, babka Mgr. Nadežda Zaičková
vo veku 65 rokov.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme rodine, príbuzným,
priateľom, známym, ktorí dňa 11. 1. 2019 odprevadili na poslednej ceste milovaného manžela, otca, starkého Ing. Jána B a d á r a, ktorý
od nás odišiel vo veku 87 rokov. Ďakujeme za
prejavy úprimnej sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a úctou smútiaca rodina
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Počas tejto zimy deti nemajú
núdzu o sneh. Príroda sa postarala naozaj o poriadnu snehovú
nádielku. Základné školy pripravili pre deti fašiangový sprievod
a karneval na ľade, deti z Cen-

tra voľného času sa vybláznili
v mestskom parku, kde postavili
rôzne snehové postavičky a vytancovali sa na detskom karnevale, ktorý sa konal 28. februára
v spoločenskej sále nad hasičmi.

Začali nový rok veľmi úspešne
Dlhodobou snahou Gymnázia Tvrdošín je poskytnúť
kvalitnú výučbu, a zároveň
by ť istou alter nat ívou
k tradičnej forme vyučovania.
Niekoľko rokov má zavedené
inovatívne predmety – rozvoj
k ľúč ov ých komp et e nci í,
koučing, súčasťou výučby
v maturitných ročníkoch je
aj firemný excel...Smerovanie
moderného sveta je ale nastavené aj na jazykovú zručnosť,
pričom za jazykovo gramotného sa dnes už považuje človek
aktívne ovládajúci aspoň dva
svetové jazyky. Sme veľmi
pyšní, že popri dlhodobých
úspechoch angličtiny – najlepšie výsledky v maturitných
testoch, dosahujú naši študenti
svoje veľké víťazstvá aj v nemeckom a španielskom jazyku.
17. januára na pôde Žilinskej
univerzity v Žiline bola študentka Gymnázia Tvrdošín
Marjam Bittarová ocenená
za najlepší preklad textu zo
slovenského do nemeckého

jazyka v rámci súťaže Juvenes Translatores organizovanou Európskou komisiou. 14.
februára sa Marjam Bittarová zúčastnila krajského kola
olympiády v nemeckom jazyku v Žiline.
V silnej konkurencii ďalších súťažiacich v najťažšej
kategórii 2C- žiak s pobytom
v nemecky hovoriacej krajine alebo s rodičom, ktorý má
nemecké občianstvo, obstála
Marjam po písomnej aj ústnej
časti výborne.
Stala sa víťazkou krajského
kola. Február bol úspešným
mesiacom aj pre ďalšie študentky.
V krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v
kategórii A obsadila Zdenka
Škerdová 3. miesto a v kategórii C sa Katarína Káziková
stala víťazkou krajského kola.
K úspechu víťazkám srdečne
blahoželáme, v marci budú
školu reprezentovať na celoslovenskom kole v Bratislave.

Vstúpili do ďalšieho medzinárodného projektu
Uprostred februára vycestovali študenti Gymnázia na
medzinárodný projekt v rámci
programu Erasmus+ PHOTO
AND VIDEO SKILLS FOR

YOUTH. Projekt je zameraný na
tvorbu fotografií a prácu s nimi.
Od študentov nevyžaduje žiadny finančný vstup, všetko je plne
hradené z prostriedkov projektu.

Spomienka

„Už len kytičku kvetov a horiacu sviečku
na hrob môžeme dať, modlitbu tichú odriekať a s láskou v srdci spomínať.“
Dňa 7. februára uplynie smutných 5. rokov, čo nás navždy nečakane opustil náš milovaný otec, syn a brat Michal Belopotočan.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu
tichú spomienku.

Spomienka
Čas neúprosne beží a nevráti, čo vzal, len
láska, úcta a spomienky v našich srdciach
zostanú navždy.
Dňa 29. januára uplynulo 20 rokov od úmrtia nášho milovaného otca Petra
Kristofčáka a 17. februára
si pripomenieme 18. výročie
ako nás opustila drahá matka Marta Kristofčáková. S láskou, úctou a vďakou spomínajú synovia a dcéry s rodinami.

Spomienka

Dňa 12. marca 2019 si pripomenieme 5. výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec Rudolf Krúpa.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú
spomienku.

Úspech Gymnázia Tvrdošín
Tri študentky gymnázia
Tvrdošín absolvovali veľmi
náročný, niekoľkodňový proces na získanie medzinárodného štipendia na celoročný
študijný pobyt v USA, UK
na prestížnych stredných školách. Po náročných testoch,
pohovoroch, písaniach esejí,
samozrejme v anglickom jazyku, postúpili do finále. Absol-

ventka tohto pobytu Miroslava
Hladká, študentka Gymnázia
Tvrdošín je definitívne prijatá
na štúdium na prestížnej univerzite v USA – University of
Cincinnati v štáte Ohio, i na
niekoľko univerzít v UK. Na
všetkých našich študentov sme
nesmierne pyšní, ďakujeme im
a aj ich rodičom za dlhodobú
podporu a dôveru.

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie
„Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností
v rámci projektu európskych
štatistických zisťovaní. Cieľom
projektu je získanie informácií

o životnej úrovni v krajinách Európskej únie, ale i medzinárodné
porovnanie Slovenska v rámci
EÚ. Tvrdošín patrí do 350 vybratých obcí na Slovensku, kde sa od
4. februára do 28. júna uskutoční
zisťovanie. Pracovníci sa preukážu osobitným poverením.

Štatistický prieskum

Pozvanie na divadelné predstavenie

6.- 7. 4. - komédia Michaela McKeevera „HVIEZDNE MANIERE“ v podaní ochotníckych hercov Divadelnej spoločnosti Vendo zo Štefanova nad Oravou.
Vstupenky na divadelné predstavenia si môžete zakúpiť v MsKS Medvedzie od 8.00-15.00 hod., 0903 375 929,
043/5322167, msksts@orava.sk, www.ticketportal.sk

Mesto Tvrdošín vyhlasuje súťaže

MESTO OČAMI FOTOGRAFA - fotografická súťaž.
Uzávierka je 8. 11., vernisáž a vyhodnotenie 20. 11. Výstava
potrvá do 31. 12.
PALETA M. MEDVECKEJ - výtvarná súťaž pre žiakov
ZŠ, stredných škôl a dospelých s témou Mária Medvecká maliarka Oravy (105. výročie narodenia).
GESSAYOVO PERO - literárna súťaž pre žiakov ZŠ,
stredných škôl a dospelých (145. výročie narodenia). U z á vierky budú 31. 5.,vernisáž a vyhodnotenie súťaží v MsKS
5. 6. Výstava potrvá do 14. 9. Viac info. na www.tvrdosin.sk

Ander z Košíc na Orave v hoteli Limba

Srdečne vás pozývame na celovečerné vystúpenie známeho
zabávača Andera z Košíc s hudobným hosťom Traja z raja, ktoré
sa uskutoční 30. marca v hoteli Limba o 18.00 hod.
Vstupenky na tento večer plný zábavy a dobrej hudby si môžete rezervovať telefonicky na tel. č: +421 903 529 736, mailom:
recepcia@hotellimbactt.sk , alebo priamo v recepcii hotela.

Oznámenie pre
vlastníkov psov

Majitelia psov majú od 1.
septembra 2018 nové povinnosti vyplývajúce z novely
zákona o veterinárnej starostlivosti. Táto novela zavádza
povinné čipovanie psov. Majiteľ psa narodeného pred 31.
augustom 2018 ho musí dať
označiť mikročipom najneskôr
do 31. októbra 2019. Psa narodeného ešte pred účinnosťou
zákona, ktorého chce vlastník
predať alebo darovať, musí
predtým označiť čipom. Psa,
ktorý sa narodil po 1. septembri 2018, bude nutné začipovať
pred prvou zmenou majiteľa,
najneskôr však do 12. týždňa

jeho veku. Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí
budú musieť psa do 24 hodín
zaevidovať do Centrálneho registra spoločenských zvierat.
Za čipovanie sa bude platiť
maximálne desať eur, ľuďom v
hmotnej núdzi zaplatí čipovanie štát. Ak majiteľ nedá svojho psa začipovať, môže dostať
pokutu 50 eur. Pokiaľ neoznačí
psíka, ktorý sa bude premiestňovať alebo nenahlási zmenu
údajov či jeho úhyn, hrozí mu
pokuta od 500 do 1200 eur a
v prípade podnikateľov alebo
právnických osôb to môže byť
400 až 3500 eur.

11. 3. 2019 10:46:46

8

Tri roky nenašiel Tvrdošín premožiteľa
Halové futsalové turnaje sú
neodmysliteľnou súčasťou zimnej prestávky. Maratón turnajov
odštartoval 12. januára už 4.
ročníkom Futsalového turnaja
pre neregistrovaných hráčov.
V kolotoči 16 zápasov sa najlepšie vodilo Rodine teamu, ktorý
v dramatickom finále zdolal TJ
Olympik Šutovo 2:1. Na treťom
mieste skončil nováčik na turnaji
z Bardejova. Myšlienkou tohto
turnaja však je, aby futbal spájal
ľudí a vytváral nové priateľstvá.
Maratón turnajov pokračoval
26. januára, kedy sa uskutočnil
tradičný halový turnaj O pohár
primátora mesta Tvrdošín. Na
turnaji sa stretlo 12 mužstiev,
pričom za Tvrdošín štartovali až
tri mužstvá: ŠK Tvrdošín muži,
dorastenci a internacionáli. Najlepšie sa na turnaji vodilo ŠK
Tvrdošínu mužom, ktorí turnaj
vyhrali už tretí rok za sebou,
keď vo finále porazili Liesek. Na
treťom mieste skončili Chlebnice a štvrtí boli hráči z Trstenej.
Dorast Tvrdošína skončil na 6.
mieste a internacionáli na 11.
mieste. Najlepším obrancom
turnaja bol vyhlásený Peter
Šikyňa z Tvrdošína, najlepším
brankárom sa stal Jozef Poništiak, taktiež z Tvrdošína. Do All
stars tímu turnaja sa dostal Milan
Ferenčík.
Prvý februárový víkend odštartovali turnaje mládeže. Najprv v sobotu si zmerali sily
v mestskej športovej hale starší
žiaci. Na turnaj pricestovalo 10
mužstiev. Vo finále sa nakoniec
stretli Dlhá nad Oravou a Zuberec. Zápas rozhodol jeden gól.
Strelili ho chlapci spod Roháčov,

ktorí sa zaslúžene tešili z titulu.
O tretie miesto sa pobil domáci
Tvrdošín s Trstenou. Víťazne
z toho vyšiel nakoniec Tvrdošín,
ktorý sa tešil z bronzu.
V nedeľu si zmerali sily najmenší futbalisti – prípravkári.

V semifinále narazil na Oravské
Veselé, ktoré zdolal 2:1. Vo finále
sa stretol so Zubercom. Tvrdošín
vyhrával 1:0 a nepremenil niekoľko šancí, dokonca niekoľkokrát sa ozvala aj konštrukcia
zubereckej brány. K slovu sa

Domáce mužstvo ŠK Tvrdošín sa teší z prvého miesta na turnaji O pohár primátora mesta Tvrdošín.
Turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev.
Bez jedinej prehry na prvom
mieste skončil Klin, s jednou
prehrou skončil domáci Tvrdošín a obsadil druhé miesto a na
treťom mieste skončila Lokca.
Futsalové turnaje pokračovali
v polovici februára, keď v sobotu sa hral dorastenecký turnaj,
kde nastúpili až dve mužstvá
z Tvrdošína. Lepšie si počínali
Tvrdošín A, ktorý na turnaji nenašiel premožiteľa a zaslúžene sa
tešil z víťazstva na turnaji.
V nedeľu si zmerali sily
mladší žiaci. Na kvalitne obsadenom turnaji Tvrdošín bez zaváhania vyhral svoju skupinu.

dostali hostia, keď dvomi gólmi
strhli víťazstvo na svoju stranu.
Tvrdošínu chýbalo to povestné futbalové šťastie a skončil
na peknom druhom mieste. Za
najlepšieho brankára bol vyhlásený Filip Krivda z Tvrdošína.
,,Chcel by som sa touto cestou
poďakovať chalanom. Odohrali
fakt dobrý turnaj, ukázali, že na
ich hru sa dá pozerať a vyhrali aj nad súperom z Oravskej
Jasenice, ktorý hrá druhú ligu.
Do jarnej časti je určite na čom
stavať a teší ma, že na chalanoch je vidieť progres,“ povedal
tréner mladších žiakov Jakub
Betuštiak.

Šachisti na víťaznej vlne
A družstvo MŠK Tvrdošín,
ktoré hrá 4. ligu sk. C12, čo je
súťaž medzi okresmi Oravy
a Liptova je po ôsmom kole (tri
kolá pred koncom súťaže) so
ziskom 19 bodov na 2. mieste, so stratou dvoch bodov na
MŠK Trstená A a s náskokom
troch bodov pred OŠK Lisková. V 5. kole vyhrali v LŠŠ L.
Mikuláš jun. B 5:3, bodovali - Ľ. Molnár, V. Bobek a A.
Mordel, remizovali – P. Palider, P. Chmelár, L. Vasek a M.
Majerík. V 6. kole privítali na
domácej pôde vedúcu Liskovú, s ktorou po dramatickom
boji vyhrali 5:3, bodovali – P.
Chmelár, V. Bobek, L. Vasek
a M. Majerík, remizovali – P.
Palider a Ľ. Molnár. V 7. kole
cestovali do L. Sliačov, kde
vyhrali 5,5:2,5, svoje partie
vyhrali – P. Palider, P. Chmelár, V. Bobek, L. Vasek a J. Šebesta, remizoval – Ľ. Molnár.
V 8. kole doma vysoko vyhrali
nad ŠK Ľubochňa A 6,5: 1,5.
Partie vyhrali – P. Palider,
Ľ. Molnár, F. Medvecký, P.
Chmelár, Václav Bobek a Majerík M, remizoval – L. Vasek.
Aj B družstvu MŠK Tvrdošín, ktoré hrá 5. ligu sk.

C12, čo je tiež súťaž v rámci
okresov Oravy a Liptova, sa
darí. Je po 7. kole na 2. mieste
so stratou troch bodov na ŠK
PrintArt Ružomberok a s bodovým náskokom pred LŠŠ
jun. E - Zakamenné. V 4. kole
v oslabenej zostave cestovali
do Važca, kde prehrali 3,5:1,5.
Bodoval - J. Broz a remizoval
– L. Vasek. V 5. kole vyhrali doma LŠŠ jun. E – Zakamenné 3:2, bodoval – J. Broz
a M. Dzúrik, remizovali - F.

V 1. lige ako na hojdačke
V tomto súťažnom ročníku
je 1. liga v stolnom tenise veľmi
vyrovnaná a tieto zápasy by sa
vôbec nedali tipovať. Po výbornom predchádzajúcom dvojkole,
keď družstvo Tvrdošína vyhralo
vo Valalikoch 11 :3 a v Mokrancoch 10:4, v nasledujúcom kole
doma prehralo po slabých výkonoch 10:4 s Žilinou a remízovalo s Čadcou 7:7. Aby nemuseli
bojovať v baráži o záchranu,
potrebujú skončiť do 8. miesta.
V extralige dorastencov sa
Tvrdošínu zatiaľ darí, kde figurujú po 8. kole na 2. mieste.

ho kolotoča 1. februára
na turnaji kategórie starších žiačok ,,B“ v Pieštanoch. Po výhrach nad E.
Karasovou a K. Javorkovou podľahla v štvrťfinále nasadenej jednotke
N. Vargovej a skončila
medzi 8. najlepšími.
Barborka sa postarala o úspechy na turnaji starších žiačok ,,C“
v Kysuckom Novom
Meste, ktorý sa konal
od 9. 2. do 11. 2., kde
postupne Barborka zdolala Fedákovú, Smoleňovú a Brandisovú až Barborka (vpravo) si z turnaja v Kynapokon podľahla K. suckom Novom Meste odniesla druhé
Krajmer a odniesla si a tretie miesto.
je Jaroslav Taraj. O ich kondičvynikajúce 2. miesto
v dvojhre a 3. miesto v štvorhre nú prípravu sa stará Mário Seman. Od marca majú dievčatá na
s B. Gargulákovou.
Od leta majú obe sest r y programe medzinárodné turnaje
Šaškové nového trénera, ktorým na Slovensku aj v zahraničí.

ZŠ M. Medveckej majsterkami kraja vo florbale
Nadácia TV JOJ v spolupráci
so Slovenským zväzom florbalu
a automobilkou HYUNDAY

v y h l á s i l i š k o l s k ú s ú ťa ž žiakov základných a stredných
FLOORBALL SK LIGA. Do š kôl z c elé ho Slove n s k a .
súťaže sa zapojili zhruba 110 000 Výnimkou nebola i Základná
škola Márie Medveckej Medvedzie. Dievčatá pod vedením
trénera Milana Burdeľa sa prebojovali až do celoslovenského
finále, ktoré sa u skutoční začiatkom júna v Košiciach.
Dievčatá si z krajského kola
doniesli nielen zlaté medaily,
ale i 15 ks florbalových hokejok,
ktoré si prebrali od primátora Žiliny a predsedníčky samosprávneho kraja.
„Tento rok sme mali v družstve len pár starších žiačok, tak
Školu a mesto Tvrdošín reprezentovali: Morina Majlinda, Kovaliková sme museli družstvo doplniť
Frederika, Simanová Sandra, Kurcinová Bianka, Dúbravská Simona, mladšími žiačkami. Moc som
Jurčová Vanesa, Rennerová Karolínka, Chylová Rebeka, Hofrejová neveril, že by sme mohli tento
Karin, Motyčková Petra, Kubicová Tereza, Lucká Šarlota, Šprláková turnaj vyhrať, no dievčatá siahAlexandra, Hutirová Natália, Svobodová Nela, Košturiaková Júlia, li na dno svojich síl a zaslúžene
Gogoláková Michaela.
zvíťazili.“

Béčko mužov sa v 2. lige
pohybuje v bezpečnej zóne
v strede tabuľky. Céčko vo 4.
lige figuruje zatiaľ na 3. mieste
a môže dávať príležitosť štartu
aj ďalším hráčom. Záchranárske práce však určite neobídu
déčko v 5. lige mužov.
V mládežníckych súťažiach
po ich reorganizácii (v priebehu roka sa nehrajú súťaže
družstiev) sa v marci budú vyhodnocovať súťaže jednotlivcov
a z nich potom vyplynú prípadné štarty družstiev o majstra
kraja a SR.

FBK Tvrdošín má základnú časť za sebou
Základná časť je za nami.
Doposiaľ to hodnotíme ako
slabší priemer. Prvé kolá Tvr-

sezóne sa to natiahlo na 5 zápasov. Pevne veria, že minimálne
to isté sa odohrá aj túto sezónu.

Barborka získala striebornú medailu
Sestry Šaškové neprestali prekvapovať so svojim tenisovým
umením ani v roku 2019.
Staršia Karolínka sa koncom januára zúčastnila na tenisovom turnaji kategórii žien
,,C“ v Banskej Bystrici, kde
skončila po víťazstvách nad
Melicháčovou a Grajciarovou
medzi 8. najlepšími, keď prehrala
s budúcou víťazkou K. Kužmovou, ktorá je o 5 rokov staršia ako
Karolínka.
Čo sa jej nepodarilo v Banskej
Bystrici, to si vynahradila na
t u r naji kategór ie žien ,,B“
v Lieskovci začiatkom februára,
keď porazila E. Hubekovú a v 2.
kole vrátila ,,požičané“ K. Kužmovej, ktorá nad ňou vyhrala
v predchadzajúcom turnaji. Napokon v boji o finále prehrala s N.
Darmatiovou a získala vynikajúce
3. miesto.
Barborka vstúpila do tenisové-

Medvecký a L. Vasek. V 6.
kole vyhrali doma v oravskom
derby s MŠK Trstenou B 3:2,
bodovali – J. Broz, Z. Remiaz
a M. Pavlík.
V 7. kole remizovali v LŠŠ
L. Mikuláš jun. C 2,5:2,5 bodoval – Z. Remiaz, remizovali
– F. Medvecký, L. Vasek a R.
Kordiak.
V 8. kole privítajú na domácej pôde vedúci celok ŠK
PrintArt Ružomberok, Čo
bude súboj o prvé miesto.

Tvrdošínčanky v zápase so Spišskou Novou Vsou potvrdili
úlohu favorita.
došín neodohral veľmi dobre.
Stratili zbytočne body v Bratislave. Neudržali ani vedenie
s Nemšovou. Bodovať mohli
i s Pruským, a tiež na Kysuciach. V druhej polovici sezóny
trochu pridali a zbytočne neriskovali. Hra sa trochu zlepšila. V jednotlivých zápasoch
mali lepšie začiatky a držali
tempo s lídrami ligy, no nakoniec ťahali za kratší koniec.
S Pruským držali krok až do
začiatku tretej tretiny, kde bol
stav nerozhodný 3:3. Tu sa pod
prehru podpísal fakt, že ich
bolo málo a chýbali im niektoré
skúsené hráčky. Tiež posledný
zápas základnej časti proti Kysuckému Novému Mestu, kde
začali veľmi dobre, keď viedli
2:0. Toto všetko, ale netrvalo dlho a do konca tretiny bol
stav vyrovnaný. Potom sa už
pod konečný výsledok začala
podpisovať únava. Ani tu už
neboli v plnej sile. Chýbali im
hráčky ako Spišiaková, ktorá
vie dávať góly, kapitánka Ješšová a po prvej tretine pre zranenie nedohrala zápas Dulková.
Každopádne úvodná časť je za
nimi a pred nimi ďalšia súťaž
play-off.
Keďže sa v tabuľke umiestnili na 5. mieste a družstvá
z prvej trojky si vybrali svojich štvrťfinálových súperov
zo spodnej časti tabuľky im
ostala dobre známa Nemšová.
Teda sa opäť stretnú. V minulej

Tento rok majú lepší káder
ako minulú sezónu! Mladé
dievčatá nazbierali skúsenosti
a evidentne aj štatisticky zlepšili svoju hru. Vrátila sa im dobre
chytajúca Veronika Stredanská, a tiež po zranení Viktória
Bobotová.
Pravdepodobne ešte skúsia
osloviť Veroniku Turčákovú.
Každopádne to majú vo svojich rukách. Ak budú na playoff všetky dievčatá k dispozícii
zdravé a psychicky pripravené,
je tu veľká šanca na postup medzi štyri najlepšie celky.
Čo je ale negatívne, že
domáce zápasy budú musieť
odohrať v Mútnom z dôvodu

rekonštrukcie haly. Veria však,
že aj tam ich prídu povzbudiť
ich verní fanúšikovia.
To, aby boli dlhodobo
úspešné a podávali dobré výsledky, musia hlavne vychovávať mládež. Aj tieto dievčatá
si zaslúžia obdiv a pochvalu.
V kategórii dorasteniek celú
súťaž neprehrali jediný zápas,
až v poslednom kole, kde sme
hrali o prvú priečku. Bohužiaľ
sa im vôbec nevydaril tento dôležitý zápas a domov si doniesli
strieborné medaile. Hádam si
chuť napravia na M-SR a potvrdia svoje kvality.
Nie každý ročník je „silný“ čo do športu a športových
talentov. Výnimkou sú ale
mladšie žiačky, a hlavne staršia
prípravka. Tu aktívne trénuje
25 detí s veľkým potenciálom.
Dievčatá vo svojej lige robia
veľké pokroky a je vidieť, že
ich florbal baví. „Ak sa pozriem
do histórie práce s mládežou,
tým, čo mi doteraz prešlo rukami v našom klube už teraz viem,
že nám rastú ďalšie hráčky ako
Ferenčíková, Belicová, Ješšová, Spišiaková či Buková alebo
Hutirová. Samozrejme môžem
menovať ešte ďalšie skvelé
hráčky a bývalé reprezentantky
Slovenska, no naši fanúšikovia
majú dobrú pamäť a vedia,
že ich je a bolo ďaleko viac.
Každá v klube zanechala veľkú
stopu a prispela k veľk ým
úspechom klubu,“ povedal
prezident klubu M. Burdeľ.

Zimná príprava ŠK Tvrdošín finišuje
Zimná futbalová príprava sa
chýli pomaly ku koncu. Nezaháľalo ani naše A mužstvo, ktoré
prípravu odštartovalo 26. januára na halovom turnaji. Trénuje
sa trikrát do týždňa plus zápas.
Od 8. februára do 10. februára
sa zúčastnili spolu s dorastencami na sústredení v Oraviciach,
ktoré bolo zamerané hlavne na
kondičnú a silovú prípravu. Samozrejme, k príprave patria aj
prípravné zápasy na umelej tráve. Doteraz Tvrdošín odohral tri
zápasy. S Bobrovom prehral 2:1,
so Žabokrekmi vyhral 1:0 a s Diviakmi po mnohých nevyužitých
šanciach prehral 2:0. Do konca

prípravy odohrá Tvrdošín ešte
zápasy s Bešeňovou, Pribišom
a Žiarom nad Hronom. Zaujímavé sú posily, ktoré prišli do
Tvrdošína. Z Bobrova je to stopér
Marek Mušák a dvaja japonskí
hráči Jun Yamamoto z Osaki
a Rynki Hayashi z Tokia. Smutnou správou pre tvrdošínských
fanúšikov je, že Dominik Jendrol
na pol roka prerušil futbalovú kariéru pre pracovnú vyťaženosť.
Otáznik visí aj nad Antonom
Paliderom a Ivanom Bukovým,
ktorí sa nezapojili do prípravy.
Priestor však dostanú noví hráči,
ale aj naši dorastenci, ktorí sa
v príprave dobre ukazujú.
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