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Stromy priateľstva budú pripomínať spoločné úsilie

Relaxačný chodník rozšíril turistickú infraštruk- a deti” a „Náučno-relaxačný prežili deň plný zábavy a
prechod pre hendikepované športu. Pre hendikepované
túru v mestskej časti Oravice.
V apríli a máji prebiehali nili aktivity „Otvorenie rela- osoby”. Počas nich boli hen- osoby boli pripravované aj
terénne úpravy pozdĺž chod- xačno-náučného chodníka s dikepované deti integrované samostatné, menej náročné
níka a výsadba drevín, kto- uskutočnením športovo-po- do kolektívu detí bez zdravot- aktivity.
(Pokračovanie na 2. str.)
ré boli vykonávané nad rá- znávacieho dňa pre mládež ných ťažkostí, ktoré spoločne
mec výdavkov
vyplývajúcich
z o s c hv á l e ného projektu. Pre funkčné a estetické
z hod not e n ie
tohto prostredia zabezpečilo finančné
prost r ied k y
mesto. Zároveň bol vyrábaný, zakúpený a inštalovaný mobiliár
pozdĺž celého chodníka.
V máji sa v súlade s projek- Zasadením Stromov priateľstva deklarovali pracovníci mestského úradu a Úradu Gminy s poslancami
tom uskutoč- oboch zastupiteľstiev dobrú cezhraničnú spoluprácu.
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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, ako úžasne si ma stvoril. Môžem Ťa
prijať v mojom živote. Túžba po nekonečnej kráse, nekonečnej láske, blaženosti je vo mne. Ty dovoľuješ, Ty
si praješ, aby som v tejto chvíli oľutoval všetky udalosti,
v ktorých som odvrhol záujem o Teba. Klaniam sa Ti, uznávam Ťa za svojho Boha a za svoje naplnenie vo večnosti.
Zvelebujem Ťa Najsvätejšia Trojica a ďakujem Ti za to,
čo mi ponúkaš.			
Július Chalupa

Matky sú nositeľkami nevyčerpateľnej energie
Pri príležitosti Dňa matiek sa druhú májovú nedeľu
uskutočnilo tradičné kultúrne podujatie venované matkám.
,,Mama – matka – je to poprial dobre zdravie, mnoho
láska sama, prevtelená do spokojnosti, porozumenia,
ženy, je to láska, ktorá nás lásky, šťastia, veľa úspechov
sprevádza celým životom. v osobnom i pracovnom
Mama je tým slovom, ktoré živote. Želám vám to, z čoho
sa v cudzom jazyku netreba sa viete tešiť najviac. Je to
učiť. Prečo je to tak? Veď je radosť zo šťastia a úspechov
to jednoduché... Veď práve vašich detí,“ povedal na
mama je tým človekom, ktorý tomto podujatí primátor Ivan
nám daroval to najcennejšie, Šaško, ktorý ocenil aj Matku
čo vôbec môže človek človeku roka mesta Tvrdošín za rok
darovať – je to ľudský život. 2013. Stala sa ňou Mária BeMama je prvým človekom, tušťáková.

Z ruiny bývalej Limby bude dominanta mesta
Prostredníctvom
úspešného
projektu sa
rekonštruuje bývalý hotel
Limba.
Pracovný ruch nenecháva nikoho na pochybách, že
oravská firma, ktorá bola
najúspešnejšou v procese
verejného obstarávania, sa
s vervou pustila do práce.
Ako nás informoval riaditeľ
firmy Ing. František Jendroľ,
na stavbe pracuje približne
50 zamestnancov počas pracovných dní aj sobôt. Robí
sa súbežne v interiéri aj na
exteriéri budovy. Opravuje
sa strecha, zatepľuje fasá-

da, izolované boli základové
múry. V interiéri sa pracuje na
všetkých podlažiach, búrajú

sa priečky, osekávajú omietky,
búrajú potery a demontáž vzduchotechniky, vodovodu a kana-

lizácie. Taktiež sú vybúrané
pôvodné okenné rámy, ktoré
budú nahradené plastovými.
Medzi zásadné dispozičné
zmeny patrí kompletná výmena celého vybavenia kuchyne v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi, zmena dispozície
existujúcej kotolne na tuhé
palivo na plynovú kotolňu,
zväčšenie výťahovej šachty
pre osadenie osobného výťahu s možnosťou prepravy
imobilných osôb. Najvýraznejším prínosom bude zníženie energetickej náročnosti
budovy komplexnou rekonštrukciou obalového plášťa.
(Pokračovanie na 2. str.)

Tvrdošín je hlavným mestom Slovenska v ženskom florbale
Takmer týždňové oslavy titulu majsteriek Slovenska vo florbale pokračovali 12. júna podvečer v MsKS
prijatím úspešných hráčiek a členov realizačného
tímu primátorom mesta Ivanom Šaškom.

rý vo svojom prejave poďakoval a
ocenil vecne aj finančne všetkých
tých, ktorí sa na tomto úspechu
podieľali. Dá sa povedať, že Tvrdošín je pre tento rok hlavným

mestom ženského f lorbalu.
Veď okrem majsteriek Slovenska v ženskej extralige tu ešte
máme ďalšie dva mládežnícke
(Pokračovanie na 8. str.)

Fantastická
nálada na tomto
stretnutí panovala od úvodu,
aj keď prešiel
už nejaký ten
týždeň od zisku
majstrovského
titulu. Na začiatku stretnutia bol
krátky kultúrný
program v podaní pedagógov
zo ZUŠ v Tvrdošíne. Pre majsterky Slovenska
pripravilo mesto
krátky film, v
ktorom si všetci
zúčastnení pripomenuli tieto
pamätné chvíle. Potom sa ujal
slova primátor a Ocenené majsterky Slovenska s primátorom Ivanom Šaškom, zástupkyňou Vlastou Jančekovou,
zároveň hostiteľ poslancami Milanom Kováčom a Jozefom Belopotočanom, trénermi Soňou Gavulovou, MichaeIvan Šaško, kto- lom Cvancigerom, Milanom Burdeľom a rodičmi, ktorým sa dostalo osobitné ocenenie a uznanie.

ktorý nás s láskou objal pri
príchode na svet, ktorý nám
ponúkol prvú potravu pre
telo aj dušu. V každodennom
zhone, plnom povinností, si
veľakrát neuvedomujeme
ako čas letí. Preto si dnes
dovoľujem vyjadriť veľké a
úprimné ďakujem všetkým
vám za dar y životov, za
výchovu a časté odriekania.
D ov oľt e , a b y s o m v á m

Jej životný príbeh, pekné
básne venované matkám a
kultúrny program pripravený
deťmi a žiakmi našich škôl
zarezonovali v srdciach všetkých prítomných.
Pre každú matku bol pripravený kvietok a vecný darček, ktoré si prevzali z rúk
primátora mesta a Milana
Kováča, poslanca mestského
zastupiteľstva.

Pozvanie

DYCHFEST
XXIX. ročník Slávností dychových hudieb
a mažoretiek Slovenska so zahraničnou účasťou
17. júla o 1600 a 18. júla o 1930
PROMENÁDNE KONCERTY
FORDYCH
IX. ročník medzinárodnej prehliadky dychových hudieb
19. júla 1630
GALAPROGRAM
DYCHFEST ZDHS
XXII. ročník prehliadky dychových hudieb
20. júla 1350
GALAPROGRAM
Záštitu nad týmito podujatiami, ktoré sa uskutočnia na
Trojičnom námestí, prevzal primátor mesta Ivan Šaško.
SLÁVNOSTI POD OSOBITOU
XXIV. ročník folklórnych slávností
a jarmok tradičných remesiel v prírodmom amfiteátri
v ORAVICIACH
26. júla o 1700
FOLKLÓRNE SÚBORY ZO SLOVENSKA A ZAHRANIČIA
27. júla o 1100
SV. OMŠA V PRÍRODNOM AMFITEÁTRI
GALAPROGRAM
Podrobnejšie informácie o podujatiach sú uvedené na str. 7.
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Prípravy sú v plnom prúde
Ako sme
Vá s i n fo rmovali v minulom čísle
našich novín naše mesto získalo finančné prostriedky z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostriedkov
štátneho rozpočtu v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská
republika na rekonštrukciu
miestnych komunikácii, časti
chodníkov a priľahlých odstavných a parkovacích miest
na sídlisku Medvedzie. „Už
prebehol proces verejného

obstarávania na dodávateľa
stavby a čakáme len na podpísanie zmluvy. Je to otázka niekoľkých dní a projekt
Cesty s výhľadom na Tatry,
zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy
Kościelisko začneme realizovať, práce sa rozbehnú naplno tak, aby boli ukončené do
konca tohto roku. Je potrebné, aby občania mali pochopenie a boli trpezliví, lebo to
bude veľká dopravná záťaž
pre celé sídlisko na cestách
a parkoviskách,“ informoval
nás primátor.

Cesta pre IBV Široké

Od apríla do mája boli v
tejto lokalite vykonané hrubé
terénne úpravy cesty a jej
odvodnenie. Všetky práce
zabezpečilo mesto prostredníctvom technických služieb. Dočasná cesta v dĺžke

cca 120 m zlepšila dopravnú
situáciu.
Na asfaltový povrch cesty si
musia obyvatelia tejto časti mesta ešte počkať, pretože vedenie
mesta rieši v súčasnosti obdobnú
situáciu v IBV Breziny.

V polovici mája mali pracovníci ciest Žilinského samosprávneho kraja na Orave
zvýšenú pohotovosť. V tých
dňoch bol vyhlásený 1. až 3.
stupeň povodňovej aktivity
na riekach Oravica, Orava
a ďalších tokoch. Pri Trstenej hladina Oravice stúpla až
o jeden a pol metra, v Zuberci
museli pri povodni pomáhať
aj hasiči. Takýto alebo podobný scenár by v tejto situácii
hrozil aj v našej mestskej časti
Oravice. Pred povodňami
však boli ochránené vďaka
kvalitnej regulácii rieky v
dĺžke 3,53 km, ktorá sa začala v marci 2010 a ukončená bola 3. júla 2012. Stavba

bola súčasťou strategického
plánovania i ďalšieho rozvoja
územia Oravíc a realizovala ju
domáca firma – Cestné stavby
Tvrdošín, ktorá počas dvoch
rokov nielenže zamestnala občanov z nášho regiónu, ale jej
výsledkom je kvalitne upravený tok rieky Oravica, ktorá
nielenže výrazným spôsobom
zmenila tvár centra Oravíc,
ale najmä ochraňuje Oravice
pred možnými povodňami.
Primátor nás informoval, že
počas týchto dní bola v týchto
miestach zabezpečená služba,
ktorá pomáhala pri uvoľňovaní toku rieky od nánosov haluzí a stromov, aby zabezpečila
jej priepustnosť.

Zregulovaná Oravica zabránila škodám

Rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej

Stromy priateľstva budú pripomínať spoločné úsilie

(Dokončenie z 1. str.)
Po slávnostnom otvorení
chodníka primátorom mesta a
wójtom gminy Kościelisko za
účasti hendikepovaných detí
nasledoval kultúrny program
a viaceré športové aktivity na
chodníku i relaxačný pobyt
v termálnych kúpaliskách.
Zabezpečená bola doprava
dvomi autobusmi a strava pre
účastníkov. Aktivít sa zúčastnilo spolu 95 osôb s účasťou
partnerskej gminy Kościelisko. Deťom boli odovzdané pexesá, diplomy a tričká.
Účastníci aktivít absolvovali
trasu chodníka, popri ktorom
mesto Tvrdošín okrem plánovaného mobiliáru v projekte

(prístrešky, lavičky, koše) inštalovalo ďalší mobiliár (odpočívadlo, vyhliadka do rieky a
stojany na bicykle) – celkom
29 komponentov. Chodník bol
značený informačnou a pamätnou tabuľou, na prístrešky
boli osadené informačné tabule „Fauna v Oraviciach“, „Flóra v Oraviciach“ a „Mapa a
história Oravíc“. Zámer a cieľ
projektu bol naplnený - rozvoj
turistiky v prihraničnom regióne, a tiež zachovanie a využívanie prírodného dedičstva.
Zasadené dva „St romy
priateľstva“ na začiatku relaxačného chodníka, označené
slovenskou a poľskou vlajkou
symbolizujú udržateľnosť

nielen projektu „Za zdravím
a poznaním po relaxačnom
chodníku – šanca rozvoja slovensko-poľského pohraničia“,
ale udržateľnosť cezhraničnej spolupráce do ďalšieho
programovacieho obdobia.
Vybudovaný bol nový
chodník pre obyvateľov a návštevníkov Oravíc, ale najmä
boli vytvorené podmienky
pre znevýhodnené skupiny
obyvateľstva, pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Chodník im poskytuje
relax a zaisťuje bezpečnosť.
Na jeho začiatku a konci sú
vybudované prístupové parkoviská na odstránenie bariér
pre hendikepované osoby.

Zvýšila sa turistická atraktívnosť partnerov, skvalitnili sa služby pre turistov s
dôrazom na znevýhodnené
skupiny obyvateľstva s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Relaxačný chodník už pred
jeho otvorením počas letnej
sezóny plnil svoju funkciu
zadanú v projekte - bol turistami využívaný počas zimnej
sezóny na bežecké lyžovanie
a prechádzky. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov
štátneho rozpočtu v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovenská
republika.

Z ruiny bývalej Limby bude dominanta mesta
(Dokončenie z 1. str.)
Predprípravu pre stavenisko urobili pracovníci technických služieb, ktorí odstránili a demontovali nefunkčný
a poškodený inventár. Nahromadený odpad odviezli
15 veľkokapacitnými kontajnermi.
„Práce postupujú podľa harmonogramu projektu.
Podľa referencií o firme in-

tenzity prebiehajúcich prác v
hoteli, verím, že rekonštrukčné práce budú ukončené tak,
ako sme sa zaviazali - do konca roka,“ ubezpečuje nás primátor Ivan Šaško.
„V rámci spoločného projektu s gminou Kościelisko
sa súbežne buduje aj objekt
na ich území. Našim cieľom,
vďaka eurofondom, je nielen
rekonštruovať tieto objekty

pre obyvateľov našich miest,
ale podporiť najmä cestovný
ruch na oboch stranách hranice,“ dopĺňa primátor. Projekt svoju trvalú udržateľnosť
potvrdzuje rozsahom plánovaných aktivít.
V obidvoch objektoch –
Centrách tradícií a turizmu sa
plánujú rôzne aktivity. Okrem
zabezpečenia ubytovacích a
stravovacích služieb sa plá-

nujú výmenné programy
v oblasti tradičných remesiel,
organizovať sa budú spoločné
konferencie, výstavy a kultúrne akcie.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja
a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko
–Slovenská republika.

Výstavba rýchlostnej cesty R3 sa má začať
v budúcom roku.

ná dokumentácia pre verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.
V najbližšom čase by malo byť naň
vyhlásené verejné obstarávanie
a taktiež verejné obstarávanie na
stavebný dozor, čo je veľmi pozitívnym signálom, že veci sa pohli
a realizácia stavby by sa mala stať
skutočnosťou budúci rok,“ analyzuje situáciu primátor Ivan Šaško,
ktorý na všetkých úrovniach rokovaní cez ministerstvo a Národnú

diaľničnú spoločnosť presadzuje
výstavbu tejto cesty. Veľkú úlohu
zohrala aj masová petičná akcia
proti pozastaveniu výstavby obchvatu, ktorú inicioval a zapojili
sa do nej obce a mestá Oravy. Verejné obstarávanie by malo trvať 3
až 6 mesiacov, a ak nebudú použité žiadne námietky a začatie odvolajúcich konaní, päťkilometrový
úsek Tvrdošín – Nižná by mal byť
financovaný z eurofondov.

tu je aj výtvarná súťaž pre základné školy v meste na environmentálnu tému „Ochraňuj prírodu“, ktorú pripravilo občianske

združenie Projekt PLUS. Žiaci
základných škôl už svoje diela
vyhotovili a na tých najlepších
čakajú aj zaujímavé vecné ceny.

Aktuálne informácie z prípravy obchvatu

O tom, v akých termínoch sa
začne stavať obchvat Oravy zazneli od roku 2004 viackrát informácie v celoštátnych, regionálnych a miestnych médiách. Podľa
tej najnovšej by sa mohli stavebné
práce na úseku Tvrdošín - Nižná začať už v závere tohto roku,
resp. podľa informácií z Národnej

diaľničnej spoločnosti začiatkom
budúceho roka.
„Je to logický postup, pretože
už máme za sebou ťažké úlohy,
akými boli majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ale hlavne
je už vydané stavebné povolenie.
Príprava ďalších podkladov je
v takom štádiu, že je už spracova-

Popri rieke Orava bude nový chodník

Príjemné chvíle oddychu a športu poskytne
chodník vedúci od Galérie M. Medveckej po vyrovnávaciu nádrž.
Koncom apríla dostalo mesto
Tvrdošín v spolupráci s občianskym združením Projekt
PLUS z Nadačného fondu Kia
Motors v Nadácii Pontis grant
na vybudovanie športového a
oddychového chodníka popri
rieke Orava. Prvotné čistenie okolia vykonali Technické
služby za pomoci dobrovoľníkov z občianskeho združenia
už začiatkom mája. Neskôr
však dlhodobé daždivé počasie
a zvýšený stupeň povodňovej
aktivity nedovoľovali mestu
pokračovať v ďalších prácach.
Prvý júnový týždeň nám veľmi
pomohla SOŠ Lesnícka Tvrdošín, ktorej žiaci už za slnečné-

ho počasia dokončili kompletné čistenie prerasteného okolia
chodníka, za čo
im mesto a občianske združenie veľmi pekne
ďakuje. V najbližšej dobe by
sa mali začať na
chodníku ďalšie
práce a ak pôjde všetko podľa
plánu, otvorený
pre verejnosť by
mohol byť ešte
v lete tohto roku.
Súčasťou projek-

Začínajúca tanečná skupina
pod vedením Ivety Gostíkovej
pracuje v Centre voľného času
Tvrdošín od septembra. Svoju
tanečnú kariéru odštartovala na
súťaži Tvrdošín má talent, kde
získala cenu diváka. Po okresnej súťaži Minihop-ky vyrazili
na regionálnu talentovú súťaž
Orava má talent do Námestova. Z výberového kola postúpili
do finále, ktoré sa uskutočnilo
27. 4. v Námestove. Naše malé
finalistky ohúrili porotu ako
aj divákov svojou energickou
choreografiou, svojím štýlom
a hereckým prejavom. Odborná porota uznala, že v Minihop-kách je veľký potenciál.
Výber toho najlepšieho bol určite veľmi ťažký, no nakoniec
porota rozhodla, že víťazom sa
stáva tanečná skupina Minihop.
Ďalšia súťaž, ktorá dievčatá
čakala bola celoslovenská súťaž v modernom tanci Tanečný

Kubín. Zatancovali na plné obrátky a ukázali svoje kvality. V
kategórii Hip hop detí do 10 rokov získali prvenstvo a postup

paláca Lucerna v Prahe. Súťaže
sa zúčastnilo cez 4000 tanečníkov, ktorí sa prezentovali v rôznych štýloch tanca na tanečných

na medzinárodný MIA festival
do Prahy. Veľkolepé majstrovstvá sa konali v dňoch 24. - 25.
mája v prestížnych priestoroch

úrovniach profi a hobby. Minihop-ky úspešne reprezentovali
naše mesto a získali 2. miesto.
Dievčatá si po výbornom výko-

Cesta za úspechom

Chodník bol fyzický opotrebovaný, už nevyhovoval po
technickej stránke. Pred jeho rekonštrukciou bolo urobené
nové povrchové odvodnenie povrchovými žľabmi. Pôvodné
vrstvy chodníka boli rozobraté a nahradené zámkovou dlažbou.

Ministerstvo kultúry nám podporilo päť projektov
Zo štátn e j p o kladnice poput ujú do
nášho mesta finančné
prostriedky do kostola Všetkých svätých na sanáciu plesní a vyhubenie drevokazného
hmyzu v národnej kultúrnej
pamiatke, ktoré boli zistené
na základe monitoringu a následného reštaurátorského výskumu. Mestská knižnica ich

získala na zakúpenie dvoch
počítačov, čím sa skvalitnia
a zmodernizujú knižnično-informačné služby. Cez projekt
získala knižnica financie aj
na zakúpenie nových kníh.
Ministerstvo podporilo aj náš
folklórny festival Slávnosti
pod Osobitou a kultúrno-spoločenské podujatie „Maliarka
Oravy. Spomienka na národnú umelkyňu Máriu Medveckú pri príležitosti 100. výročia
jej narodenia“.

ne užili Prahu naplno a odišli
nielen s pohárom a medailami,
ale aj kopou nových skúseností a skvelých zážitkov. Ďalším
úspechom pre tanečnú skupinu
je účasť v súťaži School dance.
So svojím tanečným videom
Sen postúpila do veľkého finále, ktoré sa uskutoční 18. 6. v
budove Slovenského národného
divadla v Bratislave. Stretnú sa
tam tanečníci z 12 najlepších videí, ktorí budú bojovať o hlavnú
cenu - zájazd do Disneylandu a
mnoho iných zaujímavých cien.
Svoju choreografiu predvedú
pred osobnosťami ako Peter
Modrovský a Ján Ďurovčík. Nepochybne sa tešia na stretnutie
so známou moderátorkou Adelou Banášovou. Okrem všetkého majú o vystúpenie dievčat
veľký záujem aj iné organizácie
na svojich kultúrnych podujatiach v meste aj mimo neho, z
čoho sa veľmi tešíme.
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Výzdoba mesta ho mení na rozkvitnutú záhradu
O tom, že je naše mesto čisté a krásne sa môže presvedčiť
každý náš občan aj návštevník.
Bez práce na estetickom vizuáli
mesta by sme si to povedať nemohli. Pracovníci technických
služieb sa už v apríli postarali
v meste o novú výsadbu záho-

noci uskutočnili jarnú výsadbu
na Trojičnom námestí, vypleli
a prekopali všetky kvetinové
záhony v meste a osadili závesné kvetináče s muškátmi.
Taktiež vysadili nové stromčeky ako náhradu za vypílené
a bolo spustené jazierko. V máji

nu s okrasnými drevinami pri
budove bývalej MŠ na Farskej
ul. a záhonu na Michalskom
námestí. Pred sviatkom Veľkej

okrem iného uskutočnili postreky zámkovej dlažby proti burine a machu, osadili kvetináče,
pyramídy a iný mobiliár na via-

cerých miestach, vytvorli nový
záhon na Oravskom nábreží pri
MŠ, výsadili letničky na cintorínoch atď.
S kosením trávnatých plôch
v meste sa začalo od polovice
apríla, keď boli priaznivé podmieky pre kosbu. V súčasnosti sú pokosené takmer všetky
plochy, mestská zeleň je pravidelne udržiavaná, čo si všimli i
návštevníci nášho mesta, ktorí
netajili svoj obdiv. Verejná zeleň
musela byť v niektorých lokalitách kosená opakovane.
V marci vykonali kontrolu
technického stavu vybavenia
detských ihrísk a športovísk.
V ďalších mesiacoch začali
postupne vymieňať a dopĺňať
poškodené alebo chýbajúce
drevené diely (zábradlia, ploty, striešky, schodnice, dosky
na lavičkách, oprava sôch...)
ktoré pravidelne poškodzovali
vandali.
V súčasnosti kvôli predĺženiu životnosti natierajú mobiliár detských ihrísk a lavičiek
v meste.

Nový dom smútku v Medvedzí
Dom smútku v Medvedzí už
dávnejšie nespĺňal kritéria, ktoré
by mal spĺňať, veriaci sa nemohli
dôstojne rozlúčiť so svojimi zosnulými. Preto sa vedenie mesta
rozhodlo túto situáciu riešiť a
zahájilo výstavbu úplne nového
domu smútku v Medvedzí.
Realizovaný projekt rieši
prístavbu a prestavbu domu
smútku, za účelom skvalitnenia podmienok pri pohrebných
obradoch.
Starý dom smútku, ktorý mal
jednu malú miestnosť nahradí
nový dom obdĺžnikového pôdorysného tvaru s rozmermi 8,45
x 12 m. Na streche bude použitá
plechová krytina a fasáda bude
pozostávať z bielej a hnedej
kombinácie.
Taktiež sa bude vo vnútri
objektu nachádzať chladiaca
miestnosť, sklad religiózií, ktoré

sú potrebné pri obradoch. Nový
dom bude obsahovať aj hygienické zariadenia a sklad. Na

pozemku bude vymedzená zodpovedajúca plocha na odstavenie
pohrebného vozidla.

Stretnutie Twin Town
Na pomedzí Estónska a Lotyšska, v mestách Valka a Valga sa stretli predstavitelia samospráv a študenti z ôsmich
štátov Európskej únie a desiatich miest: belgického Durbuy,
fínskych miest Orimattila a
Uusikaupunki, estónskej Valgy, lotyšskej Valky, nemeckého
Weissenburgu, poľských miest
Kobylnice a Kościeliska, švédskeho Östhammaru. Slovensko
zastupovalo mesto Tvrdošín.
Cieľom i tohto medzinárod-

ného stretnutia európskych
partnerských miest bolo vytvorenie podmienok vzájomnej
spolupráce. Bolo to významné
pracovné stretnutie primátorov
a starostov, kde okrem hlavnej
témy, ktorou bolo fungovanie
školského systému, si vymieňali skúsenosti z oblasti samosprávy či čerpania fondov
Európskej únie. Pri hodnotení
získavania eurofondov naše
mesto výborne obstálo a primátorovi a jeho zástupkyni sa

dostalo náležitého ocenenia
za úspešné projekty. Študenti
na stretnutí prezentovali chod
základného a stredného školstva, primátori diskutovali
o fungovaní systému školstva v
jednotlivých krajinách. S wójtom gminy Kościelisko primátor Ivan Šaško riešil úlohy
vyplývajúce z prebiehajúcich
spoločných projektov týkajúcich sa rekonštrukcie bývalého
hotela Limba a ciest na sídlisku
Medvedzie.

Mestá sú kľúčom rozvoja Slovenska
Snem Únie miest Slovenska hodnotil svoju činnosť,
súčasný stav, prerokoval a a prijal hlavné ciele na nasledujúce obdobie.
V Primaciálnom paláci sa
uskutočnilo 13. júna zasadnutie XXIV. snemu Únie miest
Slovenska za účasti ústavných činiteľov, predstaviteľov
a zástupcov ústredných orgánov, parlamentu, územnej
samosprávy a partnerských
združení, domácich a zahraničných nadácií i diplomatického zboru.
„Na sneme odznelo množstvo zaujímavých a dôležitých
informácií. Medzi najdôležitejšie patrí, že v rámci pokračovania procesu modernizácie
verejnej správy bude ešte väčšmi zvýraznená úloha miest
ako centier ekonomického a
sociálneho rozvoja a zvýši sa
dôraz na integrovaný prístup k

rozvoju miest a mestských regiónov tak zo strany štátu, ako
aj Európskej únie,“ informoval
nás primátor Ivan Šaško, ktorý
sa snemu zúčastnil.
Medzi hlavné témy rokovania patrila reforma verejnej
správy a posilnenie miest ako
centier regiónov. Únia prikladá
veľký význam rozvoju e-Governmentu. Dala si za cieľ aktívne sa podieľať na legislatívnom procese, na príprave Štátnej politiky mestského rozvoja
a na diskusii o európskej mestskej agende s čím úzko súvisí
hospodárska a finančná stabilizácia územných samospráv
a posilnenie vlastných zdrojov.
Pripravuje spracovanie materiálov k aktuálnym výzvam pre

Slová uznania
Jedinečnosť gotického kostola Všetkých
svätých oceňujú laici i odborníci.
Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD. sa narodil v Rabčiciach.
Na kňaza bol vysvätený v roku
1971. Od roku 1978 bol správca
farnosti vo Vysokých Tatrách.
Práca kňaza bola vtedy veľmi
sťažená, pretože bol pod neustálou
kontrolou, aj napriek tomu sa farnosť pod jeho vedením rozvíjala,
vznikali v nej menšie spoločenstvá, v ktorých ľudia nachádzali
oporu a povzbudenie do ďalšieho
života. Farnosť opravila a zrekonštruovala takmer všetky kostoly.
V roku 1983 sa pod jeho vedením
uskutočnila generálna oprava
kostola na Štrbskom Plese, v roku
1985 zorganizoval opravu kostola
v Tatranskej Lomnici. Veľkú pozornosť venoval dreveným kostolom v Dolnom a Starom Smokovci,
ktoré sú národnými kultúrnymi
pamiatkami a ich údržba je veľmi
náročná. V roku 1997 sa začali
práce na reprezentačnom, farskom

chráme v Novom Smokovci. Napriek množstvu prekážok bol tento
nový chrám 13. júla 2002 vysvätený a odvtedy slúži obyvateľom
a návštevníkom Vysokých Tatier.
Za jeho činnosť mu Konferencia biskupov Slovenska v roku
2011 udelila Cenu Adreja Radlinského za prínos v mediálnej oblasti. Bola mu udelená Cena Mesta
Vysoké Tatry, Čestné občianstvo
mesta Vysoké Tatry. Na základe
hlasovania cez Tatranský dvojtýždenník získal ocenenie „Muž
Tatier“. Klub Tatrancov Vysoké
Tatry mu v novembri udelil cenu
Dr. Mikuláša Szontagha za celoživotné dielo v prospech Vysokých
Tatier. Od roku 2012 je správcom
farnosti v Kline na Orave.
Po návšteve nášho gotického
kostola, Doc. Š. Mordel, poslal
list, z ktorého vyberáme: „Veľmi
ma zaujala nádherná pamiatka
a som veľmi rád, že som to mohol

mozrejmé. K tomuto účelu sú
rozmiestené kontajnery na separáciu odpadu, pre jednotlivé
domy poskytuje mesto vrecia

Príkladom niektorým dospelým môžu byť žiaci špeciálnych
tried, ktoré s učiteľkami Ľ. Brnovou a M. Dankovou spoločne v okolí školy pozametali chodníky, pohrabali starú trávu a
pozbierali smeti po zime.

určené na jednotlivý odpad.
Je veľmi veľa ľudí, ktorí rešpektujú takúto separáciu komunálneho odpadu. Medzi
nami sa nájdu aj takí, ktorí
ako keby naschvál neakceptovali túto požiadavku a do
separovaného odpadu dávajú
uhynuté zvieratá, či plienky.
Je to neetické hlavne pre
tých, ktorí v zbernom dvore
separujú dovezený odpad.
Neviem, čo by na to hovorili, keby mali takýto odpad
triediť. Musím povedať, že aj
zo zdravotného hľadiska je
to nebezpečné a je až na počudovanie, ako nám povedal
riaditeľ technických služieb,
že takýto odpad sa nenachádza len vo vreciach, ale aj
v rozmiestnených kontajneroch. Mali by sme si všetci
uvedomiť, že separácia odpadu v našom meste patrične
zlepšuje prostredie, v ktorom
žijeme.

vidieť na vlastné oči. Určite niekedy znova prídem a môžeme sa
porozprávať o identifikácii sôch
v kostole, pretože stojí to za to,
aby sa prezentovali tieto prekrásne skvosty našej kultúry. Prajem
Vám všetko dobré a ďakujem za
krásne publikácie, ktoré mi priblížili tieto vzácne pamiatky. A keď
budete s pánom primátorom, tak
ho pozdravte odo mňa a povedzte
mu, že chovám voči nemu hlboký
rešpekt, že dokázal takto zachrániť
pre ďalšie generácie toto prevzácne dielo.“
„Slová uznania od tohto vzácneho človeka ma veľmi potešili
a vážim si ich. V jeho životnom
príbehu nachádzam paralely,
ktoré ma s ním spájajú. I on musel bojovať proti nezáujmu a ignorantstvu, aby zachránil časť
nášho kultúrneho a duchovného
dedičstva. S odstupom času môžem povedať: Verím, že on takisto
ako aj ja by sme to urobili aj v súčasnosti, ak by to bolo potrebné,“
povedal primátor I. Šaško.

Deň lesov
Pedagógovia a študenti SOŠ lesníckej v Tvrdošíne v spolupráci s námestovským Lesným závodom pripravili 7. mája
na Trojičnom námestí zaujímavé podujatie.
Mestský park sa od skorých ranných hodín niesol
v znamení príprav súťažných
disciplín, ktoré pre druhákov

čajom, alebo minerálnou vodou a dobrú náladu umocňovali aj študenti SOŠ hrou na
harmonike.

a tretiakov základných škôl
z Tvrdošína a Nižnej znamenali množstvo prekvapenia a
zábavy. Postupne sa park plnil deťmi od tých najmenších
až po okoloidúcich, ktorí sa
tiež prišli pozrieť na zaujímavú akciu. Žiaci mali možnosť poznávať listy stromov,
vidieť pílenie dreva i veľké
množstvo výrobkov z dreva
a kovu, ktoré na odbornom
výcviku vyrobili študenti SOŠ
v Tvrdošíne. Obmieňanie súťažných disciplín, vzájomné
povzbudzovanie sa, veselý
detský smiech, žiarivé očká i
radosť z darčekov a zo sladkej odmeny - v takom duchu
sa nieslo celé podujatie. Deti
sa mohli občerstviť sladkým

Najmladšia generácia sa
tu dozvedela, že les je živý
organizmus. Zrodí sa, rastie,
dospieva a hynie. Je to najvyššie a najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo, ktoré pre
človeka má a bude mať veľký

Aj separácia odpadu má svoje pravidlá
Väčšina obyvateľov nášho
mesta si uvedomila, že separácia odpadu je nevyhnutná a
triediť odpad považujú za sa-

mestá a mestské regióny, ako
sú Adaptácia na zmenu klímy, energetická efektívnosť,
udržateľná doprava a parkovanie, podpora inovácií, malého a stredného podnikania.
Bude sa podieľať na finalizácii operačných programov po
schválení Partnerskej dohody
medzi Slovenskom a Európskou úniou o novom programovacom období v rokoch 20142020 tak, aby mestá spolu s
obcami mohli čerpať aspoň
35-40 percent alokácie pre SR
bez veľkej infraštruktúry.
Vyzvala mestá, aby aktívnejšie vytvárali siete partnerských miest, pripomienkovali
návrhy kľúčových zákonov
pre samosprávu, osobitne
nový stavebný zákon, novely
zákonov o odpadoch, sociálnych službách a regionálnom
školstve.

význam. Môžeme smelo povedať, že lesy sú našim najväčším prírodným bohatstvom,
často sa im hovorí aj „zelené
pľúca“ alebo „zelené srdce
Zeme“. My máme to šťastie,
že žijeme v krajine, ktorej viac
ako 40 percent územia tvoria
práve lesy. Vážme si ich a podporujme ich, aby boli hustejšie,
krajšie, živšie a zdravšie! Práve tieto myšlienky boli hlavným heslom podujatia. Jeho
cieľom bolo podporiť záujem
detí o poznávanie lesa a prírody ako takej. Deti si z tohto
dňa odniesli množstvo krásnych zážitkov a zábavy, o čom
svedčí aj fotodokumentácia z
podujatia. A nám už ostáva
len dodať, že SOŠ lesnícka
v Tvrdošíne bude naďalej organizovať podobné akcie pre
deti a verejnosť. Poďakovanie
patrí všetkým zúčastneným a
organizátorom, no najmä učiteľke Ing. Renáte Rendekovej zo SOŠ lesníckej, ktorá je
takpovediac „mamou“ tohto
skvelého projektu.
Mgr. Iveta Brišová
SOŠ lesnícka Tvrdošín

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku
Mesto každoročne vyhlasuje súťaž o najkrajšiu
predzáhradku, kvetinový
záhon, balkón. „Jej cieľom
je podporiť záujem a motivovať občanov ku skrášľovaniu životného prostredia,
v ktorom žijeme. Komisia
cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a verejného

poriadku bude hodnotiť celkový estetický vzhľad, ale
aj prvky drobnej záhradnej
architektúry,“ informovala nás jej predsedníčka M.
Lucká. Najkrajšie ocení
vecnými cenami. Fotografie ocenených predzáhradiek budú uverejnené na
web-stránke mesta.
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Od predsudkov k hlbšiemu spoznávaniu
Multilaterárny projekt Comenius mal svoje záverečné stretnutie v Tvrdošíne. Spojená škola Tvrdošín sa
od 28. apríla do 2. mája stala hostiteľskou školou pre
svojich projektových partnerov z Nemecka, Talianska,
Španielska, Nórska a Turecka.
Na úvod všetkých účastníkov
stretnutia privítal a pozdravil
primátor mesta Ing. Ivan Šaško
a riaditeľka Spojenej školy Ing.
Ľudmila Uhlíková. Cieľom
úvodných prezentácií projektu
„Od predsudkov k hlbšiemu
spoznávaniu – vzájomné spoznávanie kultúr doma a v zahraničí“ bolo potvrdiť, alebo vyvrátiť predsudky voči Slovensku.
Bolo zaujímavé, miestami až
humorné vypočuť si predstavy
cudzincov o nás. Sme radi, že
po návšteve Slovenska si naši
hostia vytvorili skutočný obraz
našej krajiny. Zahraniční žiaci
mali možnosť naplno nahliadnuť do nášho každodenného
života, pretože boli hosťami v
slovenských rodinách. Chceli
sme im predstaviť to najkrajšie, čo ponúka oravský región.
S krásami Oravy sa naši hostia
stretli nielen na obrazoch Márie Medveckej, ale prehliadli si

Tvrdošín, navštívili Oravský
hrad, Demänovskú jaskyňu
slobody a nádherná silueta jar-

vákov. Neopakovateľnosť návštevy Múzea oravskej dediny v
Zuberci umocnila aj prítomnosť
remeselníkov. Práve tu mnohí
zo žiakov objavili svoj skrytý
talent pre drevorezbu, maľbu
na sklo, alebo ich očaril hrnčiarsky kruh a tvárnosť hliny.
Vlastnoručne vyrobený suvenír

Primátor mesta s učiteľkou Spojenej školy Dagmar Hujovou.
nej krajiny ich sprevádzala na mal pre všetkých veľkú cenu.
každom kroku. Naši hostia boli Aj oravská kapustnica, zemiaskutočne očarení krásou nášho kové placky a domáce buchty
regiónu a pohostinnosťou Slo- servírované v starej dreveničke
chutili lepšie než doma. Posledné projektové stretnutie ukončila večera v škole, ktorá sa niesla
at dance, vystúpenia SZUŠ v duchu slovenských tradícií.
Martina Rosinu a ZUŠ Nižná. Po privítaní chlebom a soľou
Taktiež sa konalo množstvo nám zahrala ľudová hudba, zasúťaží s odmenami nielen pre ujal nás kultúrny program, po
ktorom nasledovala rozlúčková
diskotéka.
Komunikačným jazykom
projektu bola angličtina, takže
okrem spoznávania nových kultúr žiaci získali motiváciu zodpovedne pristupovať k výučbe
cudzích jazykov.
Sme vďační, že prostredníctvom tohto projektu sme mali
šancu objavovať odlišné kultúry a možnosť nájsť si priateľov
z rôznych európskych krajín.
Počas dvoch rokov partnerstva
sme sa priučili multikulturálnosti a pochopili sme, že aj
deti, ale aj pre celé rodiny. At- ľudia rôzneho pôvodu, národmosféru dotvárali trhy s ruč- nosti a kultúr môžu žiť v sponými prácami, maľovanie na ločnom priestore, prejavujúc si
tvár, zmenáreň, jazdenie na navzájom rešpekt a toleranciu.
koňoch, tombola a hlavne Nezáleží na tom odkiaľ človek
skvelá hudba. Vrcholom tejto pochádza, ale aký je. Cítili sme
akcie bolo vystúpenie jedného sa ako Európania, ktorí vedia
z najznámejších folklórnych komunikovať s ľuďmi z iných
súborov SĽUK, ktorý pred- krajín, bez akýchkoľvek predviedol zaujímavé bábkovo-di- sudkov.
vadelno-tanečné predstavenie
Comenius team, Spojená
„Gašparko“.
škola Tvrdošín

Pohodička 2014

Mesto Tvrdošín v spolupráci s OZ IN-forma a Jasle Slniečko zorganizovali 7. júna na
Trojičnom námestí neobyčajný

rozprávkovo-tanečno-kreatívny deň pod názvom Pohodička 2014. Deti a rodiny už od
rána vítali Zvonilka s Petrom
Panom, spolu s ktorými zažili
veľa zábavy a dobrodružstva.
Program akcie bol veľmi pestrý, deti mali možnosť vidieť
rozprávkové bytosti a zvieratká, marionety, rôzne vystúpenia našej mládeže z CVČ
Tvrdošín, Aikido team, Gre-

Diecézne stretnutie

Prvá májová sobota na Orave patrila mladým.
V Tvrdošíne sa konalo Diecézne stretnutie mládeže
so svojim biskupom.
Desiatky rodín pripravilo
občerstvenie a obed nielen pre
dobrovoľníkov, ale pre všetkých účastníkov stretnutia veď
predsa „Na Orave nemôže byť
nikto hladný.“ Viac ako 800
mladých ľudí, okrem organizátorov a dobrovoľníkov z
Oravy, Liptova a Spiša sa už
ráno schádzalo vo farskom
kostole Najsvätejšej Trojice,
kde sa začal program svätou
omšou. Celebroval ju spišský
diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Program stretnutia
potom pokračoval v miestnej
športovej hale. Biskup diskutoval s mladými netradičnou
formou – v autobuse. „Chceli
sme mladým ukázať, že aj biskup je človek, ktorý má zmysel
pre humor a je otvorený mladým. A to sa nám aj potvrdilo.
Kartónová maketa autobusu a
sprievodné hlásenia vytvorili
cestovnú atmosféru. K otcovi
biskupovi si postupne prisadali
mladí a kládli mu rôzne otázky.
On na ne odpovedal s úplnou
ľahkosťou a štipkou humoru, čo mladí naozaj ocenili,“
uviedol Marek Uličný, riaditeľ
Komisie pre mládež (KpM) v
Spišskej diecéze.

V programe nechýbali divadelné a tanečné vystúpenia
mladých zo spoločenstiev Spišskej diecézy či adorácia sprevádzaná rómskou kresťanskou
skupinou F6. Na pódiu zaznelo
aj vystúpenie hudobného telesa Poetica Musica, ktoré predstavilo pol hodinový program
Za život. Na tému „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo
ich je nebeské kráľovstvo“ sa
mladým prihovoril Branislav
Kožuch, kňaz o Oravského
centra mládeže a páter Juraj
Ďurnek z Prievidze. Názvom
stretnutia „Syn a dcéra Kráľa
vykroč“ chceli organizátori povzbudiť mladých, aby vykročili za Ježišom a odovzdali mu
všetky svoje túžby, trápenia aj
sny. Juraj Ďurnek počas prednášky povzbudil mladých, aby
sa nebáli snívať sny o svojich
mestách, školách či rodinách.
„Keď mladí spoznajú a príjmu
Božiu víziu pre ich životy, vtedy môže nastať zmena nie len v
nich, ale aj v ich okolí,“ dodal
J. Ďurnek.
Diecézne stretnutie pripravila Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze pod záštitou spišského biskupa Štefana

Sečku. Na jeho prípravách a
samotnej realizácii sa podieľalo viac ako 100 dobrovoľníkov
najmä z Oravy, no aj Liptova
a Spiša a ďalších takmer 60
účinkujúcich z rôznych kútov
Slovenska. „Veľkou pomocou
pre nás boli mladí z mládežníckych spoločenstiev z celej
diecézy a manželské páry z
rodinných spoločenstiev z Tvrdošína. Miestni vytvorili pre
nás organizátorov, no aj samotných účastníkov skutočnú
atmosféru prijatia a rodiny,“
povedal M. Uličný.
Za posledných sedem rokov
sme organizovali na rôznych
miestach v rámci diecézy tieto
stretnutia biskupa s mladými
a „doma“ v Tvrdošíne sa nám
pripravovalo naozaj úžasne.
Chcem sa preto zo srdca poďakovať všetkým sponzorom,
ochotným rukám, otvoreným
dverám, štedrým darcom a
sponzorom,... nechcem zabudnúť na nikoho - naozaj
všetkým, ktorí nám pomohli
s veľkou ústretovosťou pripraviť toto podujatie a tak prežiť
krásnu sobotu v spoločenstve
mladých i rodín v Tvrdošíne.
Nech Vám to dobrý Pán Boh
odmení.
Martin Taraj - technická
sekcia KpM v Spišskej diecéze, kaplán Oravská Polhora

Škola vytvára študentom dobré podmienky
Gymnázium bude i naďalej viesť

Po piatich rokoch skončilo funkčné obdobie
riaditeľky
Gymnázia
Tvrdošín.
Zriaďovateľ, Žilinský samosprávny kraj vyhlásil výberové konanie na túto pozíciu.
Z troch kandidátov si post riaditeľky školy obhájila dote-

Rozhovor s riaditeľkou
Gymnázia Annou Namislovskou.
Ministerstvo školstva pripravilo novelizáciu zákona
pre školy. Môžete konkretizovať, čo to pre Gymnázium
bude znamenať?
Pre školský rok 2014/2015
máme našim zriaďovateľom,
ŽSK schválené dve triedy - jednu triedu v 8-ročnom a jednu
v 4-ročnom štúdiu. Môžeme
prijať spolu 54 žiakov (24 žiakov do prímy a 30 do 1. ročníka).
Koľko nových žiakov sa
vám doteraz hlásilo, že chcú
študovať v Gymnáziu?
Na št vor ročné št údium
máme prihlásených 142 uchádzačov, do osemročného štúdia 21 uchádzačov. Definitívne koľko žiakov budeme mať
v prvom ročníku a v príme
v školskom roku 2014/2015
budeme vedieť až v septembri.
Vieme dobre, že Gymnázium bolo zrekonštruované
hlavne preto, aby sa zlepšili
podmienky pre žiakov a per-

rajšia riaditeľka RNDr. Anna
Namislovská, pod ktorej vedením škola napredovala
a vytvárala výborné študijné
podmienky.
Prajeme jej veľa úspechov pri vedení školy, aby aj
v ďalších rokoch poskytovala
kvalitné vzdelanie, vychovávala novú, mladú a úspešnú
generáciu v prostredí, ktoré
napomáha ich všestrannému
rozvoju.

ťom, vymenenými oknami,
novou strešnou krytinou, stáva sa školou s ďalšími novými
odbornými a poloodbornými
učebňami s interaktívnymi
tabuľami. Veľká rekonštrukcia je ukončená, ale naďalej sa
snažíme inovovať priestory a
dopĺňať odborné učebne nákupom didaktickej techniky a
rôznymi pomôckami, ktoré sú
potrebné pre štúdium žiakov.
Musíme ísť s dobou, aby tí,
ktorí budú odchádzať z našej
školy, získali čo najviac vedomostí, zručností. Prejavuje sa
demografická krivka, klesol
nám počet žiakov, normatív
nám nepostačuje na krytie
všetkých nákladov (mzdy zamestnancov školy, prevádzkové náklady). V minulom školskom roku sa nám podarilo
zriadiť novú učebňu geografie,
vybaviť ju novým nábytkom a
didaktickou technikou. V kultúre školy je dôležitou súčasťou
estetika životného prostredia
a hygiena, o ktorú sa snažíme
dlhoročne. Zmenou prešiel aj
vonkajší vzhľad našej školy.

jazykové kurzy pre občanov
nášho mesta?
V súčasnosti sa robí jazykový kurz angličtiny, o nemčinu
bol malý záujem, tak sme ho
neotvorili, pretože by to bolo
nerentabilné.
Akú spoluprácu máte s vedením mesta, pomáha vám
v niektorých veciach?
Spolupráca s mestom a pánom primátorom je veľmi
dobrá. Ak niečo potrebujeme,
tak vedenie mesta nám vždy
vychádza v ústrety, pomôže
nám. Napríklad poskytnutie
auta na dopravu žiakov na súťaže, mestských priestorov (kino
Javor, sála) na rôzne podujatia.
V rámci svojich možností nám
pomáhajú aj technické služby mesta a MsKS. Ak prídeme s nejakou požiadavkou na
mesto, tak nás neodmietne. Ak
máme nejakú návštevu, tak pán
primátor nás vždy prijme na
radnici, čo si veľmi vážime.
Samozrejme, že nám pomáha
aj ako poslanec Žilinského samosprávneho kraja.
Viem, že Gymnázium má
spoluprácu v rámci Európy,
pokračuje naďalej táto spolupráca?
Naďalej spolupracujeme a
organizujeme výmenné kultúrno-poznávacie návštevy žiakov
s gymnáziom v Novom Bydžove. V tomto školskom roku
sa podarilo zorganizovať výmenný jazykový pobyt našich
študentov septimy (február), so
študentmi z Talianska z mesta
Rimini (apríl). Bolo to vlastne
poznávanie vzájomnej kultúry,
zvykov a tradícií u nich a u nás.
Žiaci komunikovali v anglickom jazyku. Aj my sme im

Odovzdanie maturitných vysvedčení

V pondelok 26. mája v obradnej sieni na Mestskom úrade v Tvrdošíne si slávnostne z rúk riaditeľky školy RNDr. Anny Námislovskej prevzadalo 63 študentov Gymnázia Tvrdošín svoje
maturitné vysvedčenia.
sonál školy. Môžete nám povedať, či táto rekonštrukcia
bola posledná, alebo máte
ešte niečo naplánované?
Zo žltej školy, ako ju študenti zvykli volať, sa vďaka
VÚC a mestu Tvrdošín, postupne stáva škola moderná,
s bezbariérovým vstupom,
zatepleným vonkajším pláš-

Verím, že naše gymnázium
je miestom, kde sa kvalitne
a moderne vzdeláva, kde našim
absolventom dokážeme pripraviť také podmienky, aby bez
problémov pokračovali ďalej
v štúdiu na vysokých školách,
boli intelektuálne, ale predovšetkým ľudsky úspešní.
Robia sa u vás naďalej

v rámci toho pobytu pripravili
zaujímavý program, ktorý sa
týkal poznávania krás a zaujímavostí Oravy. Zapojili sme
sa tiež do nového projektu Comenius plus so školami z Francúzska a Česka, prvé stretnutie
by sa malo uskutočniť v našom
Gymnáziu v septembri 2014.
Za rozhovor poďakoval J. Horňák

Čítajme si ... 2014

Dňa 5. júna sa konal už 7.
ročník čitateľského maratónu
„Čítajme si...“ Organizátorom
akcie je Linka detskej istoty pri
SV UNICEF, krstnou mamou
projektu je humoristka, spisovateľka, rodáčka z Tvrdošína,
pani Oľga Feldeková. Neváhali
sme ani chvíľu a rozhodli sme
sa, že aj tento rok sa zúčastníme
maratónu a pokúsime sa spoločne s ostatnými deťmi z celého
Slovenska prekonať rekord v čítaní z minulého roka. Cieľom je
zapojiť ich do čítania, veď práve
čítanie obohacuje slovnú zásobu,
podporuje fantáziu. Oslovili sme
základné školy na území mesta,
a tak deti prichádzali spolu s pani
učiteľkami do knižnice čítať. Pri
tejto príležitosti sme si pozvali na
spoluprácu pani učiteľku Máriu
Stopkovú - spisovateľku, autor-

ku básnických zbierok, ktorá vo
svojom príhovore privítala prítomné deti v knižnici, zdôraznila význam knihy ako najlepšieho
priateľa človeka, pretože kniha
poučí ako ktoré slovo písať, ako
vychutnať autorov štýl, ako veľa
povedať a byť stručným. Krátkym úryvkom z vybranej knihy
odštartovala tento maratón.
Pred začatím najpočetnejšieho
čitateľského detského maratónu sme sa opýtali pani učiteľky
a spisovateľky v jednej osobe
Márie Stopkovej, čo si myslí
o tejto akcii?
„Super akcia, ktorá pomôže
prilákať deti do knižníc, veď
príklady priťahujú.“ Ďalej sme sa
opýtali, či si myslí, že naozaj má
kniha v živote dieťaťa význam.
„Podľa mňa ten najväčší. Kto
nám dá viac ako kniha?“ Zaují-

malo nás tiež, ako sa ona dostala
ku knihám. „Mňa ku knihe priviedol dedko. On stále – medzi
prácou, v rámci oddychu čítal.
Mne vyšlo osem kníh a som
spoluautorka v Zborníkoch viacerých kníh. O čom najradšej
píšem? Hlavne o láske, o prírode, vraciam sa do detstva v spomienkach a to dávam na papier.
V poslednom čase píšem aj verše
s duchovnou tématikou. Prečo to
robím? Je to koníček, ktorý silou
magnetu ma priťahuje k papieru
i peru, aby som cítené naň položila. Mesto Tvrdošín mi prispelo na
vydanie zbierky „Pivónia“ a spolu
s MsKS mi zrealizovali aj prezentáciu uvedenej knihy do života. Aj
po rokoch na to s vďakou myslím
– spomínam.“ Spolu sa na akcii
zúčastnilo 275 detí.
Mestská knižnica v Tvrdošíne
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Zahrajme sa ako kedysi...
Pod takýmto názvom sa
od 21. mája až do 26. júna
koná v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci špecializovaný program, ktorý je určený
predovšetkým našej mládeži.
Túto iniciatívu s prehliadkou
skanzenu si nenechali utiecť
ani členovia združenia ZŤP
Tvrdošín. Takmer štyridsiatka

členov sa 28. mája zúčastnila
tohto zaujímavého výletu, kde
si mohli prezrieť skanzen ale
aj prácu remeselníkov, hrnčiarov, drotárov a ďalších, ktorí
im ukázali ako sa v minulosti
na dedine vyrábali rôzne potrebné vecí pre život na dedine.
Po prehliadke skanzenu si
všetci prítomní na záver výletu

Oslava Medzinárodného dňa detí

pochutnali na dobrom obede.
Za vydarený výlet všetci
ďakujú vedeniu mesta, ktoré im na túto akciu poskytlo
autobusovú dopravu zdarma.
I keď počas návštevy skanzenu
ich pokropili dažďové kvapky
zážitok z výletu im priniesol
dobrú náladu.
(jh)

V stredu 4.mája 2014 sa Trojičné námestie zaplnilo deťmi
s rodičmi, aby sme spoločne
oslávili sviatok všetkých detí.
Pre deti bol pripravený deň plný
zážitkov a prekvapení, so súťažami až do prasknutia. Každý si
tam našiel to svoje. Deti mohli
súťažiť na odrážadlách, motorkách, zatancovať si so slonicou

Modrý gombík

Modrý gombík je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji. Tento rok je to
už 10. rokov, čo dobrovoľníci
na celom Slovensku ďakujú za
príspevok modrým náramkom
- symbolom detstva, symbolom spájania dvoch rozdielnych svetov. Do zbierky modrý

gombík sa tento rok zapojilo aj
Centrum voľného času Tvrdošín. V našom meste sa zbierka
uskutočnila 14.mája. Občania
mesta Tvrdošín spolu prispeli
410,05 eur na sprístupňovanie
a zlepšovanie vodných zdrojov
a výstavbu sanitačných zariadení na školách v Ugande.
Okrem zbierky dobrovoľní-

Noc pod tvrdošínskymi hviezdami

ci z CVČ v zmysle kampane
„Roztancujme celé Slovensko“, roztancovali aj Tvrdošín.
Do tanca sa zapojilo 140 detí a
dospelých, ktorí sa naučili choreografiu v afrických rytmoch
a spoločne ju zatancovali v ZŠ
Márie Medveckej. Všetkým,
ktorí prispeli do tejto kampane, patrí poďakovanie.

Obhájil
prvenstvo

Mambou a tiež si vychutnať
kultúrny program ,,Deti deťom“
v podaní tanečníkov z CVČ.
Pre kreatívne deti boli pripravené tvorivé dielničky, kde deti
maľovali keramiku, vyrábali
náramky a sponky do vlasov,
maľovali kamienky a dokonca
si mohli dať nalakovať nechty.
Sprievodné podujatia pre deti

boli tiež atraktívne - flitrové
tetovanie, maľovanie na tvár,
červený kríž, kde si mohli deti
vyskúšať prvú pomoc. Nepochybne najväčší úspech u dievčat malo česanie afro účesou.
Sme radi, že sme príjemne a
užitočne strávili popoludnie
čoho výsledkom bolo plné námestie usmiatych detí.

Škola bez drog a bez tabaku

Na návštevu k starším kamarátom pozvali koncom
mája gymnazisti z Tvrdošína
štvrtákov zo ZŠ M.Medveckej. Študentky pod vedením
paedDr. Paliderovej pripravili
pre nich v odborných učebniach zaujímavé a poučné podujatie o drogách, ich zložení,
pôsobení na ľudský organizmus a následkoch po ich dl-

hodobom užívaní. Štvrtáci so
záujmom sledovali dobre pripravené prezentácie o alkohole, fajčení,marihuane aj iných
mäkkých i tvrdých drogách,
vhodné chemické pokusy, odpovedali na kontrolné otázky
a súťažili. Cieľ tohto projektu,
aby mladí ľudia zobrali do rúk
radšej farby, loptu, nie drogu,
podporili aj zábavné aktivi-

ty v športovej hale a veľké
zanietenie prejavili štvrtáci
i vo výtvarných činnostiach
pri zhotovení krásnej, veselej
stonožky. Tieto zážitky určite
ostanú v ich povedomí veľmi
dlho. Všetkým zainteresovaným na tomto vydarenom
protidrogovom podujatí patrí
veľká vďaka.
Mgr. Hullová Dana

Hráme sa s knihou

Žiaci 4. C s učiteľkou Alenou Vrlákovou sa v školskom roku
2013/2014 zapojili do projektu e-Twinning.
Našli sme si partnerskú školu z Českej republiky z mesta
Poděbrady. Sú to tiež štvrtáci.
Cez stránku e-Twinning sme
zistili, že máme podobné záujmy. Radi čítame, recitujeme, kreslíme a tvoríme. A tak
vznikol nápad ako sa môžeme
spolu zabávať a popritom sa
aj niečo naučiť. Spoločný projekt sme nazvali „Hráme sa s
knihou“.

Začali sme v septembri
tým, že sa navzájom žiaci zoznámili a predstavili sme našu
školu a mesto prostredníctvom
videa. Celý školský rok sme
čítali české a slovenské knihy,
kreslili sme ilustrácie, plnili a pripravovali rôzne úlohy
týkajúce sa prečítaných kníh.
Jednu z nich sme dokonca
zdramatizovali. Takto sme sa
zoznámili s niekoľkými čes-

kými spisovateľmi pre deti.
Vyskúšali sme si čítanie v
češtine a českí kamaráti čítali
po slovensky. Na záver sme
si vyskúšali prácu spisovateľov a spoločne sme vytvorili
česko-slovenskú knihu „Naša
krásna planéta“. Všetci sme
prispeli ilustráciami.
Táto spolupráca trvala
10 mesiacov, prostredníctvom
projektu e-Twinning sme si našli nových kamarátov.
Žiaci 4. C a pani uč. Vrláková

V nedeľu 1. júna sa po
dvoch rokoch v našom meste
Tvrdošín v drevenom gotickom
kostole uskutočnila slávnosť
konfirmácie. V rámci tejto
slávnosti sa päť mladých ľudí
z hornej Oravy stalo z cirkevného hľadiska dospelými členmi cirkvi, vyznali svoju vieru
a po prvý krát prijali sviatosť
Večere Pánovej. Tejto slávnosti
prechádzala dvojročná konfirmačná príprava, počas ktorej
sa títo mladí ľudia vzdelávali
predovšetkým v slove Božom
– v Biblii a v učení cirkvi.
V nedeľu 25. mája sa uskutočnila v kostole Najsvätejšej

Trojice „sviatosť birmovania“,
ktorú od spišského biskupa

Štefana Sečku prijalo 187 birmovancov.

projektu Barborka a spoločné
čítanie sme sa v spolupráci
s pani vedúcou mestskej knižnice Amáliou Šimičákovou
snažili tento cieľ dosiahnuť.
V nadviazanej spolupráci
s mestskou knižnicou budeme

určite s radosťou pokračovať
a nezabudneme deťom čítať,
pretože je to naša investícia do
budúcnosti detí.
Mestská knižnica Tvrdošín a Materská škola Oravské
nábrežie

V kostole Všetkých svätých

Horúci letný večer spestril občanom mesta Tvrdošín koncert,
ktorý zorganizoval RM Sound M. Rosina v spolupráci s mestom
Tvrdošín. Výbornú náladu na námestí umocnili od 1930 také skupiny ako Buc Band, Soft Melody, M+M Projekt. Koncert trval
do neskorých večerných hodín.

Na celoslovenskej súťaži lesničiarov Slovenska v
Lutile (okres Žiar nad Hronom), konanej 7. júna si
kapelník DH Tvrdošanka
Daniel Koleják obhájil vlaňajšie prvenstvo v kategórií
Sólisti na lesnice.

Pre šikovné tanečníčky
V spolupráci s Mestským
kultúrnym strediskom pripravuje tréner, choreograf,
medzinárodný porotca Jaroslav Dirigáč otvorenie
tanečného odboru - súbor
mažoretiek. Do tanečnej
triedy (prípravka) sa môže
prihlásiť každý, kto nevie
tancovať, má hudobné nadanie, alebo už tancoval a
chce sa naučiť viac - zdokonaliť. Tanečné kurzy
(prípravka) budú trvať 3-5
mesiacov. Budú rozdelené
na začiatočníkov a pokročilých po celý školsky rok. Po
zvládnutí tanečnej prípravy
a základov niektorých tancov budú tanečnici rozdelení
podľa šikovnosti a nadania,
vekovej kategórie do skupín,
ktoré sa budú pripravovať na
okresnú, krajskú súťaž ma-

žoretiek (festival dychoviek).
Pre najšikovnejšie členky
súboru je otvorená postupová súťaž na majstrovstvá
Slovenska v mažoretkovom
športe – ba ton – technika
paličky, v roku 2017/18 na
Hornej Orave.
Tanečný klub Mažoretiek sa venuje súťažiam
mažoretiek - práci s paličkou a jej kombináciami.
Počas niekoľkých rokov sa
vypracoval medzi špičku
súborov mažoretiek, je členom Asociácie mažoretiek
Slovenska, IMA. Zúčastnil
sa majstrovstiev Slovenska
mažoretiek v roku 2005,
kde v súťaží ba ton z počtu
24 súborov získal za sólo –
2. miesto, za duo – trio –
3. miesto. Na III. European
Grand Prix IMA sa umiest-

nil v sóle na 3. mieste, za duo
- trio získal tiež 3. miesto.
Na majstrovstvách Slovenska v roku 2008 získali titul I. vicemajster Slovenska
(kadet). Ako jediný súbor z
Hornej Oravy sa zúčastnil
na Mini talent show – príležitosť pre talenty. Tanečný súbor sa venuje okrem
tréningu mažoretiek aj spoločenským tancom a akrobatickému rock´n´rollu. Pripravuje výstavu fotografii
tanečného klubu mažoretiek
v MsKS. Informácie o tanečných kurzoch sa dozviete
prostredníctvom plagátov,
ktoré budú vyvesené v školách, kultúrnom stredisku
a na web-stránke mesta.
Prvé stretnutia sa uskutočnia v MsKS – Medvedzie.
Tréningy začnú v septembri.

Čítanie v materskej škole

Čítanie je jednou z najdôležitejších skúseností, ktoré môžeme našim deťom poskytnúť.
Spomienky na to, ako si ho
rodič, alebo pani učiteľka vezme na kolená a číta mu knihu
patria medzi najkrajšie, ktoré
si z detstva uchová. Vďaka čítaniu sa rozvíja detská fantázia
a predstavivosť, rozširuje sa
slovná zásoba a utvára celkový
pohľad na život a na svet. Čitateľom sa však nikto nerodí,
a tak je na nás dospelých, aby
sme deťom sprostredkovali
záujem o knihy a o čítanie.
Najdôležitejšie je, aby deti vnímali čítanie ako zábavu a mali
z neho radosť. Prostredníctvom

Výstava Miroslava Knapa vo Francúzsku

V rámci konzulárnych dní Lyonu sa 12. júna o 1800 na
radnici uskutoční vernisáž výstavy slovenského umelca
Miroslava Knapa s názvom „Sen sveta“ za účasti starostu
6. okresu Lyonu a jeho tajomníčky, honorárneho konzula
Slovenskej republiky v Lyone, Mareka Eštoka, veľvyslanca
Slovenskej republiky a Jozefa Štrbu, podpredsedu Žilinského
samosprávneho kraja. Výstava potrvá do 28. júna.
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Hodnotná kniha o diele M. Medveckej je na svete

Dňa 23. apríla sa konalo
v Galérii M. Medveckej slávnostné podujatie pri príležitosti
100. výročia narodenia národnej umelkyne, rodáčky z náš-

ho mesta, za účasti riaditeľky
odboru kultúry a cestovného
ruchu Úradu ŽSK Mgr. Zuzany
Kmeťovej, riaditeľky Oravskej
galérie PhDr. Evy Ľuptákovej

a primátora mesta Ing. Ivana
Šasku. Pri tejto príležitosti
riaditeľka odboru kultúry ŽSK
spolu s primátorom mesta predstavili a uviedli do života komplexnú publikáciu pod názvom
„Sprievodca po stálej expozícii
Galérie Márie Medveckej“.
Kniha sa krstila symbolicky
žltými lupienkami slnečnice,
ktoré mala umelkyňa veľmi
rada a rada ich aj maľovala.
Zároveň sa sprístupnila pre verejnosť výstava diel a fotografií
Márie Medveckej z depozitára
Oravskej galérie v Dolnom
Kubíne. Dobrou správou pre
návštevníkov galérie je, že pri
príležitosti tohto okrúhleho jubilea budú tieto priestory sprístupnené zdarma, a to počas
celej tohtoročnej sezóny.

Moderná Art galéria pre milovníkov umenia

Snom Ju raja Schü rgera
(1924-2009) bolo vybudovanie
galérie v Tvrdošíne, v ktorej by
verejnosť mala možnosť zoznámiť sa so slovenským a zahraničným výtvarným umením.
Naplnil sa mu v roku 2008.
Bol nadšeným milovníkom zberateľom umenia, galeristom
a umeleckým ramárom. Spolu
so svojou manželkou Cecíliou,
ktorá mu bola nesmiernou
oporou a podporovala ho vo
všetkých jeho aktivitách, bol
aj zakladateľom jednej z prvých súkromných galérií na
Slovensku.
Celý jeho život bol spojený

s výtvarným umením – začiatky sa spájajú so stretnutím
s maliarkou M. Medveckou,
ktoré sa rozvinulo do hlbokého
priateľstva a dlhoročnej spolupráce, neskôr aj s ďalšími výtvarníkmi Slovenska.
S Ctiborom Belanom úzko
spolupracoval na niekoľkých
zaujímavých projektoch, s prof.
D.Millym a J. Alexym vytvorili špeciálny šeps na maliarske
plátna, ktorého farbostálosť
potvrdili laboratóriá Národnej
galérie v Prahe na 500 rokov.
Jeho plodný život bol naplnený láskou, prácou a uznaním.
Za podporu umenia mu bola

Rok Márie Medveckej

Mesto sa výrazne zapája do podujatí organizovaných pri príležitosti 100. výročia narodenia národnej umelkyne. Na radnici
primátor Ing. Ivan Šaško spolu s Doc. E Kollárovou a majiteľkou Art Galérie Schurger Mgr. A. Lenkovou 12. júna hovorili
o príprave a organizovaní veľkej výstavy 11. októbra v deň narodenín maliarky. Na vernisáži bude uvedená kniha Spomienky
na Máriu Medveckú, ktorá je zostavená z jej korešpondencie
a spomienok významných osobností z umeleckých kruhov.

udelená Cena Masarykovej
akadémie umenia, ktorej nositeľmi sú aj také osobnosti ako
Miloš Forman, Luciano Pavarotti, prof. Stanislav Libenský
a ďalší.
Málokto vie, že sa počas
svojho aktívneho a plodného života venoval aj mnohým
iným oblastiam. Pracoval ako
technik na ČSAD, neskôr zakladateľ vývojového strediska cestnej dopravy na ČSAD,
kde bol vyhodnotený ako najlepší zlepšovateľ v kraji. Bol
projektantom, konštruktérom
a staviteľom. Popri tom bol aj
významnou osobnosťou športového diania, angažoval sa za
rozvoj bežeckého lyžiarstva na
Orave. V roku 1970 na Majstrovstvách sveta v lyžovaní
vo Vysokých Tatrách vyvinul
a vyrobil prvé hydraulicky
ovládané závesné zariadenie
na snehovú úpravu bežeckých
lyžiarskych tratí. Zaslúžil sa
o výstavbu bežeckých tratí a
zjazdovky v Roháčoch.

Potvrdenie novodobých mestských výsad sa udialo pred 50 rokmi

Písal sa rok 1965, keď bol Tvrdošínu schvaľovacou listinou priznaný novodobý štatút mesta.
Výsady kráľovského mesta
užívali občania Tvrdošína už
od roku 1369, keď ich im udelil
kráľ Ľudovít Veľký. V novodobej histórii je veľmi dôležitý
rok 1965.
Občania si v tom čase túto
udalosť náležite pripomenuli.
Pripravili oslavy k 700. výročiu
dostatočne overenej písomnej
zmienky o Tvrdošíne, ktorá sa
nachádza v Trnoveckej listine z roku 1265. Oficiálne bol
odovzdaný samospráve štatút
mesta, odzneli prejavy o histórii Tvrdošína, do kultúrneho
programu boli zakomponované
prvky z historických udalostí.
Občania sa zúčastnili alegorického sprievodu a večer aj lampiónového, konali sa športové
podujatia a ľudová veselica, na
okolitých kopcoch boli zapálené vatry. K tejto príležitosti a k
700. výročiu písomnej zmienky
o obci (1265) napísal rodák Dr.
Viktor Bušša erudovanú knihu,
po ktorej siahajú i dnes všetci,
ktorí sa zaujímajú o podrobnejšiu históriu mesta.
Od jej publikovania boli vydané dve knihy (1993 a 2005)
o našom meste, ktoré mali skôr
aktuálny charakter. Pre históriu
mesta bude prínosom monografia, ktorá sa v súčasnosti pripravuje. Dala si za cieľ faktograficky zdokumentovať obdobie
750 rokov od písomnej zmienky
o Tvrdošíne, a najmä zhodnotiť
posledných 50 rokov. Poskytne
nám možnosť posúdiť dosiahnuté výsledky rozvoja mesta
a mladším generáciám lepšie
spoznať naše dejiny.
Zostavovatelia knihy privítajú váš záujem a ocenia dobové
fotografie z tých čias, kedy sa
stavalo sídlisko, rozširovala sa
občianska vybavenosť a ďalšie
podnetné informácie.
Kontakt: MsKS
a č. t.: 043/530 90 16

Tvrdošín v historických fotografiách

Písali sm e v na šich n oviná ch
Pred 25 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 20 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.
Oravice – kúpele?
Vybrané z rozhovoru: Ktoré aktivity vyvíja mesto vo vzťahu k Oraviciam?
Bola spracovaná štúdia ďalšieho využitia geotermálneho
vrtu s teplotou 54 Co. Medzi najvýznamnešie patrí hodnotenie rozboru vody, ktoré možno porovnať s kúpeľami v Piešťanoch a T. Teplicami. Z týchto prvých plánov, ktoré chceme
v Oraviciach zrealizovať je 25 m otvorený bazén ako začiatok
kúpeľného centra.
Pred 15 rokmi
O rozvoji spolupráce so Zakopaným
27. apríla sa Oraviciach uskutočnilo veľmi významné
a dôležité stretnutie predstaviteľov nášho mesta na čele s primátorom Ivanom Šaškom s predstaviteľmi mesta Zakopané,
viceburmistrami Krysztofom Owczarekom a Piotrom Bakom.
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 Poľskou republikou.
Pred 10 rokmi
Štadión, o ktorom snívali generácie
je skutočnosťou
Medzinárodný deň detí v Tvrdošíne mal tohto roku sláv-

nostnejší 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 5 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.
Projekt, ktorý bude monitorovať Európska únia
Projekt rieši výstavbu nízkoenergetického trojpodlažného

objektu s podpivničením a súvisiacou technickou infraštruktúrou, kde budú na vykurovanie objektu a prípravu TÚV
využité aj solárne kolektory a tepelné čerpadlá. Stavba bude
umiestnená na brehu rieky Oravy na Oravskom nábreží. Na
túto stavbu nám boli schválené nenávratné finančné prostriedky z MVa RR SR. Naše mesto je prvé na Slovensku, kde takýto dom vyrastie.
Škola má nové fitnescentrum
Na základe projektu rozvoja športových tried sa škole podarilo získať finančné prostriedky, ktoré využili na vybavenie školského fitnescentra. Finančnou čiastkou prispelo mesto
Tvrdošín, MŠ SR a ZŠ M. Medveckej. V miestnosti, v ktorej
bola kedysi družina je dnes krásne fitnescentrum, ktoré budú
využívať hlavne žiaci športových tried, ale aj ostatní.
Cezhraničná spolupráca naberá obrátky

Pamätné stretnutie s wójtmi gmín Kościelisko a Kobylnica.
Cezhraničná spolupráca medzi gminou Kościelisko
a mestom Kobylnicou nie je len deklaráciu. S gminou Kościelisko má družobné vzťahy od roku 2000 a v minulom roku
sa k tomuto záväzku priradilo mesto Kobylnica. Družobné
vzťahy sa zintenzívnili na úrovni školstva aj samosprávy. Naši
žiaci pôjdu na výmenný pobyt do Kobylnice a v dňoch od
11.-14. júna sa vedenie mesta zúčastní Dni Kobylnice. Hlavným cieľom bude podpísanie dohody o spolupráci s ďalšími
mesta zo Slovenska, Poľska a Čiech.
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Na slovíčko s reprezentantkou SR

Narodili sa

1. 4.
6. 4.
9. 4.
15. 4.
15. 4.
15. 4.
16. 4.
19. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
29. 4.
29. 4.
29. 4.
3. 5.
13. 5.
15. 5.
20. 5.
24. 5.
30. 5.

Jozef Ulrich
Branko Juráň
Ján Kováč
Michal Ontko
Jakub Daniel
Patrícia Planietová
Karolína Úradníková
Nina Kollerová
Debora Tonková
Andrej Zimáň
Alex Krkoška
Viktória Vajdová
Maxim Koleštík
Hugo Koleštík
Jakub Vajduľák
František Kmeň
Alex Juraj Hýravý
Max Drbiak
Denisa Sirotová
Mirka Vidiečanová

Sobáše

26. 4.
26. 4.
26. 4.
3. 5.
4. 5.
10. 5.
10. 5.
19. 5.
24. 5.
31. 5.

Ing. Stanislava Jarinová – Vladimír Torda
Linda Farská – Milan Lepiš
Tatiana Kendralová – Pavol Buček
Nikola Vajduláková – Michal Kutliak
Eva Trulíková – Andrej Dubovský
Miroslava Skácalová – Marián Medvecký
Eva Greštiaková – Michal Piták
Zdena Dzuriková – Michal Tóth
Marianna Reháková – Branislav Precner
Michaela Šubjaková – Martin Golvoň

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
85 rokov
Františka Jurčiová
Antónia Smreková

Tvrdošín
Tvrdošín

Božena Iskrová
Mária Obrinčáková
Antónia Štubendeková
Magdaléna Frielichová
Mária Krivdová
Margita Lajmonová
Svatava Žáková

Krásna Hôrka
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Medvedzie
Tvrdošín
Medvedzie

80 rokov

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

Odišli z našich radov

12. 4.
14. 4.
2. 5.
4. 5.
5. 5.
5. 5.
7. 5.
13. 5.
17. 5.
18. 5.
21. 5.
24. 5.
24. 5.
25. 5.
29. 5.

Ján Krúpa
Anton Kráľ
Božena Ulrichová
Ladislav Letrich
Mária Jurčiová
Anna Mahútová
Peter Medvecký
Milan Dvorštiak
Bernardeta Kováčová
Ľuboš Čuchor
Žofia Gabaríková
Anton Betušťák
Natália Pitáková
Žofia Sereková
Irena Drobulová

76-ročný
70-ročný
74-ročná
47-ročný
90-ročná
61-ročná
51-ročný
69-ročný
80-ročná
46-ročný
82-ročná
80-ročný
4-mesačná
77-ročná
75-ročná

Poďakovanie

Na okraji cesty anjel stál,
ten anjel v očiach slzy mal.
Vedel, že berie toho, koho každý miloval.
Dobrého, drahého človeka si navždy vzal.
V našich srdciach nechal hlboký žiaľ.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym, ktorí spolu s nami na poslednej ceste odprevadili a tichou
spomienkou uctili pamiatku nášho
drahého manžela, otca a starého
otca Antona Betušťáka z Tvrdošína, ktorý nás 24. mája navždy
opustil vo veku 80 rokov.
Smútiaca rodina

Spomienka

Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal,
a v srdci nám veľkú bolesť zanechal.
No čas plynie ako tichej rieky prúd
a kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.
Dňa 4. 5. 2014 sme si pripomenuli 25
rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel a ocko Miroslav Mydliar z
Tvrdošína.
S úctou a láskou spomína manželka,
deti a ostatná rodina.

O Majstrovstvách sveta
junioriek vo florbale sme sa
porozprávali s reprezentantkou a hráčkou FBK Tvrdošín
Michaelou Ješšovou.
1. Na úvod MS vysoká
prehra so Švédskom, potom
jednoznačná výhra nad Maďarskom. V čom bol rozdiel
v týchto zápasoch?
Prvý zápas so Švédkami bol
pre nás najnáročnejší. Aj keď
výsledok tomu nezodpovedá,
myslím, že sme odohrali s nimi
pekný zápas. V tomto zápase
bola rozhodujúca druhá tretina, keď Švédky zmenili systém
hry, načo sme my, ako mladý a
neskúsený tím, nevedeli zareagovať. Naopak, zápas s Maďarkami bol jeden z najľahších na
MS. Jediná vec, s ktorou nám
robili problémy, boli ich rýchle
protiútoky, z ktorých nám dokázali dať aj pár gólov.
2. Aké boli pocity po tesnej
prehre s odvekým rivalom
Švajčiarskom?
Dramatický zápas od úvodu.
Švajčiarsko je florbalovo na
vyššej úrovni ako my na Slovensku. Dôležitý moment nastal na
konci druhej tretiny, keď sme
pár stotín pred záverom inkasovali gól do šatne. Druhým
rozhodujúcim momentom bolo
vylúčenie našej hráčky za údajne opakované sekanie, ktorého
sa však naša hráčka nedopustila. Celý zápas sme makali naplno a každá z nás nechala na
ihrisku všetky sily. Senzácia sa
nekonala, a tak po nádhernom
zápase prichádzali slzy smútku
a sklamania. Každá z nás by si
tento zápas mala zapamätať a
každá jedna z nás by mala do
každého zápasu vstupovať s
takýmto hladom po víťazstve.
3. V zápase o piate miesto
ste porazili Poľsko jednoznačným výsledkom 4:1. Ako by si
zhodnotila tento zápas?
V zápase o piate miesto sme

Poľkám mali čo oplácať. Tento
rok Poľky taktiež ako Maďarky,
nemali špeciálny systém, ktorý
by sme my nevedeli brániť, a tak

lifikácia, ale aj turnaje len zbližovali náš kolektív. U junioriek
sme sa trošku obávali, ako a či
sa vlastne mladé baby spoznajú
a otvoria kolektívu. Na naše
prekvapenie, nálada, celkový
tím a kolektív boli taktiež skve-

lé. Na oboch MS bolo super a
ďakujem babám a aj trénerom,
že vytvorili skvelú rodinu ktorá
vždy drží pokope. Ďalej by som
sa chcela poďakovať rodičom,
že ma podporujú a že sú na
mňa pyšní.

POZVANIE

DYCHFEST
XXIX. ročník Slávností dychových hudieb a mažoretiek
Slovenska so zahraničnou účasťou
17. júla o 16.00 a 18. júla o 19.30
PROMENÁDNE KONCERTY - DDH Rosička z Bánova

hrozili jedine z rýchlych protiútokov. Zápas bol dramatický
od úvodu až do konca. Podarilo
sa nám dať góly, vďaka ktorým
sme odskočili, a tak nám ruky
nezväzovala žiadna nervozita a
ani stres. V tretej tretine sme
hrali oslabenie, kde sa nám
podarilo ísť trikrát do brejku,
čo nebýva zvyčajné v každom
zápase. Radosť po zápase bola
ohromná, veď sme predsa skončili za top 4 na fantastickom
piatom mieste.
4. A otázka na záver. Ako
jedna z mála si zahrala v sezóne 2013/2014 aj na MS sveta junioriek, ale aj žien. Ako
by si hodnotila rozdiel medzi
juniorskou a ženskou reprezentáciou?
Pre mňa ako pre hráčku,
bolo určite jednoduchšie sa
presadiť medzi juniorkami. V
ženskej reprezentácii je veľa
stálic, ktoré sú výborné florbalistky. Výhodou v ženskej repre
bolo, že sme sa medzi sebou už
dlho poznali. Sústredenia, kva-

FORDYCH
IX. ročník medzinárodnej prehliadky dychových hudieb
19. júla 16.30
GALAPROGRAM
Predstavia sa dychové hudby Rabčanka z Rabče, Kýčera z Lokce, Tvrdošanka, Predmierčanka z Predmiera, Nová
Kysučanka z Kysúc, Fatranka zo Žiliny, Supranka z Ružomberka. Hosť programu: DH Miklovci zo Zlína (ČR).
Veselo pri dychovke - do tanca hrajú DH Považská Veselka z Plevníka, Kesanka z Bánova a S-Band z Námestova.
DYCHFEST ZDHS
XXII. ročník prehliadky dychových hudieb
20. júla 13.50
GALAPROGRAM
Hrajú MDH Kesanka z Bánova, DH Miklovci zo Zlína
(ČR), prehliadka mladých talentov DDH Rosička z Bánova,
DH Tvrdošanka, Deta Orkiestra ochotnicze Straže požarnej
Miedzybrodzie Bialskie, DH Popradčanka z Popradu, DH
Považská Veselka z Plevníka, DH Selčianka z B. Bystrice.
Predstavia sa Turčianske mažoretky z Martina a humorista
Jozef Kubala z Krivej.
Podujatie bude zrealizované s finančnou podporou: MK
SR, HF SR a SOZA.
SLÁVNOSTI POD OSOBITOU
XXIV. ročník folklórnych slávností a jarmok tradičných
remesiel v prírodmom amfiteátri v Oraviciach
26. júla o 17.00
Predstavia sa FS z KOŚCIELISKA, (Poľsko), DUBINA
z Rožňavy, KUTZI (Mexiko)
27. júla
o 11.00 SV. OMŠA V PRÍRODNOM AMFITEÁTRI
o 12.00 GALAPROGRAM
FS BREZOVICA, KUTZI z Mexika, SLIAČANKA z Liptovských Sliačov, DUBINA z Rožňavy, FS TECHNIK z
Bratislavy
Podujatie bude zrealizované s finančnou podporou: MK SR.

Poradenské centrum pre dospelých
Ak máte chuť pracovať na sebe a ďalej sa vzdelávať, potrebujete poradiť v kariére, či si chcete si založiť živnosť a chýbajú
vám osvedčenia o odbornej spôsobilosti, navštívte Poradenské
centrum v Tvrdošíne.
Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) realizuje Národný projekt „Ďalšie
vzdelávanie a poradenstvo pre
dospelých ako nástroj lepšej
uplatniteľnosti na trhu práce“.
Zámerom tohto projektu je

zvýšiť záujem a účasť dospelých osôb na ďalšom vzdelávaní, ale aj samotné vytvorenie
systému ďalšieho vzdelávania
a poradenstva pre dospelých v
kontexte celoživotného poradenstva a celoživotného vzde-

Spomienka
Dňa 16. 6. 2014 uplynulo 5 rokov od úmrtia našej milovanej manželky, matky a babky

Boženy Kackovej.

„Láska nezomiera, ľudia áno. Nechajte
ma ísť. Najviac mi dokážete svoju lásku, keď
ma necháte žiť vo vašich srdciach, mysliach
a dobrých skutkoch.“ S láskou, úctou manžel Jozef, synovia Pavol s manželkou,Jozef,
Peter a vnučky Mária a Zuzka.

Spomienka

Čas rýchlo plynie, roky utekajú,
ale spomienky na Teba pri nás ostávajú.
Dňa 16. júna si pripomíname 4. výročie
úmrtia a 15. 9. nedožitých 75. rokov pána
Alojza Ferenčíka z Krásnej Hôrky Tvrdošína.
S láskou spomínajú manželka Anna, deti
s rodinami, vnúčatá a pravnúčik Matúško.

Spomienka

4. júna rok uplynul jeden rok, čo nás
nečakane a navždy opustila naša milovaná mamička Daniela Gallová. I keď už
nie je medzi nami, jej láska, starostlivosť
a obetavosť ostáva v našich srdciach. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku
spolu s nami.
S láskou a vďakou spomína manžel,
deti, rodina, priatelia a známi.

lávania jednotlivcov.
V rámci projektu vzniklo na
území Slovenska 25 regionálnych poradenských centier, medzi nimi aj Poradenské centrum
pre dospelých v Tvrdošíne. Svoje bezplatné služby ponúka občanom od 18 do 64 rokov, ktorí
sú zamestnaní, SZČO, ZŤP, či
na materskej/rodičovskej dovolenke, s pretrvávajúcim pracovným pomerom.
Poradenské centrum pre
dospelých v Tvrdošíne ponúka
informačné a odborné poradenské služby v oblasti kariérneho poradenstva, v oblasti
celoživotného vzdelávania, o
potrebách trhu práce, o aktuálnych potrebách zamestnávateľov, pomoc pri vyhľadávaní
informácií, pomoc v oblasti
profesnej orientácie, v otázkach uznávania a overovania
kvalifikácii, atď. Taktiež malé
vzdelávacie aktivity napr. v oblasti kariérneho rozvoja, komunikačných zručností, znalostí
práce s počítačom atď., či mož-

nosť zúčastniť sa na ďalšom
vzdelávaní prostredníctvom
bezplatných modulových vzdelávacích programov vo vybraných 10 odvetviach priemyslu,
remesiel a služieb (strojárstvo,
stavebníctvo, elektrotechnika,
poľnohospodárstvo, drevospracujúci priemysel, hutníctvo,
polygrafický priem., automobilový, ťažobný priem., remeslá
a služby). V prípade absolvovania vzdelávacieho programu a
overenia odbornej spôsobilosti
absolvent získava osvedčenie
o úplnej alebo čiastočnej kvalifikácii. Všetky vzdelávacie
programy sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Informácie vám poskytnú
pracovníci Poradenského centra
pre dospelých osobne v budove
K-Centra na Trojičnom námestí
191 v Tvrdošíne, na 2. poschodí
vedľa Všeobecnej zdravotnej
poisťovne alebo ich kontaktujte
e-mailom na adrese tutor.ts@
nuczv.sk.

Najväčší country festival na Orave

Ôsmy ročník úspešného, najväčšieho country festivalu
na Orave v spolupráci s Mestom Tvrdošín a umeleckou
agentúrou Juraj Tomadlík – JUTO sa bude konať 28. a 29.
júna v areáli mestského futbalového štadióna Tvrdošín.
Víkendové popoludnie plné dobrej hudby a zábavy pre
deti sa začne od 1300.
Medzi top účinkujúcich tohto ročníka patrí Pepa Nos,
Kemelot, Ivan Mládek, Franta Nedved, Štefan Skrúcaný,
Richard Rikkon, Veslári, Neznámi a Robo Hulej s kapelou.
Príjemné prostredie s občerstvením s hudobnou kulisou
pohodovej hudby je vhodným spestrením víkendového popoludnia pre mladých, starších, ale aj pre rodiny s deťmi.
Súčasťou podujatia bude aj zábavný park s detskými atrakciami. Deti do 15 rokov v sprievode rodičov majú vstup
zdarma. Info: www.oravafest.juto.sk
Za usporiadateľov Juraj Tomadlík
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Postup do 3. ligy nám ušiel o bod
Jarná časť futbalovej sezóny
ohlásila svoj koniec. Naše A družstvo po striedavých výkonoch bojovalo celú jar o popredné priečky.
Dôkazom sú zápasy, pri ktorých
naše A družstvo rozdrvilo súpera
11:0, no potom sa nevyhlo zaváhaniam. Po jednoznačnom víťazstve vo Vrútkach 1:4 prišli prehry
na pôde súperov v Lipt. Hrádku a
v Kys. Lieskovci. Dvoma víťazstvami v rade, v derby s Oravskou
Jasenicou 4:1 a Belou-Dulice 4:0
však opäť naklonili misky váh v
boji o prvé miesto na svoju stranu.
V závere sezóny cestovali na rozhodujúci zápas do Stráňav. Od

úvodu sa hral kombinačný futbal.
Našim futbalistom sa nedarilo
presadzovať v útoku. Po inkasovanom góle z ofsajdu naši zabrali
naplno a gólom Sirotu vyrovnali.
Potom začal úradovať rozhodca,
ktorý Tvrdošín nepustil do vážnejšej šance, pričom neodpískal
dve penalty. Zápas skončil remízou 1:1 a tak nám postup do tretej
ligy ušiel o bod.
Naopak dorastu to šľape ako
hodinky. Však v posledných piatich zápasoch nenašli v tretej lige
premožiteľa. Na pôde súpera z
Turzovky vyhrali 2:5, Istebné
doma rozdrvili 7:0 a v dohrávke s

Or. Jasenicou potvrdili výbornú
formu, keď vyhrali 5:1. Na pôde
lídra súťaže po výbornom výkone
vyhrali 1:2. Posledný zápas pred
koncom súťaže odohrali doma s
Predmierom. Od úvodu zápasu
sa naši dorastenci so súperom nemaznali a rozdrvili ho 10:0, keď
sa piatimi gólmi zaskvel útočník
Tvrdošína Michal Lajš. V konečnom zúčtovaní obsadil Tvrdošín v
tabuľke vynikajúce tretie miesto.
Starší žiakom sa nedarilo
celú jar a obsadili konečné 13.
miesto. Mladším žiakom sa darilo lepšie, keď sa umiestnili na
peknom 7. mieste.

Naši mladí stolní tenisti bojovali prvý júnový víkend na dvoch
frontoch. Mladšie žiactvo malo
svoje majstrovstvá Slovenska
jednotlivcov vo Valalikoch pri
Košiciach za účasti 32 najlepších
chlapcov a 24 dievčat. Martin
Kysel vybojoval 3 medaily. Vo
dvojhre bronzovú, keď v semifinále podľahol neskoršiemu víťazovi Pindurovi 2:3 a v piatom
rozhodujúcom sete 16:18. Strie-

borné medaily získal za štvorhru
chlapcov spolu s Dikom z Námestova a aj v zmiešanej štvorhre
s Labošovou z Čane. Zlatú medailu pridala Natália Divinská,
keď spolu s Pekovou z Trnavy
prekvapujúco vyhrali štvorhru
dievčat. Natália skončila vo dvojhre na 5. - 8. mieste. Štartovala
aj Sabína Chylová. Postúpila zo
skupiny z 2. miesta a v pavúku
ju už čakala Šinkárová, ktorá

nakoniec skončila na 2. mieste.
Sabínu porazila 3:1.
Súčasne sa hral aj posledný slovenský pohár hráčov a
hráčok do 21 rokov v Mútnom.
Veľmi príjemné prekvapila naša
13-ročná Katka Belopotočanová,
keď nenašla premožiteľku, celý
turnaj vyhrala a zamotala tak
hlavu reprezentačnému trénerovi pre nomináciu na majstrovstvá Európy.

Prvý zo série turnajov sa
konal v Belej v kategórii U11.
Naši najmenší futbalisti si vôbec neviedli zle. Prvý zápas
so Žilinou vyhrali 5:0, keď sa
hetrikom zaskvela kapitánka
Viktória Kovaliková. Finálový
zápas proti Belej mál náboj ako
sa patrí. Diváci si prišli na svoje, však padlo až desať gólov.
Po závere mali naši najmenší
hlavu v smútku. Celkovo sa
umiestnili na druhom mieste
vďaka horšiemu skóre. Viktória
Kovaliková sa vďaka svojmu
výkonu dokonca stala najlepšou

hráčkou turnaja a okrem veľkého množstva presných prihrávok dokázala streliť aj 4 góly.
Ďalšou zaujímavosťou bolo až
päť finálových gólov Maťa Kuboša z Tvrdošína.
Ďalšia časť seriálu
Majstrovstiev Slovenska žiakov
vo futsale sa odohrala v pondelok v športovej hale v Poprade.
Tentoraz si zmerali sily postupujúce družstva v kategórii do
13 rokov. Naše družstvo z Tvrdošína sa dostalo do semifinále,
kde nešťastne podľahli až po
pokutových kopoch. V zápase

o tretie miesto však porazili
svojho odvekého rivala z Belej
4:0 a zaslúžene získali bronzovú priečku.
Seriál mládežníckych turnajov pokračoval v kategórii
U-15. Finálový turnaj sa v tejto vekovej kategórii odohral v
Piešťanoch. Chlapci z Tvrdošína nezachytili úvod turnaja, keď
s Belou prehrali 3:5 a s Trnavou
0:4. V poslednom zápase však
porazili súpera zo Žiliny 5:3 aj
vďaka hetriku Schweinera a obsadili tretie miesto na majstrovstvách Slovenska vo futsale.

Štyri medaily z majstrovstiev Slovenska v stolnom tenise

Prípravka sa stala Majstrom Oravy
Veľkú radosť nám spravili
naši najmenší futbalisti. Na záverečnom turnaji v Oravskej Porube o Majstra Oravy sa stretlo
päť najlepších družstiev, ktoré
vyhrali svoje základné skupiny
medzi, ktoré patril aj Tvrdošín.
Postupne si naši prípravkari pod
vedením trénera Milana Sirotu ml. poradili s Or. Polhorou,
Dlhou n/Oravou, Zakamen-

ným. Záverečným víťazstvom
s Oravskou Jasenicou potvrdili
svoje suverénne postavenie
medzi prípravkarmi na Orave
a zaslúžene sa stali majstrami.
Najlepším brankárom turnaja
bol vyhlásený Jakub Novák z
Tvrdošína
Výsledky: Tvrdošín - Or.
Polhora 2:0, góly: Pavol Betušťák, Kristián Zboroň; Tvr-

Futsalový majster je z Tvrdošína
Tr i najlepšie f utsalové
tímy zo Slovenska si 28. mája
zmerali svoje sily na finálovom
turnaji o majstra Slovenska

v športovej hale v Košiciach.
Tvrdošín cestoval na turnaj
do Košíc v kvalitnom zložení.
Tréner Jaroslav Hradský pred-

Futsalové úspechy našej mládeže

Tvrdošínska dvanástka má víťaza z Afriky

Bežecké podujatie Tvrdošínska starším účastník Daniel Paško si 2. Anetka Kováčová, 3. Diana
dvanástka zaknihovala už svoj 12. svoju 6-kilometrovú trať odbehol Divinská; Chlapci 7. 8. a 9. roč.
ročník. Za ideálneho počasia sa 1. za pekných 39 minút a 50 sekúnd. - 2. Michal Kavuliak, 3. Kristián
júna, na deň detí postavilo na TroOcenenia pretekárom odovzdal Krilek; Dorastenci - 2. Róbert
jičnom námestí na štart 260 pre- za mesto Tvrdošín, ktoré bolo hlav- Zboroň, 3. Adam Balún; 12 km
tekárov, medzi ktorými nechýbali ným sponzorom podujatia Ivan muži - kategória A, 18 - 39 rokov
pretekári zo Slovenska, Poľska, Šaško. Poďakovanie za vydarené 1. Rop Abel Kibet, Benedek Team
Maďarska a Ukrajiny. Fanúšikov preteky patrí organizátorom, spon- Keňa, 2. Eduard Hapak, Markam
potešil príchod bežca z afrického zorom a všetkým ďalším, ktorí k MOK Mszana Dolna - 3. Ján Wykontinentu, z Kene. Bežec Rop vydarenému športovému podujatiu dra, Markam MOK Mszana Dolna,
Abel Kibet patril medzi
favoritov Tvrdošínskej
dvanástky. Za početnej
diváckej kulisy si svoje
sily zmerali najprv najmladšie deti z materských škôl a následne
sa pokračovalo vyššími
vekovými kategóriami.
Hlavné preteky boli odštartované medzi behmi
najmladších a odštartoval
ich primátor mesta Ivan
Šaško. Na pretekárov čakala už tradičná 12-kilometrová trať s otočkou na
Oravskej priehrade. Dorastenci mali trať skrátenú o polovicu s otočkou
pri Štefanove. Diváci ti- Zľava: Viktor Fonfer, primátor Ivan Šaško, Eduard Hapak, Rop Abel
povali na víťaza kategó- Kibet, Ján Wydra, Ján Červeň, Dušan Nemček, Ján Balún.
rie A pretekára z Kene, otázkou priložili ruku.
4. Ján Červeň, Dolný Kubín, Dubolo aký veľký bude mať náskok
Výsledky: MŠ - chlapci a šan Nemček, Žilina; 12 km muži
v cieli. Rodák z Afriky aj zvíťa- dievčatá -1. Matej Bizoň, 2. Filip - kategória B, 40 - 49 rokov - 1.
zil v čase 39 minút a 8 sekúnd, Krivda, 3. Adam Jančo; 1. Nelka Róber Valíček, Obal servis Košice;
ale bola to dráma do posledných Šálková, 2. Kristína Capková; 12 km muži - katégória C, 50 - 59
metrov. Výborne mu sekundoval Chlapci a dievčatá 1. a 2. roč. rokov - 1. Štefan Racz, Budimír;
Poliak Eduard Hapak, ktorý preťal - 1. Matej Buc, 2. Félix Berats, 3. 12 km muži - kategória D, 60 a
cieľovú pásku s jednosekundovou Nikolas Bakoš; 1. Laura De-Rízo- viac rokov - 1. Zygmund Lyznicstratou. Tretí skončil Ján Wydra z vá, 2. Petra Puváková, 3. Terezka ký, Markam MOK Mszana Dolna;
Poľska. Rekord trate, ktorý drží Kubicová; Chlapci a dievčatá 6 km - veteráni- 1. Daniel Paško;
Erkolo Ashenafi nebol prekonaný. 3. a 4. roč. - 1. Adam Šturek, 2. 12 km ženy - kategória E, 18 - 34
Zo žien si najrýchlejšie poradila s Samuel Geššay; 2. Lucia Garbia- rokov - 1. Natalia Malaia, Malyy
traťou Ukrajinka Natalia Malaia. rová; Chlapci a dievčatá 5. a 6. Team; 12 km ženy - kategória F,
Najrýchlejším Tvrdošanom sa roč. - 1. Filip Vajduľák, 3. Jakub 35 a viac rokov - 1. Anna Balošáopäť stal Roman Petrikovič. Naj- Košarišťan; 1. Natália Divinská, ková, Stará Bystrica

došín - Dlhá n.O. 8:2, góly:
Martin Lucký 2, Pavol Betušťák
2, Martin Murcin 2, Viktória
Kovalíková, Timotej Bajo; Tvrdošín - Zákamenné 8:1, góly:
Pavol Betušťák 3, Martin Kuboš
2, Viktória Kovalíková, Martin
Lucký, Kristián Zboroň; Tvrdošín - Or. Jasenica 3:0 góly:
Martin Lucký, Pavol Betušťák,
Adam Šturek.

Horný rad zľava: Milan Sirota, Peter Gallas, Matej Janol,
Lukáš Repka, Michal Lajš, tréner Jaroslav Hradský, dolný
rad zľava: Adam Balún, Michal Zembjak, Filip Mravec, Ľubomír Gerát, Jakub Stankovič.

povedal najvyššie umiestnenie.
Jeho predpoveď sa naplnila do
slova a do písmena. Už v prvom zápase chalani z Tvrdošína
ukázali, že sú ašpirantami na
titul. S domácim Košicami si
poradili 4:2. Góly dávali: Lajš
2, Janol, Gerát.
V druhom zápase sa ŠK Tvrdošín stretol s mužstvom ŽFA
Žilina, ktorí chlapci s Tvrdošína rozdrvili Žilinu v pomere
12:1. Góly dávali: Repka 3, Gerát 3,Mravec 2, Gallas, Stankovič, Janol, Balún.
Tým pádom bolo o majstrovi rozhodnuté. Najlepším hráčom turnaja sa stal Lajš Michal
s ŠK Tvrdošín. Do All Stars
tímu sa dostali Lukáš Repka
a Ľubomír Gerát z Tvrdošína
Konečné poradie:
1. miesto ŠK Tvrdošín
2. miesto CFC Košice
3. miesto ŽFA Žilina
Poďakovanie patrí mestu a
športovému klubu Tvrdošín.

Bedmintonový turnaj O pohár primátora
Aj tento rok sa v športovej
hale Gymnázia Tvrdošín uskutočnil Bedmintonový turnaj
O pohár primátora mesta Tvrdošín, ktorého sa zúčastnilo 29
hráčov z Oravy, Liptova a Popradu. Súťažilo sa v 5 disciplínach.
Mužská dvojhra: 1. J. Šarmír, 2. P. Žuffa, 3. J. Bača. Dvojhra žien: 1. A. Chovancová, 2.
K. Vodičková, 3. Z. Suchánková. Mužská štvorhra: 1. Šarmír-Glončák. Ženská štvorhra:
1. D. Fülöpová a M. Klimčíková.
Zmiešaná štvorhra: 1. P. Gallo
a M. Klimčíková, keď vo finále
porazili mladú dvojicu A. Rybka a A. Chovancová. Najlepším
hráčom v jednotlivých disciplí-

nach boli odovzdané vecné ceny.
Kvalitne obsadený turnaj sa
odohral v príjemnej športovej
atmosfére.

Na záver treba poďakovať
Mestu Tvrdošín, firme IMAO
a všetkým, ktorí pomohli pri
zorganizovaní tohto turnaja.

Postupujú z prvého miesta

V sobotu 14. júna sa v tenisovom centre v Púchove konalo
oblastné kolo postupového turnaja detský Davis Cup (chlapci) a Fed Cup (dievčatá).
Tenisový klub Tvrdošín
zaznamenal v klubových súťažiach prvý úspech, keď dvojica našich malých tenistiek
Karolína a Barborka Šaškové
postúpili do ďalšieho kola ako

víťazky skupiny kde porazili
súperky zo Žiliny, Dubnice
i Kysúc.
Chlapci z Tvrdošína v zložení Lašák Adam a Pavlov Matej
skončili vo svojej skupine síce
na nepostupovom 3. mieste,
ukázali však svojim súperom,
že tenisový klub z Tvrdošína
budú tenisti na Slovensku pozitívne vnímať čoraz častejšie.

Tvrdošín je hlavným mestom Slovenska v ženskom florbale
(Dokončenie z 1. str.)
kolektívy, ktoré tento rok stoja
na vrchole slovenského florbalu. Staršie žiačky z Tvrdošína
sa stali na klubovej úrovni
majsterkami Slovenska. Po
úspešnej kvalifikácii v krajských
ligách sa podarilo žiačkam
postúpiť na záverečný turnaj,
ktorý sa konal zhodou okolností
v Tvrdošíne. Pred domácim
publikom jednoznačne kráčali za
svojim cieľom a zaslúžene vyhrali
celý turnaj. Na majstrovstvách
Slovenska na úrovni klubov
štartovali aj ich staršie kolegyne dorastenky. Na finálovom turnaji
v Tvrdošíne narazili na trpké
sklamanie až vo finále, keď
sa im nepodarilo zvíťaziť nad
Smolníkom, no i napriek tomu
patrí dievčatám poďakovanie,
však sú vicemajsterky Slovenska
v tejto kategórii.
V poradí tretí florbalový titul
majstra Slovenska v Tvrdošíne
získali staršie žiačky športovej
triedy zo základnej školy M.
Medveckej pod vedením Milana
Burdeľa. Po víťazstvách v obvodnom, okresnom a krajskom kole
sa naše staršie žiačky prebojovali

na hlavné celoslovenské kolo do
Dunajskej Stredy. Víťazi ôsmich
krajov bojovali o celkový titul
majstra Slovenska. Tvrdošínske
dievčatá neprehrali jediný zápas
a dokázali, že patria medzi najlepšie na Slovensku. Svojim víťazstvom si zabezpečili postup na
medzinárodný turnaj V- 4 do Trnavy, kde si zmerajú sily s víťaz-

mi Maďarska, Čiech, a Poľska.
„Práca s mládežou prináša
ovocie a klub momentálne patrí
medzi florbalovú špičku na Slovensku. Je to odraz podmienok,
ktoré v našom meste máme. Ďakujem dievčatám za podané výkony a bojovnosť. Taktiež mestu
Tvrdošín a ZŠ M. Medvedzie za
podporu.

Horný rad zľava: Kristína Belicová, Patrícia Šípošová, tréner
Milan Burdeľ, Miška Dulková, Ivana Juriňáková, Radka Rennerová, Klaudia Šprláková, Alexa Olbertová, dolný rad zľava:
Gabika Dulková, Viktória Kovalíková, Frederika Kovalíková.
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