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Potvrdilo sa, že regulácia
rieky ,,Oravica“ v
Oraviach mala veľký
význam

číslo 5

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

Pozvanie na voľby do Zastupiteľstva Žilinského kraja,
ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. novembra 2017 od 700 do 2200

Budeme voliť poslancov, ktorí budú obhajovať záujmy nášho mesta i celého regiónu.
V okrese Tvrdošín si z 21 zaregistrovaných kandidátov na poslanca môžete vybrať najviac 3 kandidátov. Hlasovací lístok je platný, aj keď si vyberiete a zakrúžkujete len jedného, resp. dvoch vašich kandidátov. Za župana si spomedzi 9 kandidátov môžete vybrať a zakrúžkovať len jedného.

Na novú plaváreň sa teší celá horná Orava
Dobrá správa pre všetkých. Plaváreň môže byť
otvorená už na Vianoce 2018.
„Verím, že sa nám poda- a mládež, ktorí sa chcú naučiť
rí naplniť myšlienku posta- plávať, a ktorým rodičia nemôviť plaváreň v našom meste. žu umožniť venovať sa tomuto
Uvedomujem si, že to nie športu kvôli vzdialenosti od
je ľahká úloha, pretože už najbližších plavární v Ružomlen zrekonštruovať jestvujú- berku a Dolnom Kubíne, ale aj
cu majú problém i oveľa väčšie mestá, ako
je naše. Máme
však pred sebou víziu, ktorú
máme pod kont r olo u v ďa k a
dobrému hospodáreniu v meste, no najmä z
príjmov z mestských kúpalísk v
Oraviciach, ktoré už za viac ako
22 rokov vyprodukovali nemalé finančné pro- Táto fotograﬁa nepotrebuje komentár.
striedk y, ktoré
boli investované do mesta, z finančného hľadiska. Mojou
a takto bude investované aj trvalou prioritou je výstavba
do tejto plavárne. Myšlienka objektov, ktoré znamenajú rozvznikla z pochopenia situá- voj nášho mesta, okresu, recie, ktorá je v súčasnosti na giónu, ktoré prinesú Tvrdošínu
hornej Orave. Pre 35 tisícový a celému okresu atraktivitu,
okres Tvrdošín, ale aj veľkú zamestnanosť, oživia cestovný
spádovosť okresu Námesto- ruch i celý charakter nášho
vo, takéto zariadenie chýba. územia. O čom svedčí mnoho
Myslím pritom najmä na deti príkladov nielen v meste, ale

aj v Oraviciach,“ s nadšením
hovorí primátor.
Prvá fáza - fáza prípravy je
už ukončená, a to je určenie
lokality a získanie pozemkov.
Predchádzalo tomu starostlivé
zvažovanie, ktorá lokalita, časť
mesta by bola najvhodnejšia,

ako sú zabezpečené inžinierske
siete, kde je čo najlepšia dostupnosť pre čo najväčší počet
obyvateľov a kde sa dajú v krátkom časovom horizonte vysporiadať majetkoprávne vzťahy.
Primátorove niekoľkomesačné
rokovania priniesli výsledok.
Žilinský kraj prenajal nášmu
mestu pozemky na 30 rokov za

symbolické euro s možnosťou
prenájmu na ďalšie roky.
„Keď sa chce, tak sa dá,“
uzaviera túto prípravnú časť
primátor. „Naším cieľom je
vytvoriť vhodné podmienky na športovanie pre ľudí
z celej Oravy, prispievať
k rozvoju športu a relaxu. Verím, že plaváreň bude slúžiť deťom
a študentom v rámci
vyučovacieho procesu,
ale aj vo voľnom čase,
že sa postupne vytvorí
aj plavecký klub. Za
prijateľné vstupné bude
plaváreň prístupná či
už pre plavecké kluby,
ale najmä pre verejnosť. Práve široká verejnosť z okolia si veľmi
želala plaváreň.“
Budova plavárne sa
skladá z dvoch častí.
V nízkej časti budú
u m iest nené všet k y
obslužné a technologické
priestory. Zároveň tam bude
umiestnená vstupná hala s recepciou a snack-bar, šatne
s prezliekacími kabínkami,
sprchy a WC, wellness so
saunami a vírivkou, šatne
a kancelárie pre zamestnancov a priestory pre technoló(Pokračovanie na 3. str.)

S reálnymi plánmi pre občanov nášho okresu
Rozhodujúce sú investície, ktoré prinesú osoch každému.

„K r a j, o k r e s ,
me sto pot reb uje
mať zadefinované
a pochopené, ako sa
majú rozvíjať v horizonte desaťročí
a čo spôsobia jednotlivé rozhodnutia. Krajský poslanec by mal mať cit,
odvahu, prehľad,
nadčasovosť a šikovných ľudí okolo
seba,“ hovorí primátor Ivan Šaško.
„V ž d y e x i st u jú nejaké priority,
o ktorých dosiahnutie je potrebné
v rámci kraja zabojovať. Starostlivo sledujem rok y
očakávanú a vládou
sľubovanú výstavbu
obchvatu mesta. Ak
sa rozvíja región,
rozvíjajú sa i jed- Pohľad na úsek pripravovanej cesty R3 Tvrdošín - Nižná v dĺžke 4,4 km. V pozadí časť Tvrdošína.
notlivé obce a platí
to aj naopak. Ak je mesto Ja takýto cieľ mám už roky. úseku Tvrdošín – Nižná mala vzdaný úsek obchvatu Trsteúspešné, môže byť aj región. Ako som už hovoril, výstavba pokračovať hneď ako bol odo(Pokračovanie na 2. str.)

Posila v slove

Komu a čomu všetkému som už dal prednosť vo svojom živote pred Tebou! Koľko ma už stálo síl získať
hmotné, alebo iné dobrá a ako málo ma stál zápas o Tvoju prítomnosť v mojom živote. Chápem toho muža, keď
si mu Ty, Ježiš, povedal:- Poď za mnou a nasleduj ma,
ja idem zomrieť! – Odišiel od Teba smutný, lebo mal
svoj majetok. Aj ja mám svoj majetok. Je to môj život,
moje dni, moja mladosť, alebo moje peniaze, prospech
a ja sa bojím rozdávať toto v láske ľuďom a cez lásku
k ľuďom Tebe, Pane.
Július Chalupa

Spomíname
Je jeseň, cítime chladný
vzduch, príroda sa ukladá
na zimný odpočinok. Stromy
začínajú zhadzovať lístie –
svoje šaty. Opadnutý lístok
je ako ľudský život, ktorý
symbolizuje kolobeh života. Odlietavajú
listy i duše. V novembri, v kresťanskom duchu, si pripomíname našich zosnulých počas
sviatku Všetkých svätých
a Pam iat k y zosnulých.
V týchto dňoch sa na každom cintoríne rozsvietia tisíce sviečok za
našich najbližších
zosnulých. I keď
smútime, náš žiaľ
zmierňuje poznanie, že duša človeka je
nesmrteľná a emotívna
modlitba je pre dušu viac ako
čokoľvek iné na svete. Zmysel má aj poznanie, že to, čo

sme nevedeli v minulosti dať
zosnulým, môžeme dať v súčasnosti svojim najbližším.
Práve v cintorínoch si oveľa
intenzívnejšie uvedomujeme, že náš čas na tomto
svete je obmedzený a je
dôležité, ako budeme s ním nakladať.
Keďže minulosť nevrátime, mali by sme náš
život využiť v prospech
vecí, ktoré nás i naše okolie
robia šťastnými. Aj keď už
naši milovaní s nami nie
sú, v našich myšlienkach
ostávajú navždy.
Urobme pre
svojich blízkych
a svoje okolie to
najlepšie. Dávajme si lásku, radosť,
pozornosť, lebo dôjdeme
k bodu, kedy budeme musieť
prevziať zodpovednosť za
svoje činy.

Pozvanie
Vážení a milí spoluobčania, prijmite
srdečné pozvanie do športovej haly
v sobotu 9. decembra o 1400
na už tradičný a neopakovateľný
predvianočný

Sviatok príbuznosti

Pre seniorov je pripravený kultúrny program, vecný
darček a občerstvenie. Tak, ako každý rok i tento, je pre
každého dôchodcu nad 65 rokov a zdravotne ťažko postihnutých občanov pripravený aj ﬁnančný príspevok,
ktorý im má spríjemniť tohtoročné vianočné sviatky.
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Potvrďme svoju spolupatričnosť
a ešte zahlasujeme v celoslovenskej súťaži
o NAJ MESTO A NAJ PRIMÁTORA!

Súťaž, v ktorej môžeme zviditeľniť mesto končí
31. októbra o 1200.

Hlasujme na: www.slovakregion.sk!

Súťaž sa končí o niekoľko dní. V súčasnosti sa nachádzame priebežne
na 19. mieste zo súťažiacich 140 miest Slovenska. Pred nami sa umiestnili len také mestá ako je napr. Bardejov, Trnava, či Košice. Ďakujeme
všetkým, ktorí hlasovali a dokázali tým, že sa naše mesto po celú dobu
udržalo niekoľko mesiacov na popredných priečkách portálu, ktorý je
sledovaný stovkami ľudí.
Urobiť niečo pre spoločenstvo mesta, znamená urobiť niečo pre seba.
Takže zabojujme ešte tých pár dní.

Noví občania mesta

Veselo bolo na radnici 27.
septembra, kedy sem zavítali
na pozvanie mesta rodičia s novonarodenými deťmi, ktorých
slávnostne uvítala zástupkyňa
primátora Vlasta Jančeková.
Stalo sa pravidlom a tradíciou, že naše mesto si uctí rodičov a našich najmenších - novonarodené deti uvítaním do života
v sobášnej sieni.
„Občianske uvítanie do života je jednou z najkrajších a
najvzácnejších chvíľ, ktoré si
budete uchovávať v pamäti. Teším sa spolu s rodičmi zo zázraku

života. Dieťa je predsa tým najvzácnejším darom, ktorý bude
napĺňať a obohacovať ich dni.
Je to dar, ktorý vás, milí rodičia, bude sprevádzať po celý
život, ale aj záväzok a poslanie
pre mesto, aby sme i naďalej
vytvárali podmienky pre skvalitnenie šťastného života našich
detí.“ povedala okrem iného V.
Jančeková.
Prítomní rodičia si následne z jej rúk prevzali fi nančný
darček a knihu s venovaním od
primátora mesta. Do života sme
v uvedený deň privítali 37 novo-

Drevený kostol potrebuje trvalú pozornosť
Posledný náter strechy na
kostole Všetkých svätých bol
prevedený v roku 2009. Vplyv
poveternostných podmienok
si vyžiadal jeho obnovu, a keďže z ministerstva kultúry je
možné na základe projektu
získať financie, mesto ho podalo a bolo úspešné. Z dotácie
na ochranu, obnovu a rozvoja

kultúrneho dedičstva aj so spolufinancovaním mesta bude
do konca októbra prevedený
nový náter strechy. V 2. etape na budúci rok bude náter
realizovaný
na oplotení
areálu cintorína, zvonice
a kostnice.

Na medzinárodnej ceste bezpečne aj v noci
Mestom Tvrdošín vedie medzinárodná cesta I/59 spájajúca
sever – juh, vedúca do Poľska
a štátna cesta II/520, ktoré sú

pre nadpočetný prejazd nákladnej, kamiónovej dopravy
už niekoľko rokov neúnosne
zaťažené a nebezpečné. Vysoká frekvencia premávky je aj vo
večerných a nočných hodinách.
Na priechodoch pre chodcov
sa stávajú dopravné nehody i v
tomto čase predovšetkým pre
slabú viditeľnosť a tiež znížený kontrast chodcov na pozadí
okolia. ,,Potrebovali sme riešit
túto situáciu. Naskytla sa možnosť získať, i keď malú finančnú
čiastku, ktorú sme doplnili z

rozpočtu nášho mesta. Osadili
sme tri stožiare, ktoré boli doplnené nasvietením led žiaroviek,“ informoval nás primátor.
V súčasnosti už osvetľujú
kritické miesta - priechody
pre chodcov na medzinárodnej ceste I/59, a to v miestnej
časti Krásna Hôrka (prechod
obyvateľov z cesty do novej
IBV Breziny), v mestskej časti Medvedzie (prechod z cesty
do domova sociálnych služieb)
a ďalší bol z vlastných zdrojov
mesta zrealizovaný v meste
Tvrdošín k centrálnemu parkovisku. Prostredníctvom projektu sa nebezpečné prechody pre
chodcov stali bezpečnejšími.
Nové vodiace dopravné zariadenie jasne vymedzuje priestor
prechodu, čím sa zabezpečí
bezpečnosť chodcov, detí a
ostatných účastníkov cestnej
dopravy.
Na osvetlenie
získalo mesto dotáciu z programu
Regionálny rozvoj, podprogramu
Verejný priestor
a infraštruktúra
zo Žilinského samosprávneho
kraja na vybudovanie cestných
priechodov.

Potvrdilo sa, že regulácia rieky „Oravica“ v Oraviciach mala veľký význam
Prívalová povodeň, ktorú mestu Tvrdošín avizoval
SHMÚ hydrologickou výstrahou 3. stupňa v trvaní od
21. do 23. septembra sa síce
potvrdila, no zregulovaný
úsek v celom katastrálnom
území k.ú. Oravice – Tvrdošín vydržal, a tak zabránil
obrovským škodám na celom
území centra Oravíc, ale najmä na objektoch mestských
bazénov a objektoch areálov
Meanderparku i Skiparku.
Celú investíciu do regulácie rieky Oravice iniciovalo vedenie mesta a stavebne
ju realizovali Cestné stavby
Tvrdošín. Bola financovaná
prostredníctvom Štátnej vodohospodárskej spoločnosti
z projektov Ministerstva životného prostredia SR a patrila
v tom čase, keď bol primátor
aj poslancom NR SR, k jednej
z tých dôležitých akcií, ktoré
sa nám v meste i v mestskej
časti Oravice podarilo zrealizovať.

Práce na regulácii sa začali
1. marca 2010. „Dôležitú prácu pri príprave tohto náročného projektu odviedlo vedenie

mesta, bez ktorého pomoci by
sa táto regulácia nikdy nebola
pripravila a začala. Veríme, že
táto spolupráca bude aj naďa-

toku rieky Oravica. Jej slová
sa naplnili, stavba bola zregulovaná v dĺžke cca 3,3 km a
zrealizovaná do dvoch rokov.

Do rozsiahlej stavby bolo investované cez 2,3 milióna eur.
Odvtedy prívalové vody narobili veľké problémy na viacerých miestach,
ktorými rieka
Oravica preteká, strhnuté
boli st romy,
brehy, mosty,
vytopené pivnice domov.
Vďaka predvídavosti vedenia mesta, aktívnej príprave
projektu a pomoci pri prípravných prácach pred samotnou realizáciou stavby
bola rieka zregulovaná tak,
že bola zabezpečená komplexná ochrana
Oravíc pred veľkými vodami,
o čom sme sa mali možnosť
presvedčiť už niekoľkokrát.

(Dokončenie z 1. str.)
nej. Stalo sa však to, že do na
ministerstvo dopravy prišiel
nominant KDH a proces prípravy bol zastavený a finančné prostriedky boli presunuté
inde, len nie na Oravu. To,
že tento náš úsek bol majektkoprávne vysporiadaný a existovalo právoplatné stavebné povolenie nemala záujem
rešpektovať ani ďalšia vláda,
v ktorej boli iba nominanti
SMER-u. Potom nasledovalo
iba to, že sa musel obnoviť
proces stavebného povolenia,
ktorý sa musel predĺžiť, a najmä bolo nutné zabezpečiť jeho
právoplatnosť.“
Primátorove slová potvrdzuje materiál z rokovania
vlády z mája 2011, kde bolo
uvedené: Moderné, bezpečné
a kvalitné diaľnice a rýchlostné cesty - Program pokračovania prípravy a výstavby diaľnic
a rýchlostných ciest na roky
2011 – 2014: R3 Tvrdošín –
Nižná nad Oravou: „Vyše 5-kilometrový úsek nadväzuje na
obchvat Trstenej uvedený do
prevádzky koncom roku 2010.
Územné rozhodnutie je právoplatné od septembra 2009.
Dokumentácia na stavebné
povolenie bola dodaná vo februári 2011. V súčasnosti sa
zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie stavby. Je
reálny predpoklad ukončenia
prípravy a vydanie stavebného povolenia v roku 2012
a následne začatie výstavby
od roku 2013. Intenzita okolo
13-tisíc vozidiel denne umož-

ňuje zvážiť realizáciu stavby
nateraz v polovičnom profile.“
„Pre výstavbu obchvatu
sme urobili veľa. V 2013 sme
z našej radnice spustili petíciu,
do ktorej sa zapojili všetky dotknuté obce. Náš tlak a aj tlak
médií spôsobil, že v roku 2015
sa výstavba mala opäť reálne
začať, avšak až keď sa zmenila
jednofarebná vláda v koaličné
zoskupenie, v ktorej je aj SNS
nastala zmena myslenia, keď
24. júla tohto roku Národná
diaľničná spoločnosť vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R3
Tvrdošín – Nižná. Ukončenie
súťaže sa predpokladá vo februári 2018 a začiatok výstavby
následne už v marci budúceho
roka.“
Predpokladaná hodnota
zákazky je stanovená na necelých 75 miliónov eur bez DPH.
Súťažné podklady pripravil Investičný úsek NDS.
Plánovaný úsek rýchlostnej
cesty R3 z Tvrdošína do Nižnej
má odľahčiť dopravu v našom
meste. Vedie po ľavom brehu
rieky Oravy.
Úsek sa napája na existujúci
obchvat Trstenej. Trasa končí
pred obcou Nižná pripojením
na súčasnú cestu I/59 prostredníctvom privádzača Nižná a
okružnej križovatky Nižná –
sever. Tu dôjde k napojeniu na
pripravovanú stavbu rýchlostnej cesty R3 Nižná nad Oravou
– Dlhá nad Oravou.
Na obchvate s dĺžkou 4,4
km sa bude nachádzať 10
mostov v dĺžke 1 567,6 m, 3

mosty mimo R3 v dĺžke 135
m, vybudovaných bude 2 150
m protihlukovej steny a 42 m
bude mať dočasný most cez
rieku Orava.
Lehota výstavby bola určená na 822 dní. Výstavba bude
financovaná zo zdrojov Národnej diaľničnej spoločnosti.
Úsek Tvrdošín – Nižná sa
napojí na R3 Trstená – obchvat.
Začiatok úseku bude riešený
mimoúrovňovou k rižovatkou Tvrdošín, ktorým končí
obchvat Trstenej, bude viesť
po ľavom brehu rieky Oravy.
Na tomto úseku sa tranzitná
doprava presmeruje mimo intravilán nášho mesta, čím sa
výrazne zvýši bezpečnosť na
jestvujúcej ceste a zlepšia sa aj
ekologické podmienky. Koniec
úseku tvorí napojenie rýchlostnej cesty R3 na existujúcu cestu I/59 privádzačom a úrovňovou križovatkou Nižná –sever.
Pokračovaním nasledujúceho úseku rýchlostnej cesty
Nižná – Dlhá nad Oravou sa
obíde aj intravilán obce Nižná.
Rýchlostná cesta R3 je navrhovaná ako prepojenie sever
- juh v trase od štátnej hranice
s Poľskom cez Martin, Žiar nad
Hronom, Zvolen až po štátnu
hranicu v Šahách. Jej celková
dĺžka bude cca 260 km.
Pred výstavbou sa bude robiť archeologický prieskum po
celej trase.
V rámci stavby je potrebná úprava Krivého, Krátkeho
potoka a Bezmenného potoka
v k.ú. Tvrdošín. Počas realizácie dočasných premostení

potrebných pre výstavbu príde aj k zásahu do brehov riek
Oravice a Oravy, ale len v minimálnej miere. Po ukončení
výstavby sa brehy riek Oravy
a Oravice upravia do pôvodného stavu.
Projektová dokumentácia
rieši návrh vegetačných úprav
a náhradných výsadieb pozdĺž
cesty a pozdĺž preložiek ciest
nižších kategórií, poľných ciest
a preložiek vodných tokov.
Vegetačné úpravy budú
realizované na násypových
a zárezových svahoch ciest a
brehoch preložených potokov,
v katastrálnych územiach Tvrdošín, Krásna Hôrka, Nižná
nad Oravou.
Vegetačné úpravy okolo
ciest sú navrhované s ohľadom
na krajinu jej charakter tak, aby
vytvorili protihlukovú, protiprachovú (hygienická funkcia) a protiemisnú bariéru, aby
plynule nadviazali na pôvodnú
vegetáciu v území, s rešpektom
na oblastné druhové zloženie
vegetácie.
Výsadby na novovybudovaných svahoch zamedzia erózii
na svahoch a budú mať za následok aj zníženie náročnosti
na údržbu porastov. Bude odborne, bezpečne a ekologicky
založená drevinná vegetácia,
ktorá bude ochraňovať bezprostredne prislúchajúce prírodné spoločenstvá v blízkosti
komunikácie, lesné porasty,
poľnohospodársku pôdu, vodné toky, brehové porasty, chránené územia, ľudské obydlia,
chránené pamiatky a iné.

lej pokračovať a stavba bude
odovzdaná v plánovanom termíne,“ povedala vtedy zástupkyňa Povodia Váhu, správcu

Septembrové prívalové neohrozili občanov ani ich majetok.

S reálnymi plánmi pre občanov nášho okresu

Úprava ihriska je prvým krokom k vytvoreniu parku

Detské ihrisko v Medvedzí získava novú kvalitu.
Ihrisko v tejto časti mesta
stojí niekoľko desiatok rokov

a v priebehu rokov menilo svoju
tvár. Súčasný stav cestnej pre-

mávky je pre deti
nebezpečný, a tak sa
vedenie mesta rozhodlo priestor detského ihriska oplotiť, aby deti a rodičia
boli v bezpečí. Oplotenie bolo potrebné
urobiť aj preto, aby
sa na ihrisku nenachádzali psie exkrementy, pretože niektorí ľudia sú bezohľadní a nedisciplinovaní. So svojimi
domácimi miláčikmi
chodia kdekoľvek
a nemajú vôbec zábrany. Nerešpektujú,
že ihrisko je priestor
vymedzený pre deti.
Plánované pieskovisko pre najmenšie deti
už bude spĺňať všetky hygienické požiadavky.

Nová filozofia mesta, aby sa
rodičia popri strážení dieťaťa na
ihrisku mohli venovať aj svojmu
zdraviu, priniesla inštaláciu nových fitnes prvkov, na ktorých si
môžu zacvičiť.
Popri ceste bol vybudovaný
priestor – na vytvorenie bariéry
od miestnej komunikácie nachádzajúcej sa v jeho tesnej blízkosti. Ten bude dotvorený zeleňou,
kvôli minimalizácií prašnosti
bude vytvorené zázemie, ktoré
bude spĺňať aj estetické kritériá.
Po tohtoročnej úprave ihriska
má vedenie mesta záujem postupne vytvoriť v tejto lokalite
park aj v nadväznosti na budúcu krytú plaváreň. Keď bude
priestor upravený, mesto tam
plánuje po dohode s urbárnikmi postupne vytvoriť oddychovú zónu , kde by boli zasadené
stromy, kríky, osadené lavičky
prepojené chodníkmi.
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Skúsme sa prekonať a poďme voliť všetci
Tak ako sme všetci jedineční svojou existenciou,
máme aj odlišné videnie
sveta.
Občania vo voľbách tvoria budúcnosť. Ak sa voľby
nezúčastnia, dávajú oprávnenie ostatným voličom rozhodnúť vo svojom mene,
zverujú teda rozhodnutie
o svojej budúcnosti do rúk
iným. Toto rozhodnutie ostatných voličov môže byť v
totálnom rozpore s ich vlastnými názormi a môže skončiť úplne naopak akoby sa
sám volič voľby zúčastnil.
Čím väčšia volebná neúčasť,
tým silnejší je každý hlas
jednotlivca.
Vo voľbách v roku
2012 rozhodlo napríklad
každých 100 ľudí okrem
seba aj za 72 ďalších, čo je

sila 1,72 hlasu na voliča.
Vo voľbách s historicky
najnižšou účasťou vôbec
disponoval volič hlasom so
silou až 7,87 hlasu. Teda
volič, jednotlivec rozhodoval nielen za seba, ale aj za
ďalších takmer 7 voličov!
Ľudia strácajú motiváciu
voliť, sú skeptickí, v horšom
prípade apatickí a nedôverujú
politickým stranám. Dôležitá
je pritom citlivosť, tolerancia
voliča na kauzy politikov.
Psychológiou a reklamou
dokážu tieto negatívne
javy eliminovať, prípadne
obrátiť vo svoj prospech,
keďže obyčajný volič
nemá možnosti okamžite
posúdiť dôveryhodnosť
výrokov politika.
Uplynuli štyri roky od minulých volieb, kedy sme si
zvolili poslancov do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja za náš okres
Tvrdošín.
Voľby do vyššieho územ-

ného celku sú veľmi vážna
záležitosť, pretože sa na budúcnosti nášho kraja môžeme podieľať aj my, občania
odovzdaním svojho hlasu,
preto by sme voľby nemali
brať na ľahkú váhu a mali by
sme zabojovať za Tvrdošín
a voliť takých ľudí, o ktorých vieme, že vedia pomôcť
nášmu okresu, nášmu mestu.
ŽSK nesie zodpovednosť
za dopravu a cesty, zriaďovanie a prevádzkovanie nemocníc, stredných
škôl, divadiel a múzeí, čerpanie financií z eurofondov na regionálny rozvoj.
Mnohým sa môže zdať, že
ísť voliť je zbytočné, pretože
kraj vlastne nemôže pre obyvateľov nič spraviť. Opak je
pravdou, neúčasťou vo voľbách nechávate ostatných
rozhodovať o veľkej sume
prostriedkov, ktoré sú priamo
určené na rozvoj kraja.Mohlo
by to byť inak a lepšie? Vy
rozhodnete!

Ho s p o d á r e n ie v le s o ch
Urbáru Tvrdošín, ako aj v iných
subjektoch, usmerňuje vysoký
objem kalamít, čiže ťažba náhodná.
Na lesnom obvode Oravice má
silný podiel na kalamitách blízkosť 5. stupňa ochrany v štátnych
lesoch TANAP-u, a zároveň silné
napadnutie lesných porastov podkôrnym hmyzom z poľskej strany
hranice. K tomu sa niekoľkokrát
do roka, hlavne v jarných a letných mesiacoch zopakujú silné
veterné smršte, ktoré spôsobujú
kalamitu vetrovú a nahrávajú
tak ďalšiu potravu pre podkôrny hmyz. Cez to všetko môžeme
skonštatovať skutočnosť, že sme
jeden z mála subjektov na Orave,
ktorý úspešne stačí spracovávať
tento obrovský nápor kalamitného dreva. Je to problém smrekových porastov nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe.
Vedenie Urbáru Tvrdošín
rýchlo zareagovalo na tento novodobý fenomén, a preto sa zatiaľ darí držať nápor kalamít pod
kontrolou. Svedčí o tom aj objem
spracovaného kalamitného dreva,
ktorý sa v tomto roku v mesiaci
október blíži k hranici 30 000 m3.

Spracovaním kalamitného
dreva to samozrejme nekončí.
Naopak, je to začiatok ďalšieho
objemu prác. Tento vysoký podiel kalamitnej ťažby spôsobuje
vysoký nárast holín, ktoré sa musia následne zalesniť. Aj s týmto
problémom vedenie urbáru Tvrdošín úspešne zápasí. Každoročne sa zalesní 35-40 ha novovzniknutých holín. Pre vysoký
objem zalesňovacích prác sme
začali posledné roky prevádzať
zalesňovanie na jar a aj na jeseň.
Len v tomto roku 2017 bolo
na jar vysadených 64 450 ks sadeníc na ploche 17 ha. V týchto
dňoch dokončujeme jesennú výsadbu v objeme 72 100 ks sadeníc
na ploche 20 ha.
V boji s podkôrnym hmyzom
Urbár prevádza aj ďalšie obranné a ochranné opatrenia spojené
s revitalizáciou lesa. V rámci
projektu sme postavili vo vybraných porastoch 55 feromónových
lapačov a 122 klasických lapákov. Realizácia tohto projektu
je v lokalite najviac postihnutou
veternou a následne kôrovcovou
kalamitou, a to Oravice.
V mesiaci máj bola realizovaná letecká aplikácia prípravku na

ochranu lesa a revitalizáciu. Vybraté lokality na leteckú aplikáciu sú vo výmere 73 ha v lokalite
tvrdošínskej Magury.
Plánujeme aj využitie iných
druhov ihličnatých drevín odolných voči biotickým a abiotickým činiteľom, ktoré decimujú
smrekové porasty. Zatiaľ ako
prímes v lesných porastoch a po-

,,Politici majú sklon myslieť na budúce voľby a nie
na budúce pokolenie.“ 		
Ronald Reagan

Je to vo vašich rukách, komu dáte svoj hlas
Keďže nám záleží na našom meste, na našom okrese i celom Žilinskom
kraji, v ktorom žijeme, kde pracujeme, chodíme do školy a tvoríme hodnoty pre seba i budúce generácie, poďme všetci voliť už 4. novembra
a vyberme si tých najlepších, ktorí nás budú zastupovať a tvoriť hodnoty pre nás všetkých.
Naše mesto i celý okres Tvrdošín potrebuje zástupcov, ktorí majú národné a sociálne cítenie a ktorí dokážu obhajovať spravodlivosť a brániť záujmy ľudí.

Zoznam kandidátov na poslancov za okres Tvrdošín

V okrese Tvrdošín si z 21 zaregistrovaných kandidátov na poslanca môžeme vybrať najviac 3. Hlasujúci lístok je platný, aj keď si vyberiete a zakrúžkujete len jedného, resp. dvoch vašich kandidátov.

1. Miroslav Gabara, PhDr., Tvrdošín
2. Milan Hujas, Trstená
3. Daniel Koleják, Ing., Trstená
4. Vojtech Koleják, MUDr., Trstená
5. Slavomír Korčuška, Podbiel
6. Milan Kováč, Tvrdošín
7. Štefan Kristofčák, Mgr., Tvrdošín

8. Ján Kuboš, Ing., Nižná
9. Milan Kuriak, Tvrdošín
10. Alojz Lajčin, JUDr., Habovka
11. Lukáš Lepáček, Bc., Tvrdošín
12. Eva Loffayová, Trstená
13. Andrej Medvecký, Tvrdošín
14. Ivan Plevík, Tvrdošín

15. František Polakevič, Trstená
16. Rastislav Ratulovský, Tvrdošín
17. Jaroslav Rosina, Ing., Nižná
18. Dominik Svitek, Tvrdošín
19. Ivan Šaško, Ing., Tvrdošín
20. Dušan Šoltés, Mgr., Tvrdošín
21. Anton Tabačák, JUDr., O. B. Potok

Zoznam kandidátov na predsedu ŽSK

Za župana si spomedzi 9 kandidátov môžete vybrať a zakrúžkovať len jedného:

1. Juraj Blanár, Ing., Žilina
2. Peter Cibulka, Mgr., Žilina
3. Kristián Hoffmann, Mgr., Žilina

Urbár Tvrdošín v tomto roku vysadil rekordných 136 500 nových stromov

stupne, ak sa osvedčia, zvyšovať
ich percentuálne zastúpenie.
Možno aj to bude krok k zachovaniu predovšetkým ihličnatých
lesov v našom regióne. Sme
oblasť zasobárne pitnej vody.
Z hľadiska vodohospodárskeho
je schopnosť ihličnatých porastov zadržiavať vodu vyššia ako
u porastov listnatých.

Nové cesty vylepšili náladu turistom
V uplynulých týždňoch bola po náležitých tlakoch primátora mesta
tentoraz aj ako poslanca Žilinskej župy zásadným spôsobom zrekonštruovaná cesta z Oravíc do Habovky a položený nový asfaltový koberec v dĺžke takmer 8 kilometrov. Zároveň bol položený nový asfalt
na viacerých úsekoch aj cesty z Oravíc do Vitanovej, čo zásadným
spôsobom zlepšilo podmienky pre cestovný ruch na týchto spomínaných cestách v našom okrese.

4. Erika Jurinová, Ing., Nižná
5. Anton Martvoň, Mgr., Dol. Kubín
6. Ján Mikolaj, prof., Ing., Žilina

7. Marián Murín, Mútne
8. Stanislav Pirošík, Val. Dubová
9. Peter Sagan, Žilina

Na novú plaváreň sa teší celá horná Orava

(Dokončenie z 1. str.)
giu. Časť budovy bude podpivničená, v suteréne budú umiestnené strojovne bazénovej technológie a vzduchotechniky. Zo
vstupnej haly je tiež prístupná
galéria v bazénovej hale, ktorá
bude slúžiť ako hľadisko pre
divákov pri plaveckých podujatiach.
Bazénová hala bude prestrešená šikmou strechou. Hala
bude čiastočne presklená. Mestská plaváreň – dĺžka bazéna je
25 m s 5-mi plaveckými dráhami. Priestor wellness bude oddelený od bazénovej haly presklenou nepriehľadnou stenou.
Zahŕňa 3 sauny, a to fínsku, parnú a infrasaunu. V relaxačnom

priestore bude vírivka a ležadlá.
Situovanie plavárne bude
znamenať dostupnosť nielen pre
obyvateľov nášho mesta, ale aj
návštevníkov celého regiónu.
V blízkosti sa nachádzajú autobusové a železničné zastávky,
vyriešené je parkovanie.
,,Stavba bude financovaná
z rozpočtu mesta, ktorej projektová dokumentácia spolu s
rozpočtom stavby je v týchto
dňoch pred ukončením, na základe čoho môže začať proces
verejného obstarávania, ktorý
chceme, aby sa realizoval v mesiacoch december - január tak,
aby výstavba plavárne mohla
začať vo februári 2018,“ dodáva primátor.

Rozvoj mesta cez eurofondy
Hoci je vypracovanie a neskôr po schválení projektov mácie o trasách a objektoch prípodporených z Európskej únie náročné, znamená rozvoj rodného a kultúrneho dedičstva
nachádzajúcich sa v blízkom
mesta, prináša úžitok všetkým obyvateľom.
susedstve trasy a na druhej straKeď v rokoch 2004 - 2006 Oprávnené sú len projekty na ne umožní využitie atraktívnej
začalo prípravné obdobie čer- ochranu kultúrneho a prírod- terénnej hry dostupnej na smatpania eurofondov, väčšina sa- ného dedičstva. I túto možnosť rfónoch. Použitie QR kódov na
turistické trasy umožní aktívne
mospráv len s námahou získa- využijeme,“ hovorí primátor.
vala informácie o tom, v akých
Mesto opätovne pripravuje spoznávanie prírodného dedičoblastiach budú poskytnuté, ako druhú verziu projektu, ktorý stva (najpopulárnejšie údolia
písať žiadosť a pod. Informač- rieši výstavbu a modernizáciu Západných Tatier, dva národná kampaň rokov 2007 – 2013 cyklochodníkov, ktoré by spojili né parky, Oravská priehrada) a
už bola cielená a mnohé samo- gminu Kościelisko s Oravicami objekty kultúrneho dedičstva:
správy si výrazným spôsobom a následne mestom Tvrdošín historické cirkevné stavby napomohli. K ním patrí aj naše už existujúcou trasou vedúcou chádzajúce sa na oboch stranách
mesto. Keď sa zameriame len z Poľska cez Oravskú Priehradu hranice (v tom kostol Všetkých
na jednu oblasť, a to na Program a Štefanovo. Súčasťou projektu svätých zapísaný do zoznamu
cezhraničnej spolupráce Poľsko je vybudovanie cyklochodníka svetového kultúrneho dedič– Slovenská republika, dá sa vedúceho popod záhradkárske stva, UNESCO). Účinnú propapovedať, že sme sa projektmi osady pod Bučníkom a turis- gáciu zabezpečí vydanie knihy
o spoločných hodnotách oboch
s poľskou gminou Kościelisko tickej informačnej kancelárie.
zapojili do všetkých výziev,
Na Spoločnom technickou regiónov a máp s vyznačením
ktoré boli pre dané obdobie sekretariáte v Krakowe sa na- prírodných a kultúrnych hodurčené a mesto bolo oprávne- chádzajú aj dva mikroprojekty. nôt s napojením na informačný
ným žiadateľom. Modernizácia Jeden je zameraný na obnovu systém QR kódov.
Vo štvrtom projekte je partmestského kultúrneho stredis- sakrálnych pamiatok – Súsošie
ka, výstavba amfiteátra a rela- sv. Trojice, Mariánsky stĺp, Sv. nerom nášho mesta poľská gmixačného chodníka v Oraviach, Ján Nepomucký, Centrálny kríž na Laskowa. Jeho základom je
zrekonštruované cesty v Med- v cintoríne v Medvedzí a Ka- myšlienka, že všetko bohatstvo
vedzí, to všetko je bonus pre menné levy. Cieľom druhého je Zeme, hory, lesy, všetko živé,
obyvateľov, pretože spolufinan- zvýšenie turistickej atraktivity všetko je dar, ktorý musíme
covalo piatimi a hotel Limbu 50 partnerov o nové produkty za- chrániť. Jedným z cieľov propercentami. „Sme radi, že sme merané na prírodné a kultúrne jektu je obnova „zabudnutých
vše všetko, čo sme si napláno- hodnoty oboch regiónov. Inová- prameňov“ - ako pramene sírvali stihli v pravý čas, pretože ciu projektu zabezpečuje vytvo- kovej vody, ktorá v minulosv programovacom období 2014 renie mobilnej aplikácie, ktorá ti bola využívaná pre svoje
- 2020 už takáto možnosť nie. turistom umožní získavať infor- blahodárne účinky na kožné

choroby a tráviaci trakt. Podľa
pamätníkov bol prameň bol
pomerne výdatný, studnička
mala kamennú úpravu a slušný
prístupový chodník.. Zápach
sírovodíka uvoľňovaného z
vody bolo cítiť silno v okolí
prameňa. K nemu chodili v
rámci vyučovania prírodopisu
a pracovného vyučovania žiaci
základnej školy z Tvrdošína.
Aktívny bol najmä učiteľ Peter
Šangala. Do projektu je zaradená aj obnova dvoch prírodných
studničiek nachádzajúcich sa
v blízkosti existujúcich turistických chodníkov. Hlavne poľovníci a turisti vedia, že lesná
voda vyvierajúca z hlbín Zeme
je chuťovo najlepšia. Je bez chlóru, krištáľovo čistá, chladná,
prefiltrovaná skalami a lesnou
pôdou, obohatená minerálmi.
Pramenitá voda v pohári dušu
poteší, napojí a osvieži.
„Rozhodli sme sa obnoviť
tieto studničky aj preto, „že sme
na ne zabudli“ a toto prírodné
dedičstvo nie je nikým chránené. Súčasná generácia o tomto
zdroji nemá žiadne vedomosti, pretože lokalita, v ktorej sa
nachádza nie je viac spropagovaná. Teraz prostredníctvom
eurofondov, ak by bol projekt
schválený, ich môžeme obnoviť“
hovorí primátor.

Ďalším cieľom projektu
je z v id it eľne n ie dot e r a z
n e v y u ž íva ných lok a l ít Skalka ako turistické a zároveň
pút n ické m iesto by malo
byť miestom oddychu pre
načer panie síl k ďalšiemu
zaujímavému turistickému
bodu na v rchu Javorovô.
„Chceme vytvoriť zázemie k
týmto prameňom a zároveň vytvoriť oddychové zóny slúžiace

na relax a odpočinok. K projektu neodmysliteľne patrí aj
propagácia, ktorú riešime prostredníctvom informačných tabúľ, vydaním turistických máp
a ďalšieho materiálu ,“ dopĺňa
primátor.
Oddychové zóny by podľa
projektu mali vzniknúť okrem
Javorového vrchu a pri prameňoch sírkovej vody v Tvrdošíne
a v Oraviciach.

Cezhraničná doprava rozšíri spoluprácu
Vážený pán Ing. Ivan Šaško,

Chceli by sme sa úprimne poďakovať za vašu otvorenosť a ochotu spolupracovať v rámci projektu, uviesť do prevádzky pravidelnú
autobusovú linku v pohraničných oblastiach medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou.
Malopoľské vojvodstvo zahájilo práce pre uvedenie do prevádzky pravidelnej autobusovej dopravy medzi našimi krajinami,
v rámci v ktorých v prvej fáze boli pozvané k spolupráci okresy:
powiat nowotarski a powiat tatrański v rátane obcí v oblastiach
týchto okresov. Výsledkom bolo spoločné vyhlásenie o zámere
cieľom zaviesť pravidelnú autobusovú dopravu v pohraničných
oblastiach, ktorého podpisový ceremoniál sa konal 5. júla 2017
v meste Zakopane.
Dúfame, že vďaka spolupráci všetkých zúčastnených na
oboch stranách hranice orgánov sa spoločným úsilím podarí vymyslieť riešenie, ktoré bude prínosom pre všetky
zúčastnené strany, a vďaka tomu sa stane dôležitým príkladom správnej poľsko-slovenskej susedskej spolupráce.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v rámci projektu uvedenia cezhraničnej autobusovej linky a ostávame s pozdravom.
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
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Oplotenie futbalového ihriska

Na futbalovom štadióne sa realizuje výstavba oplotenia
celého športového areálu, ktorého súčasťou sú dve futbalové ihriská.

Oravka opäť premáva

Železnice SR od 18. septembra rekonštruovali železničný
most na Farskej ulici. Dokončili ho v plánovanom termíne.
Od 19. októbra je trať plne funkčná.

Obnovená stolnotenisová herňa

V objekte prebehla rekonštrukcia dreveného krovu, boli vymenené drevené
okná za plastové, niektoré
boli zamurované. Fasáda bola
zateplená a položená nová

strešná krytina. Mesto ponúka zrekonštruovaný objekt,
aby funkčne slúžil pre všetkých záujemcov. Zateplením
sa znížili náklady na energiu,
na teplo.

Nová strecha na športovej hale

Nové oplotenie termálnych kúpalísk je estetické a funkčné

Mestské termálne kúpaliská
v Oraviciach boli pre verejnosť
otvorené v roku 1995. Počas tohto obdobia bolo potrebné oplotenie niekoľkokrát opraviť či
meniť oplotenie. I keď je objekt
monitorovaný kamerovým systémom, v časti od rieky Oravica
bolo vandalmi poškodené, a takisto sa na ňom podpísal aj „zub
času“. Počas letných mesiacov
bolo postavené nové oplotenie,
ktoré je vyššie a bezpečnejšie.
Opäť bude zabezpečené kamerovým systémom, aby sa zabránilo jeho devastácii a nepovolenému vstupu do areálu cez
poškodený plot.
Veríme, že ho nepoškodili
občania nášho mesta, pretože
zľavnené vstupné do kúpalísk
je naozaj symbolické a ničiť
vlastný majetok mesta by bolo
zarážajúce. V takejto situácii
je potrebné najmä mladým ľuďom povedať, že i keď sme si na
existenciu termálnych kúpalísk
zvykli ako na samozrejmosť,
mohli aj „nebyť“.

„Keď sa po revolúcii v roku
1989 udiali legislatívne zmeny
aj v daňovej oblasti, zistili sme,
že z katastrálneho územia nášho mesta chýba výmera 2008
ha Oravíc. Uvedomovali sme si,
že toto územie má obrovskú per-

spektívu nielen ako zdroj príjmu
pre mesto, ale aj ako budúce kúpeľné centrum. Museli sme dokladovať historický vzťah nášho
mesta k tomuto katastrálnemu
územiu, a zároveň dokázať protiprávne kroky inštitúciám, ktoré

Oravice ako súčasť nášho mesta postupne menia svoju tvár
aj v kvalite životného prostredia.

ho zaradili do správy obce Vitanová v r. 1977. Naše viacročné
úsilie v dokazovaní historickej
pravdy viedlo k tomu, že Úrad
geodézie vydal Rozhodnutie o
tom, že Oravice patria neodlučne k Tvrdošínu. Túto skutočnosť
potvrdil nielen Katastrálny úrad
v Banskej Bystrici 6. 6. 1995,
ale aj Najvyšší súd a následne
aj Ústavný súd SR. Myslím si,
že z historického hľadiska ide o
významný počin. Naše mesto sa
stalo spolumajiteľom termálneho
vrtu, ktorý zásobuje nami vybudované mestské termálne kúpaliská, sprístupnené verejnosti 30.
júla 1995. S prestávkou dvoch
rokov , kedy Oravice boli protizákonne prepísané do Vitanovej
fungujú dodnes a prinášajú nám
úžitok, ktorý investujeme do rozvoja všetkých mestských častí,“
zaspomínal si primátor Ivan
Šaško, ktorý dá sa povedať, zachránil dedičstvo našich predkov
v Oravicich pre nás, súčasných
obyvateľov mesta, ale najmä pre
budúce generácie.

Fitnes prvky boli umiestnené vo všetkých lokalitách
„V zdravom tele, zdravý
duch“ je motto, ktoré je nadčasové, stále platí. Nedostatok
pohybu, ktorý je negatívnou
súčasťou nášho životného
štýlu, je potrebné kompenzovať cvičením. Atraktívnym
sa stalo cvičenie „vonku“
v exteriéri. Tohto trendu sa
zhostilo i naše mesto. Vzhľadom k tomu, že má viac mestských častí a snaha vyhovieť
všetkým viedla k tomu, že
niekoľko základných prvkov
bolo umiestnených na piatich
miestach – v Krásnej Hôrke,
na sídlisku, na Starom Medvedzí, v Tvrdošíne a na Vladine. Keďže deti a mládež

majú vytvorené vhodné podmienky v školských zariadeniach, majú možnosť svoje
pohybové aktivity rozvíjať
v rôznych krúžkoch, fitnes
prvky sú určené pre staršie
deti a dospelých. Doteraz
mali možnosti len v interiéri
vo fitnes centrách a za určitý
poplatok. Nezanedbateľná je
aj myšlienka, aby deti s rodičmi trávili viac voľného
času, aby deti hrajúce sa na
ihrisku videli, ako ich rodičia
cvičia. V každej tej lokalite sa
nachádza minimálne 5 cvičiacich prvkov. Inštalované boli
- Vzpieranie horné, Vytláčanie v sede, Bežec, Orbitrek,

Kolesá tai chi veľké a malé,
Hrazdy rovnobežné, Lavička,
Trojhrazda, Veslá, Tlak nohy,
Twister, Váhadlo, Jazdec.

Ak vás zaujala táto informácia, môžete si obtiažnosť
cvikov, ale najmä tréningový
efekt sami vyskúšať.

Športoviská, ktoré využívajú ľudia zo širokého okolia
Život bez športu si mnohí z nás nevedia ani
predstaviť. Šport spája nielen ľudí, ale aj krajiny,
národnosti, organizácie. Široko-ďaleko by ste márne
hľadali mesto, ktoré ponúka nielen svojim občanom,
ale aj ľuďom z celého okresu také športové vyžitie
ako nikde inde.
Deti a mládež sú budúcnosť nás všetkých. Možno
práve v meste Tvrdošín vyrastajú noví reprezentanti
v nejakom športe. Vedenie mesta patrične podporuje
športy v meste, ale dôraz kladie aj na budovanie dôstojných športových areálov pre možnosti súťažného,
ale aj rekreačného vyžitia.
Krytá tenisová hala

Športovú halu postavilo
mesto pred 20-timi rokmi pre
deti a študentov nášho mesta, konajú sa tam nielen významné športové ale aj kultúrno-spoločenské podujatia.
Tak ako každá stavba či objekt potrebuje svoju údržbu,

pre verejnosť, mesto vyhovuje aj individuálnym požiadavkám.
V letných mesiacoch je postavené hokejbalové ihrisko, ktoré využívajú nielen tunajší obyvatelia, ale aj obyvatelia okolitých obcí.
Mestská športová hala
V roku 1998 vedenie mesta otvorilo športovú halu, ktorá má
až do dnešnej doby za účel slúžiť a pomáhať rozvíjať talenty
v oblasti halových športov, ako je futsal, basketbal, volejbal,

tak aj tento športový stánok
sa časom opotreboval. Keďže základom každej stavby
je dobrá strecha, tak aj naša
športová hala sa dočkala toho
základného, čomu sa najviac
poteší naše gymnázium, ktoré športovú halu spravuje.

Farská ulica dostáva novú tvár

Zdravotné stredisko na Školskej ulici

Strecha na zdravotnom
stredisku bolo potrebné
riešiť. Bola urobená nova

izolácia strešného plášťa,
pretože tam bol havarijný stav.

Skvelým príkladom je krytá tenisová hala, v ktorej formujú
svoje tenisové talenty pod skúsenými trénermi nielen deti a mládež z Tvrdošína, ale aj z celého okresu. Vedenie mesta v roku
2015 investovalo do tenisového povrchu v hale, keď umelú trávu vystriedal moderný tenisový povrch, ktorý sa používa nielen na svetových tenisových turnajoch, ale môžeme ich vidieť
aj v známych tenisových centrách. Mimo tréningových časov
slúži tenisová hala na rekreačné športovanie pre verejnosť zo
širokého okolia.
Umelá ľadová plocha (hokejbalové ihrisko)
Umelá ľadová plocha v našom meste posúva možnosti športovania znova o stupienok vyššie, pričom ani mestá ako Trstená a
Námestovo sa nemôžu pýšiť takýmto športoviskom. Veľký rozvoj vďaka takejto ľadovej ploche zaznamenalo korčuľovanie a
hokej, ktorý sa hráva u nás na amatérskej úrovni. Pod Velingom
môžete nájsť všetky vekové kategórie, nielen z nášho mesta.
Mesto sa snaží vyjsť v ústrety všetkým korčuliarom, veď večer
čo večer počas zimných mesiacov vidieť plnú ľadovú plochu
korčuľujúcich návštevníkov. Aj keď je plocha určená hlavne

bedminton a v neposlednom rade ﬂorbal, kde ženy sa stali niekoľko razy majsterkami Slovenska. Nezaostáva sa ani v mládežníckych kategóriách, kde sa taktiež bojuje o popredné priečky.
Športová hala prešla vonkajšou rekonštrukciou, keď bola vymenená strecha a bola daná nová fasáda. Treba spomenúť, že
okrem domácich mužstiev využíva priestory haly aj FBK Nižná
muži, ktorí hrajú extraligu a v súčasnosti sú na prvom mieste.
Aj vďaka ústretovosti vedenia mesta môžu svoje domáce zápasy
hrať v hale, ktorá spĺňa aj extraligové kvality.
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Erasmus plus - Hearth
Základná škola Štefana
Šmálika druhý rok spolupracuje so základnými a strednými školami z Malty, Savony
(Taliansko), Novi Ligure (Ta-

liansko), Burgasu (Bulharsko)
a Varšavy (Poľsko) na projekte Erasmus plus K2- školské

partnerstvá. Téma vzájomnej
kooperácie a tým aj súvisiacich
aktivít je pôda, jej obrábanie,
uvedomenie si jej dôležitosti
a jej následná ochrana.

V dňoch 1. až 7. októbra do
nášho krásneho mesta zavítalo
43 hostí (11 učiteľov a riadite-

ľov škôl a 32 žiakov vo veku
13 až 19 rokov). Zahraniční
tím bol v nedeľu vľúdne privítaný vedením školy v školskej
jedálni a následne v pondelok
v priestoroch mestského
úradu pani Mgr. Vlastou Jančekovou, kde boli
oboznámení s históriou
nášho mesta, krásami
a ponukami voľnočasových aktivít v Oraviciach a taktiež sa viac
dozvedeli o partnerskej
spolupráci Tvrdošína
s poľskými mestami.
Hostia návštevu zaujimavých miest mesta a
regiónu kladne hodnotili reportážami už počas
stretnutia.
Ďalšie aktivity týkajúce sa varenia tradičných talianskych, bulharských, maltských,
poľských a slovenských
jedál budú vybratí žiaci ZŠ Š.Šmálika osobne
zdieľať v máli 2018 na slnečnej Malte.
PaedDr. D. Kormaňáková

Emotions – medzinárodné stretnutie
V rámci programu Erasmus
Plus je Základná škola M.Medveckej zapojená do medzinárodného projektu s názvom
Emotions. Hlavným cieľom
projektu je vytvoriť a implementovať v každej zúčastnenej škole plán emocionálneho
vzdelávania a poskytnúť tento
plán v rámci každého vzdelávacieho programu. Očakávame, že vývoj tohto plánu
ovplyvní školskú komunitu vo
viacerých oblastiach. Okrem
plnenia hlavného cieľa musia
partnerské strany realizovať aj
tzv. medzinárodné stretnutia, a
preto naša škola v prvý októbrový týždeň privítala svojich
partnerov / učiteľov a žiakov/
zo Španielska, Talianska a Poľ-

ska. Témou medzinárodného
stretnutia partnerov na Slovensku bolo zdieľanie aktivít spojených s nevyhnutnými sociálnymi schopnosťami na vyjadrenie

spoznať aj krásy nášho kraja a
musíme povedať, že sa im tu
nesmierne páčilo a naši žiaci
sa už tešia na ďalšiu, v poradí
tretiu, medzinárodnú návšte-

emócií takým spôsobom, aby sa
zabránilo konﬂiktu. Popri aktivitách mali partneri možnosť

vu, ktorá bude vo februári v
Poľsku.
Mgr. Mária Gužiniaková

Nadácia Volkswagen pomáhala aj u nás
V rámci grantového programu Projekty zamestnancov
Nadácie Volkswagen a osobnej podpory L. Topľanského
získala materská škola v Tvrdošíne finančné prostriedky na
realizovanie dopravného projektu pod názvom S líštičkou
na cestách.
Hlavným cieľom projektu
bolo vytvoriť dopravné ihrisko,
na ktorom si prostredníctvom
zážitkového učenia deti osvoja
správanie na cestách a pri dopravných situáciách. Do prípravných prác sa zapojil pedagogický kolektív a rodičia detí
navštevujúcich materskú školu.
Ruku k dielu priložila aj fi r-

ma Visteon Námestovo, ktorá
poskytla farby a materiál na
maľovanie ihriska. Ďalší týždeň
sa v materskej škole veselo
pracovalo v duchu týždenného
projektu ,,Bezpečne v našom
meste“ a navštívili nás aj
členovia dopravnej polície z
PZ v Dolnom Kubíne.
A tak sme dňa 28. septembra
za prítomnosti zástupcu firmy
Volkswagen Ľ. Topľanskéko,
zástupcov mesta Mgr. V. Jančekovej a Mgr. A. Čelkovej
slávnostne otvorili naše vysnívané dopravné ihrisko. Na
začiatok deti z celej materskej
školy zatancovali veselý tanec
a zarecitovali báseň ,, Križo-

vatka“. Po úvodných slovách
riaditeľky materskej školy a
zástupkyne mesta slávnostnú
pásku prestrihli hostia za asistencie detí. No a potom sa už na
ihrisku ozývala pieseň ,,Tú, tú,
tú, auto je už tu...“ a dopravné
ihrisko sa zaplnilo rôznymi dopravnými prostriedkami.
Veľké „ďakujeme“ od detí
na záver nášho slávnostného
otvorenia patrilo všetkým, ktorí
prispeli k naplneniu nášho cieľa, a to Nadácii Volkswagen,
Mestu Tvrdošín, firme Visteon
Námestovo, rodičom a pani
učiteľkám
Ľ. Krasulová,
riaditeľka MŠ

Začal sa nový školský rok
4. september bol prvým dňom
školského vyučovania v novom
školskom roku aj v našom meste. Symbolicky zazvonil školský
zvonec pre 355 detí materských
škôl, z toho pre 86 predškolákov.
V Základnej škole M. Medveckej zasadlo do školských lavíc

536 žiakov, z toho 61 žiakov
prvého ročníka, ŠKD bude
navštevovať 96 žiakov. Cirkevnú
ZŠ Š. Šmálika bude navštevovať
312 žiakov, z toho 41 prvákov,
do ŠKD sa prihlásilo 64 žiakov.
Verejnú základnú umeleckú školu bude navštevovať 397 žiakov

Športujme, spolupracujme a vzdelávajme sa
Projekt Erasmus+ sme na
stránkach novín predstavili už
v minulosti. Ide o projekt troch
krajín: Slovensko, Česká republika a Litva a troch organizácií:
mesto, športový klub a škola. V
Tvrdošíne je do projektu spolu s
mestom zapojené gymnázium
a volejbalový klub. Jednou z
aktivít projektu je organizácia
športového kempu v každej krajine. Litvu a mesto Biržai študenti gymnázia navštívili koncom minulého školského roka.
V týždni od 8. - 14. októbra
2017 sme organizovali športový
kemp v Tvrdošíne. Bicyklovanie, turistika a netradičné športy dopĺňali prezentácie žiakov a

exkurzie po zaujímavých častiach nášho regiónu. Popri športovom programe prebiehalo aj
stretnutie a vzdelávanie predstaviteľov organizácií jednot-

Do projektu sú zapojené aj
tri samosprávy. Zástupcovia
miest si počas stretnutí vymieňajú svoje skúsenosti aj z oblasti školstva a hľadajú riešenia,

livých krajín. Tretie stretnutie
sa bude konať v Rájci-Jestřebí
v Českej republike v júni 2018.

akým spôsobom by sa mala
spolupráca obohacujúca všetky
strany uberať.

Po stopách Harryho Pottera

Keď sa spomenie Harry
Potter, všetci si určite predstavíme mladého chlapca na
metle s prútikom v ruke. Žiaci Spojenej školy sa vybrali
po jeho stopách.
Na dobrodružnú cestu vycestovali 9. septembra. Úžasné spomienky im zostali na
cestu trajektom cez kanál La
Manche. V Londýne videli Big
Ben, známu hodinovú vežu so
slávnym zvonom, obdivovali Buckingham Palace, známe pamiatky - Westminster
Abbeya, Houses of Parliament
a námestie Trafalgar Square.
Odtiaľ smerovala ich cesta do
Edinburgu. Pobudli na druhom najväčšom obývanom
zámku v Anglicku – Alnwick

Castle, na ktorom sa natáčali
exteriérové scény z Harryho
Pottera i v Glasgow science
centre (planetárium experimentálne centrum). „Išli sme
vlakom, ktorý sa síce tomu
Rokfortskému expresu (vlak,
ktorým Harry cestoval do školy) podobal len tým, že chodil
po koľajniciach, ale všetci sme
videli a zažili tú slávnu trasu, po ktorej jazdil skutočný
Rokfortský expres, prerážajúci obrovské kopce a lúky
škótskej vysočiny. A nech vám
ktokoľvek a akokoľvek dobre
opisuje, aké krásne je pohorie
Highlands, verte, že slovami to
nedokáže,“ spomínajú študenti
na nezabudnuteľný výlet. Zážitkom bola plavba po jazere

ný proces a ďalší sebarozvoj.
O získaných kompetenciách informovali ostatných vyučujúcich na
prvých stretnutiach metodických
združení a predmetových komi-

Gymnázium Tvrdošín sa
zapojilo do medzinárodného projektu cez ERASMUS+
a nadviazalo spoluprácu s projektovými partnermi z Franche-Comté (východné Francúzsko) a z Južnej Moravy (južné
Čechy) na dva a pol roka.
Let´s Walk and Learn – Education via tourist paths in Europe je názov nášho spoločné-

absolvovali niekoľko turistických vychádzok, zoznámili sa
so systémom turistického značenia v troch krajinách, a zúčastnili sa na besedách s expertmi na ochranu prírody, kde sa
okrem iného dozvedeli aj to ako
najšetrnejšie no zároveň najefektívnejšie využívať prírodné
zdroje. Trvalo-udržateľný rozvoj je v tejto dobe „živou vodou“

ho projektu, ktorého cieľom je
spoznávať prírodu v okolí partnerskej školy, sledovať zmeny
a zaznamenávať ich aj pomocou nového prístroja Vantage
Vue, zakúpeného z prostriedkov grantu. V priebehu troch
medzinárodných stretnutí sa
mladí ľudia dozvedeli zaujímavosti o miestnom ekosystéme
a mali možnosť porovnať ho
s domácim prostredím. Spolu

pre regióny v západných krajinách – uvedomme si to a rozbehnime ho aj na našej Orave.
Našou perspektívou sú mladí
kreatívni žiaci vo veku od 14 do
19 rokov, ktorí sa zúčastnili na
medzinárodných stretnutiach
v Českej republike (jar 2016), vo
Francúzsku (jeseň 2016) a svojich mladých priateľov uvítali
u nás na Slovensku (jeseň 2017).
Splnili sme očakávanie? Jed-

sií. Počas školského roku budú
naďalej odovzdávať svoje skúsenosti a poznatky na otvorených
hodinách pre učiteľov a rodičov.
Mgr. Renáta Margeťáková

Záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ Márie Medveckej
Väčšina detí ZŠ M.Medveckej trávi svoj voľný čas
v popoludňajších hodinách
v škole. Aj v tomto školskom
roku ponúkame žiakom širokú škálu záujmových útvarov.
Sú zamerané na rozvíjanie
pracovných, matematických,
prírodovedných, jazykových
a literárnych zručností a schopností žiakov. Na prvom stupni
sú záujmové útvary orientované
na hru, rozprávkový svet, tvo-

rivé dielne a zábavné aktivity.
Žiaci 9. ročníka si v príprave
na st redné školy dopĺňajú
vedomosti v slovenskom jazyku
a matematike. Pohybovo nadaní
žiaci navštevujú krúžky so športovým zameraním alebo športovú prípravu so zameraním na
futbal a ﬂorbal. Výsledkom kvalitnej práce v záujmovom útvare
je úspešnosť žiakov vo vyučovacom procese v predmetových súťažiach a olympiádach.

Loch Ness, pobyt v slávnom
Edinburghskom hrade, prístave Leith, kde mali zabezpečenú prehliadku kráľovskej
jachty Royal Jacht Britannia.
Navštívili Warner Bross štúdiá, kde na „vlastnej koži“ zažili atmosféru aká tam bola pri
natáčaní Harryho Pottera.
„Ubytovanie v rodinách
bolo pre nás veľkým prínosom.
Mali sme možnosť spoznať
spôsob života, kultúru, zvyky, ich tradičné jedlá a v neposlednom rade to bol pre
nás týždňový kurz angličtiny
v prirodzenom prostredí. Bola
to pre nás cesta plná zábavy,
úžasných dojmov a zážitkov,
a hlavne motiváciou učiť sa
angličtinu. “

Spoločný projekt obohatil študentov i pedagógov

Vzdelávacie aktivity pre učiteľov
Základná škola Márie Medveckej je zapojená do projektu
Erasmus plus K1, ktorý je orientovaný na vzdelávacie aktivity
jednotlivcov a Erasmus plus K2 ,
zameraný na strategické partnerstvá škôl s názvom E – motions.
V rámci projektu Erasmus
plus K1 sa učitelia v čase letných
prázdnin zúčastnili viacerých
vzdelávacích aktivít zameraných
na Hejného metódu vyučovania
matematiky / Praha/, prácu s nadanými žiakmi /Trutnov/, využitie robotiky na 1.stupni ZŠ /Trutnov/, inklúziu žiakov, vytváranie
inkluzívnej učebne /Alghero, Sardínia/ a manažment školy, tvorbu
projektov /Alghero, Sardínia/. Počas týchto mobilít si učitelia rozšírili svoje profesijné kompetencie
orientované na žiaka, na edukač-

a súkromnú ZUŠ 213 žiakov. Do
centra voľného času sa prihlásilo 373 detí, žiakov a študentov,
ktorí budú rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v 38 záujmových útvaroch.Všetkým školákom želáme úspešné zvládnutie
školských povinností!

noznačne – do bodky! Nedávne stretnutie (13. – 19 .9 . 2017)
je dôkazom citlivého prístupu
učiteľov k téme projektu. Spolu vytvorili silný projektový
tím a posunuli poznanie im
zverených detí do úplne novej
roviny – bez osobného vkladu,
pracovného nasadenia a obetovania svojho voľného času ste
v projekte najslabšie ohnivko,
ale ak všetko
to úsilie spojíte s úsilím
ďalších kamarátov, a dokonca z rôznych
krajín, získate nenahraditeľnú pridanú
hod not u do
budúcna. Znalosť cudzích
jazykov napomáha pri poznávaní krajiny, pri komunikácii medzi
sebou v skupine, a najmä
pri utužovaní medziľudských
vzťahov v hostiteľskej rodine.
Našim zahraničným priateľom sme pripravili – podľa ich
slov – nezabudnuteľný týždeň.
Mali tú česť prijať pozvanie na
radnicu od primátora mesta.
Vďaka originálnemu riešeniu
sa prehliadka nášho mesta a regiónu Oravy každému páčila.
Mgr. Veronika Harmatová,
koordinátorka projektu
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Tvorivý a jedinečný
V Art Galérii Schürger sa 27. októbra o 17.00 uskutoční vernisáž výstavy Hieronýma Balku s názvom
„V znamení“ pri príležitosti životného jubilea autora
a vydaní jeho knihy básní „Hryzenie do pier“.

„S úctou skladám svoj kúzelný klobúk pred Vami, pred všetkými, ktorí ste venovali svoj
vzácny čas mne a samozrejme
aj kráse. Svet nezbavíme čiernej, ani zla, ale aspoň pridáme
trošku oleja do lampy hojivého
svetla a lásky, ktoré tak veľmi
potrebuje.“
Hieroným Balko prišiel
v 80-tych rokoch na Oravu, kde
sa naplno rozvinul jeho talent.
I keď s umelcovým menom sa
spája najmä jeho súkromná reklamno-propagačná agentúru
HIERO´S, jeho výtvarná tvorba bola ocenená odborníkmi,
ale hlavne „milovaná“ ľuďmi,
ktorí vlastnia jeho diela.
Založil agentúru ako jednu z
prvých v regióne, ktorá sa postupne transformovala na štúdio
zaoberajúce sa širokým rozsa-

hom prác výtvarného
zamerania. Popri tejto
práci sa jeho tvorivosť
pretavila do mnohých
diel.
Vytvoril dekoratívnu stenu pre ZŠ Medvedzie s reliéfom M.
Medveckej, medailu
Vavrinec Benedikt –
Nedožerský (2000).
Za návrhy pamätných mincí v súťažiach
Národnej banky Slovenska získal šesťkrát tretiu cenu (19932010). Pre naše mesto
vytvoril pamätnú tabuľu - diplomat J. Cieker
(kino Javor 1999), pamätník
Pocta Marekovi Frauwirthovi
(2000), pamätnú tabuľu s bustou - biskup Vojtaššák (2001),
pomník - Ignác Gessay, (2001),
„Cesty Tvrdošína“, dve veľkoplošné olejomaľby (radnica
Tvrdošín, 2006), pamätnú tabuľu s bustou Š. Šmálik (Farský úrad, 2008). Jeho „Parková
plastika“ zdobí mesto Nováky
(2003), reliéfna pamätná tabuľa - Mons. V. Trstenský Trstenú (2008), busta blahoslavenej Sr. Zdenky Schelingovej,
školu v Krivej (2009), pamätná
doska L. Tóthovi, Symbolický
cintorín v Roháčoch (2010). Za
plastiku s bustou J. A. Komenského získal Cenu Rady rodičovských združení Slovenska
(2004). Ilustroval knihy Jána
Štepitu Poviedky neskorého

leta (2010), Muž s drozdom na
pleci (2012), vytvoril Galériu
12 osobností Trstenej (portrétne
kresby, 2011). Súbory kresieb
vytvoril pre Tvrdošín (2000,
2003), Podbiel (2002), Liesek
(2006), Trstenú (2008) A Tvrdošín II. (2009).
Samostatné výstavy mal
v Tvrdošíne (v MsKS a Art Galérii Schürger) v rokoch 1989,
1998, 2009, 2011, 2012, v Nižnej (2002), na Bratislavskom
hrade (2003), v Múzeu Oravskej dediny ( 2006, 2010), v Havířove (2009), Karvinej (2009),
Oravskom múzeu - Florinovom
dome, Dolný Kubín (2011), vo
Vrábľoch ( 2013), v kaštieli Čereňany (2016).
Doteraz vytvoril niekoľko
stoviek kresieb a akvarelov,
najmä drevenej ľudovej architektúry, ale i pozoruhodných stavieb nielen v regióne
Oravy, grafických listov, prevažne linorytov, ale i portréty
významných osobností Tvrdošína, Trstenej a iné podobizne.
Zaujímavé sú akvarely a kresby portrétov folkloristov, ale
i maľby olejom, akrylom, akvarelom i gvašom. Je autorom
množstva plastík a asambláží
z recyklovaných materiálov
a dreva.
Aktívne sa venoval aj návrhom firemnej grafiky – logá,
značky, propagačné materiály,
návrhy interiéru a exteriéru,
vizuálne orientačné systémy a
štýly, fi remné tabule, grafi ky
áut a iné výtvarné artefakty.
Píše básne a rôzne komentáre
k významným počinom v kultúrnej oblasti. Žije a tvorí v Tvrdošíne.

Ako prejav úcty a vďaky
Stalo sa už tradíciou, že každoročne v októbri prejavujeme
úctu seniorom nielen pri osobných
stretnutiach, ale prostredníctvom
rôznych podujatí. Deje sa tak súčasne na celom svete od 1. októbra,
ktorý je vyhlásený za Svetový deň
seniorov a a následne celý október
ako Mesiac úcty k starším. O tom,
že seniori sú v trvalej pozornosti
vedenia nášho mesta svedčí pomoc, ktorá je im venovaná počas
celého roka. Celoročne prispieva
mesto na opatrovateľskú službu
občanom v ich domácnostiach,
aby mohli jeseň života stráviť v ich
rodinnom prostredí. Tým, ktorí
nie sú schopní pre svoj vek alebo
zdravotný stav sami si navariť,
poskytuje možnosť stravovania
formou obedu v Základnej škole

M. Medveckej a tým, ktorých nepriaznivý zdravotný stav nedovoľuje chodiť, sa robí rozvoz obedov
do domácností. Vedenie mesta si
uvedomuje, že je to veľmi potrebná služba, a preto do budúcnosti sa
plánuje s jej zachovaním, prípadne
rozšírením. Sociálna politika mesta sa odráža pri zľavách na výške
poplatkov za dane a komunálny
odpad. Občania nad 70 rokov a
zdravotne ťažko postihnutí občania sú oslobodení od poplatku.
Namieste je hovoriť o rôznych
príspevkoch pre dôchodcov na
rôzne kultúrne podujatia, stretnutia, výlety, pobyt v mestských termálnych kúpaliskách so zabezpečím dopravy autobusmi zdarma.
Mesto už vyše 20 rokov spríjemňuje dôchodcom občanom so

Krásou a rozmanitosťou predurčené pre cestovný ruch
Legendárne mapy niekdajšieho
Vojenského kartografického ústavu pozná hádam každý turista. Od
roku 2016 Creative Business studio
zastrešuje túto značku a vydávajú
aktualizované mapy. Obsahuje turistické, cykloturistické a lyžiarske
značenie, súradnice pre GPS, vrstevnice, značenie ciest, symbolické znaky pre turisticky významné
objekty, vlastivedný miestopis, návrh turistických trás s výškovým
profilom, popisom cesty a ďalšie
informácie. V turistickej mape Chočské vrchy - Liptovská Mara
a v mape Západné Tatry – Roháče bude tento rok prezentované aj
naše mesto. Prezentácia v prvej
mape sa začína titulkom: Kultúrne
pamiatky, kvalitné služby, geotermálna voda. To všetko čaká návštevníkov mesta Tvrdošín.

Trojlístok pripravovaných máp
v súčasnosti uzatvára „Maľovaná
cyklomapa Orava deťom“, ktorá
je súčasťou celoslovenského projektu maľovaných cyklomáp. Jej
zámerom je podporiť športové aktivity detí, najmä vzbudiť záujem
o cyklistiku, vychovať detské cyklistické nádeje, a taktiež pomôcť

ného pásma. Pred štyrmi rokmi
sa však obraz zanedbaného miesta začal meniť, s klčovaním začal Milan Štrbáň z Nového Ústia
a pridali sa rodáci a potomkovia
z Tvrdošína aj Trstenej. Už vlani sa
v októbri konala na cintoríne prvá
sv. omša po 65 rokoch, ktorú celebroval p. farár Š. Piták z Liesku.
Tento rok sa 14. októbra konalo
už druhé stretnutie rodákov, potomkov a priateľov spojené so sv.
omšou, ktorú opäť slúžil liesecký
p. farár. V slnečnom počasí babieho leta sa zišlo vyše 60 pútnikov,
nechýbal medzi nimi ani tvrdošínsky primátor s manželkou. V rozhovore s p. farárom vyzdvihol význam udalosti a aktivity spojené

deťom z detských domovov. Tie sa
aktívne zapájajú do tvorby máp,
čím podporujú ich kreatívnu tvorbu pri kresbách rôznych objektov
umiestnených v mapách. O vydaní uvedených máp vás budeme informovať prostredníctvom našich
novín a web-stránky mesta.

Výchova k umeniu kultivuje a rozvíja osobnosť
Letný čas prázdnin na ZUŠ Tvrdošín sme plne využili na zlepšenie
interiérových priestorov našej školy. Za pomoci spolupráce Technických služieb Mesta Tvrdošín boli
vymaľované priestory husľovej
triedy a zrealizovaná výmena PVC
podlahy, vymaľované chodbové

Takmer zabudnutý cintorín
Dedinu Oravské Hámre, ku
ktorej cintorín patril, by ste márne hľadali na súčasnej mape, zanikla so stúpajúcou vodou Oravskej priehrady v roku 1953. Starí
gazdovia z Tvrdošína si ešte aj
teraz spomenú ako chodili kosiť
na hámernické lúky. V priebehu
vysťahovania sa „hámerníci“ rozpŕchli do celej vtedajšej republiky,
deväť rodín s koreňmi v tejto obci
sa usadilo aj v Tvrdošíne. V období „všechsvätých“ putovali peši
z Trstenej cez Kamenný vŕšok,
prebrodili riečku Jelešňu a zložili
vence a tichú modlitbu k hrobom
blízkych. Rokmi sa však ich rady
skracovali a cintorín pohlcovala
bujná vegetácia z pobrežného les-

ZŤP vianočné sviatky príspevkom
z rozpočtu mesta. Na december sa
už plánuje veľké podujatie Sviatok
príbuznosti, poďakovanie za celoživotnú prácu, za hodnoty, ktoré
svojou prácou vytvárali, kde je
pripravený kultúrny program, vecný darček a občerstvenie. Tak, ako
každý rok i tento, je pre každého
dôchodcu nad 65 rokov a zdravotne ťažko postihnutých občanov
pripravený aj finančný príspevok,
ktorý im má spríjemniť tohtoročné
vianočné sviatky.
V októbri v rámci Mesiaca úcty
k starším zabezpečil primátor I.
Šaško na regeneráciu ich síl zdarma pobyt pre seniorov, zdravotne ťažko postihnutých občanov
nášho mesta a okresu Tvrdošín
v Meander parku v Oraviciach.

s obnovou pamätného miesta. Na
jar tohto roku predĺžil Š. Piták,
cyklotrasu, ktorá vedie od odpočívadla tatranskej cyklomagistrály v
Liesku cez osadskú kaplnku až
k obnovenému cintorínu. Hámernícki aktivisti s fi nančnou podporou rodákov, priateľov a sponzorov, medzi ktorými nechýbalo
mesto a urbár z Tvrdošína vybudovali pri cintoríne odpočívadlo
s altánom a pribudli aj informačné
tabule, ktoré aj náhodnému turistovi pripomenú pohnutú históriu
dediny. Na tabuli vstupného piliera stojí prosba: „Dedičstvo otcov
zachovaj nám pane“ Za potomkov
Oravských Hámrov s vďakou.“
Ing. Karol Hanuľák

steny v okolí schodištia, zárubní na
dverách na prvom poschodí a rovnako prešla obnovou aj riaditeľňa s
výmenou PVC podlahy.
Do troch tried sme zakúpili
nový úložný nábytok pre noty a
iné učebné pomôcky a jeden písací stôl do klavírnej triedy. Nový
školský rok sme začali s novým
elánom do nových výziev v oblasti
vzdelávania, rozvoja umenia a tvorivosti našich žiakov. Novinkou na
našej škole v tomto školskom roku
je predmet spevácky zbor, kde
chceme poskytnúť našim žiakom
priestor pre kolektívne vyučovanie
piesní rôznych štýlov a tiež zážitok
zo spoločného spievania s nádejou,
že naši žiaci budú raz súčasťou
nielen verejných vystúpení a koncertov, ale aj reprezentujúci ZUŠ
na súťažiach pre detské spevokoly.
Ďakujeme všetkým našim priaznivcom a rodičom žiakov školy za
akúkoľvek podporu a povzbudenia,
ktoré nám pomáhajú kráčať ďalej s
väčšou chuťou a motiváciou, rovnako predstaviteľom Mesta Tvrdošín
za materiálnu pomoc a podporu
pre zle pšenie podmienok výchovy
k umeniu, pre umenie a umením.
Mgr. Z. Vaseková,riaditeľka ZUŠ

Písali sm e v na šich n oviná ch

Pred 25-timi rokmi
Na rokovaní mestského zastupiteľstva primátor mesta prítomných
informoval o stave prác v meste, uložení kanalizačného potrubia
v celej Krásnej Hôrke, asfaltovaní ciest v Hlísnom a na Hrádkoch,
dokončovaní reštaurátorských prác v historickom drevenom kostole,
rozšírení oplotenia časti cintorína, prácach na prístavbe základnej
školy a o rekonštrukcii oplotenia mestského parku.
Pred 20-timi rokmi
Na rokovaní mestského zastupiteľstva zazneli informácie
o výstavbe futbalového štadióna pri panelárni, dokončení drenáže a zarovnaní terénu. Pokračovalo sa vo výstavbe športovej
haly pri gymnáziu, úprave námestia zámkovou dlažbou, výstavbe 65-bytovej jednotky. MsZ schválilo finančnú čiastku na
realizáciu a úhradu potrebných nákladov na vonkajšiu úpravu
vežových hodín na kostole Najsvätejšej Trojice.
Pred 15-timi rokmi

Začalo sa so zastrešením obidvoch telocviční, ktoré boli
okresným hygienikom zatvorené z dôvodu ohrozenia zdravia detí. Túto situáciu zapríčinila zatekajúca strecha, ktorá
narušila obvodový plášť, čo vyustilo až do stavu vytvorenia
škár v rohoch telocvične. Stropný priestor bol celý skorodovaný. V škole boli vymenené podlahy.

Telocvičňa v ZŠ M. Medveckej bola v dezolátnom stave odovzdaná
okresným úradom do správy mesta. Po jej celkovej rekonštrukcii od
strechy až po novú palubovku mohla byť odovzdaná našim žiakom
do užívania.

Prebiehali práce na novom chodníku na Vojtaššákovej ulici. V prvej
fáze bolo potrebné vypíliť niektoré stromy, ktoré rástli v strede starého
chodníka. Boli tu pokladané obrubníky, robila sa prekládka telefónnych
stĺpov, nového pouličného osvetlenia, aby neboli v strede chodníka.

Pred 5-timi rokmi

V meste sa začalo s výstavbou novej benzínovej pumpy a umývarky. Prebiehali rekonštrukcie ciest a chodníkov na sídlisku
Medvedzie, výstavba športového areálu, úprava miestnych
komunikácii v celom meste. Začalo sa s výstavbou bytového
domu-16 b.j.
Pred 10-timi rokmi
Na ulici Oravské nábrežie bola urobená celková rekonštrukcia
miestnej komunikácie aj okolia materskej školy.

Na zberný dvor, ktorého súčasťou je aj triediaca linka komunálneho odpadu, získalo mesto ﬁnancie z Ministerstva
životného prostredia SR.
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Niečo pre pamätníkov

Narodili sa
25. 8. Oskar Kuráň
26. 8. Kristína Tóthová
1. 9. Alex Rajnyš
3. 9. Marko Lubas
5. 9. Kamila Pajchlová
7. 9. Michaela Znaková
10. 9. Sabína Bakošová
12. 9. Karolína Joniak
14. 9. Anna Fileková
14. 9. Marcel Mäsiar
17. 9. Andrej Margetín

18. 9. Soﬁa Frielichová
18. 9. Nela Dorociaková
20. 9. Ján Sirota
25. 9. Tatiana Kováčová
25. 9. Michal Gonda
28. 9. Jaroslav Hradský
29. 9. Alžbeta Verníčková
29. 9. Dávid Michael Glomba
2. 10. Šimon Gejdoš

Sobáše
26. 8.
2. 9.
2. 9.
9. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
23. 9.
7. 10.
7. 10.
7. 10.
14. 10.
14. 10.

Sandra Ottmárová – Michal Bödi
Ing. Lucia Turčáková – Tomáš Hujo
Michaela Lieskovská – Lukáš Zeman
Petra Sobeková – Dávid Laťák
Ing. Veronika Krasulová – Ing. Radoslav Franko
Soňa Klusová – Ludvík Adamec
Jozef Gabarík – Katarína Mačňáková
Radka Šangalová – Matúš Potkány
Jana Jandurová – Miloš Halan
Martina Masná – Mikuláš Kordiak
Martina Stasová – Milan Chrenek
Katarína Tomajková – Marek Spišiak
Katarína Tarajová – Andrej Lepáček
Zuzana Balúnová – Jozef Jarina

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
85 rokov
Mária Dedinská
80 rokov
Mária Froleková
Mária Medvecká
Angelína Vajduliaková

Tvrdošín
Medvedzie
Medvedzie
Tvrdošín

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

Odišli
z našich
radov
4. 9. Mária Piknová
89-ročná

5.
13.
21.
24.
26.
26.
26.
10.
13.
15.

9. Anna Medvecká
9. Jozef Ferenčík
9. Veronika Púčaťová
9. Angela Medvecká
9. Anton Kovalčík
9. Mária Planietová
9. Ján Mravec,
10. Jozefa Precnerová
10. Anna Kulášová
10. Mária Vokálová

74-ročná
93-ročný
84-ročná
81-ročná
87-ročný
61-ročná
59-ročný
74-ročná
47-ročná
86-ročná

K osláveniu 700 rokov histórie mesta Tvrdošína roku
1965 vyšla publikácia dr. V.
Buššu „700 rokov Tvrdošína“.
Autor v jej závere hovorí, že pri
všetkej snahe zaiste vynechal
z publikácie deje, ktoré s Tvrdošínom súvisia a ktoré treba
ďalej skúmať.
K pravdivému charakterizovaniu zrodu nášho štátu treba zaznamenať každý detail.
Všeobecne hovoríme o osloboditeľoch českého a slovenského
národa a ich nielen osobne vyzdvihujeme, ale vravíme o nich
aj podľa hnutí, organizácií, inštitúcií, ku ktorým patrili. No
málo vieme o jednotlivcoch,
ktorí národnú slobodu a humanitnú demokraciu v prevratných pomeroch uskutočňovali.
Miestne okolnosti nie vždy
dovoľujú, aby sa zásluhy patrične hodnotili. Pritom odhodlanosť predprevratových
Slovákov bola naozaj prudká
a svojim ideálom obetovali
doslova všetko.
Tu treba doceniť i život
a prácu Ondreja Gallasa z Tvr-

došína. Ako notára suspendovali
ho roku 1910 pre panslavizmus.
Ale zlomiť sa i tak nedal: vypuknutie prvej svetovej vojny roku
1914 prijal ako míľnik na ceste
k oslobodeniu slovenského národa. A keď na jeseň roku 1914
Rusi zatlačili front až na hranicu Oravy, k Limanovej v Haliči, rozptyľoval vzniklú paniku
a uvedomele hlásal, aby sa Rusov
nikto nebál, veď od nich čakáme
národnú slobodu.
Najväčšiu zásluhu má na zachovaní poriadku počas prevratu.
Staré vrchnosti boli v rozklade
a miestne národné rady v trme-vrme prevratných dní nevedeli hneď
nastoliť zákonné poriadky.
Avšak v Tvrdošíne a jeho okrese zásluhou Ondreja Gallasa prišiel prevrat ako dáka dožinková
slávnosť. Stráženie verejného
poriadku organizoval na vlastnú
päsť a zabezpečil, že sa nikomu
neskrivil ani vlas. Iba v jedinom
prípade vtrhlo niekoľko ľudí do
železiarskeho obchodu, ale ešte
toho istého dňa musel každý vrátiť, čo tam vzal. Ondrej Gallas vypracoval ustanovenia o verejnom

Október - Mesiac úcty k starším

Spoločné posedenie členov KD
Nádej a ŤZP z príležitosti Október
- Mesiac úcty k starším sa konalo dňa 17. októbra v priestoroch
sály MsKS v Medvedzí. Šikovné
klubistky spestrili stoly peknou
jesennou výzdobou vytvorenou
z pestrofarebných listov stromov,
konárikov z kríčkov a ozdobnou
zeleninou. Naše stretnutie prišiel
pozdraviť aj pán primátor Ing.
Ivan Šaško. V diskusii odpovedal
na otázky týkajúce sa mesta, čo
všetko sa už spravilo a čo sa ešte
v budúcnosti plánuje - výstavba

na chate ORAVICE. Členovia KD
sa pánu primátorovi poďakovali
za namontovanie fitness prvkov,
ktoré slúžia na upevnenie zdravia aj fyzickej kondície. S milým
programom vystúpili deti z komunitného centra Žirafa so sídlom
na Medvedzí. Zaspievali známe
piesne, pripravili kvíz o triedení
komunálneho odpadu a pre víťazov kvízu odovzdali ušité taštičky
na nákup, aby sa tak z obchodov
postupne vylikvidovali igelitky,
ktoré ničia životné prostredie.
Tiež nám darovali vlastnoručne

Spomienka

21. októbra si pripomíname 3. výr. zosnulej E. Zmrazekovej,
13. októbra 77. výr. otca J. Zmrazeka, 27. novembra 35. výr.
mamky A. Zmrazekovej. Na uplynulé výročie svokrovcov: 28.
marca 72. výr. A. Baču a 18. júna 45. výr. A. Bačovej a na zosnulých súrodencov. Nech odpočívajú v pokoji. Modlíme sa za Vás
a prosíme nebeského Otca, aby vás všetkých prijal do nebeskej
slávy.
S láskou a úctou si spomína najmladší syn Alojz so svojimi
deťmi, vnúčatami, pravnúčatami a prapravnúčatami.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme rodine, príbuzným, priateľom, známym, ktorí dňa 12. 10. 2017 odprevadili na poslednej ceste našu milovanú manželku,
mamičku, starkú a prastarkú Jozefu Precnerovú. Veľké poďakovanie patrí aj oddeleniu paliatívnej starostlivosti v HNsP Trstená. Ďakujeme
za prejavy úprimnej sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Potom už každým dňom nastupovala konsolidácia a život
v znamení bielo-modro-červenej trikolóry, ktorú napochytro
utkali v rybárpoľskej textilke. Preto každému voňala tou
známou vôňou čerstvého textilu a tým, čo zažili tieto časy
nadšeného pozdvihnutia, vonia
podnes!
Pri zrode našej republiky
bol teda aj Ondrej Gallas. Stál
v Tvrdošíne na svojom mieste
a pomáhal na svet rodiacej sa
slobode.
Vybraté z archívu novín
„SMER“ zo dňa 8. októbra 1968
v článku pod názvom „Oslobodenie Tvrdošína roku 1918.“

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bol Drevený gotický kostol Všetkých
svätých, ktorý je zapísaný do
zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO, 17. septem-

bra sprístupnený zdarma pre
verejnosť a v poobedňajších
hodinách sa uskutočnil „Koncert krásnych melódií“ v podaní žiakov a učiteľov ZUŠ
Tvrdošín.

Každoročne mestské kultúrne stredisko zorganizuje výstavu
ovocia a zeleniny, na ktorej sa
pestovatelia a záhradkári môžu
pochváliť svojimi najlepšími dopestovanými kusmi, ktoré sa im

počas roka podarilo dopestovať.
Výstava sa uskutočnila od 26.- 29.
septembra v priestoroch MsKS.
Najkrajšie a najväčšie kusy ovocia
a zeleniny boli ocenené. Ďakujeme
všetkým 25 vystavovateľom.

Bolo sa na čo pozerať

Študentská kvapka krvi

MS Slovenského Červeného kríža v klubovni ZŠ Márie
Medveckej organizuje Študentskú kvapku krvi 16. novembra od 800 do 1100.

Pre všetkých v nebi

Pozývame rodiny s deťmi, ktoré si chcú v tento
dušičkový čas zaspomínať na svojich najbližších na
spomienkový lampiónový sprievod „Pre všetkých
v nebi“. Sprievod začína o 1800 na Michalskom
námestí, vedie cez Trojičné námestie na cintorín v
Tvrdošíne. Stačí si priniesť akýkoľvek lampión alebo kahanček.
kahanček Kto nemá, môže si zakúpiť v CVČ do
30. októbra do 1500 Info. č.t.: 043/5322168.

Sit down ladies comedy Lujzy a Didiany

Spomienka
Dňa 8. novembra uplynul rok, čo nás navždy opustil Dušan Medvecký.
S láskou a úctou na neho spomína celá rodina.

poriadku, ktoré vybubnovaním
vyhlásil po celom meste a okrese. Boženík v Tvrdošíne bubnoval
a on čítal obvyklým spôsobom
„poprvô“, „podruhô“, atď. A po
každom bode rovnaký záver: kto
tento príkaz neuposlúchne, bude
„touto“ brokovnicou zastrelený
– vždy buchnúc na ﬂintu po ľavej strane.
V okrese tak isto bol iba jeden
prípad rabovačky, a to v katolíckom konzume v Chlebniciach.
Ondrej Gallas dal vinníkov zistiť a došikovať do Tvrdošína. Na
dvore mestského domu improvizoval súd a vinníkov odsúdil
originálnym spôsobom: 2 palice,
3 palice, atď.

Hotel Limba Tvrdošín vás pozýva na SIT DOWN – ladies comedy
Lujza a Didiana, vo štvrtok 23.novembra 2017 o 1900 v hoteli Limba. Hos-

plavárne, Kauﬂandu, rýchlostnej
cesty atď. Dostali sme aj pozvanie
do Oravíc, kým je pekné počasie,
tak ho treba využiť na pobyt pri
bazénoch a deň ukončíme obedom

vyrobené záložky do kníh. Po malom občerstvení sme si zaspievali
pár ľudových piesní a rozišli sme
sa do našich domovov.
E. Hlušáková

Ďalší ročník Michalského jarmoku za nami
Posledný septembrový piatok patrí Michalskému jarmoku. Dobré počasie pritiahlo
veľký počet ľudí, ktorých jarmok opäť nesklamal. Priniesol
so sebou zábavu, veľa chutí a
vôní. Tradične najdlhšie rady
boli na výborné trdelníky a
burčiak. Mesto pripravilo kultúrny program, v ktorom sa
predstavili deti z CVČ, SZUŠ
M. Rosinu s programom „Radosť z tanca“. Na ľudovú nôtu
nám zaspievala Spevácka skupina Ostražica z Nižnej a zo
S ZUŠ Martina Rosinu hudobné skupiny S-KVINTET a

THE Backon. Tie najznámejšie
piesne zahrala a zaspievala
hudobná skupina 4OTHERS.
S pozdravom medzi jarmočníkov prišiel aj primátor mesta
Ivan Šaško a bývalý minister
školstva Prof. Ján Mikolaj. Vo
večerných hodinách všetkých
rozpálil známy východniar
MAFIA CORNER alias Mike
a speváčka STEFI. Zaspievali známe hity ako Čerešne,
Macejko, A ja taká dzivočka
a mnoho ďalších. Zábava pokračovala ľudovou veselicou,
o ktorú sa postarala hudobná
skupina DUO ORAVA.

tia: Mirka Miškechová a Jozef Talostan. Vstupné: 15 € si môžete zakúpiť na recepcii Hotela Limba- 0903 529 736, recepcia@hotellimbactt.sk

Hotel Limba pripravuje

26. 12. 2017 ŠTEFANSKÁ TANEČNÁ NOC, hrá HS Rosinov-

ci, vstupné: zdarma

31. 12. 2017 SILVESTER 2017 o 1930. Cena vstupenky: 30eur/osoba, hrá

HS Golf, v cene vstupenky je slávnostná večera, tombola, novoročný ohňostroj
5. 1. 2018 TANEČNÁ NOC 2, hrá HS Rosinovci, vstupné: zdarma

Štáb relácie Slovensko chutí zavíta do hotela Limba

V obciach Trstená a Tvrdošín sa bude nakrúcať relácia Slovensko
chutí, ktoréj súčasťou je aj hotel Limba. Relácia bude odvysielaná
28. 11. 2017 o 2200 na RTVS 1 a v repríze 2. 12. 2017 o 1200.

Privítajme Mikuláša

Hlasovanie bolo spojené s emóciami

„Každý deň sme hrali so
včielkou Majou hru, aby sme
nášmu mestu nadohnali body,“
hovorí pani Mária, matka
4-ročnej dcérky, ktorá trávi
veľa času na ihrisku Žihadielko pri hoteli Limba. „Dobre
bolo, že iniciatívu prebralo
mesto a poriadne súťaž spropagovalo. Zapojila sa do nej
celá naša rodina. Zaujala
i staršie deti. Syn mi niekoľkokrát pripomenul, či som už

nazbierala body. So známymi
sme sa navzájom povzbudzovali. Viem, že hracie prvky
venovala spoločnosť Lidl, že
mesto muselo pripraviť kompletne celý pozemok. Hoci
sme si najskôr priali, aby ho
postavili na sídlisku, teraz musím uznať, že mesto ho vybralo správne. Nech je pre všetky deti mesta.“ Slávnostného
otvorenia ihriska sa zúčastnili
aj obyvatelia z okolitých miest.

Pozývame všetky deti, rodičov,
starých rodičov ale aj vás ostatných na Vianočné trhy, Stretnutie s Mikulášom, ktoré sa
uskutočnia v stredu 6. decembra o 1500 hod na Trojičnom ná-

mestí. Pri tejto príležitosti bude
v meste rozsvietená vianočná
výzdoba a ozdobený vianočný
stromček na námestí a pre všetkých bude zdarma podávaný
primátorský punč a koláčiky.
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Florbalová sezóna v plnom prúde
Tohtoročná sezóna nebude nepodarilo, nedokázali ho udr- bude forma stúpať ako minulý
opäť ľahká. Úvod súťaže bol žať po taktickej stránke a zápas rok a od zápasu k zápasu sa budú
v celku priaznivý. Na domácej skončil nerozhodne. O následné zlepšovať. Treba tiež vyzdvihnúť
palubovke sa trochu trápili s úra- víťazstvo v predĺžení ich pripra- najmladšie hráčky Anetu Kovadujúcim majstrom Spišskou
Novou Vsou. Tvrdošín stroskotal hlavne v defenzíve a v presnom zakončení. Napokon sa
zápas rozhodol až v predĺžení
v prospech Tvrdošína. V nedeľnom zápase proti Sabinovu už boli domáce hráčky na
tom lepšie. Výrazne pomohla
aj Veronika Turčáková hlavne
v obranných radoch. Nováčika so Sabinova s prehľadom
porazili. Ďalšie dve kolá cestoval Tvrdošín na východ v dosť
oklieštenej zostave. Chýbala
kapitánka Spišiaková, Turčáková, Stredanská, mladá Šipošová, Ferenčíková pre chorobu. V sobotňajšom zápase Hráčky FBK Tvrdošín na fotograﬁi v nových dresoch.
proti Michalovciam nezačali
najlepšie. Chýbal im hlavne dô- vilo vylúčenie hráčky Tvrdošína čovú, Gabrielu Dulkovú a Veroraz v obrane a presná koncovka. a v oslabení dostali lacný gól. niku Dúbravskú, ktoré sa neboja
Po dlhej pauze sa síce vrátila Mi- V nedeľu si ale chuť napravili a pomaly preberajú cenné skúseriam Buková no bolo veľmi cítiť, v Prešove jednoznačným víťaz- nosti od starších hráčok. Poďakože ešte nie je vo forme. Súper ich stvom. Stále im ale chýba pres- vať treba aj najstarším hráčkam,
vycvičil z efektivity tak ako sa nosť v koncovke a dôraz v ob- ktoré ochotne prídu pomôcť, keď
patrí. Zápas sa v závere otočiť rannej činnosti. Veríme, že im to Tvrdošín potrebuje.

Šachisti odštartovali novú sezónu
Šachový oddiel - MŠK Tvrdošín A už má za sebou prvý
zápas v 4. lige, sk. C12 s L.
Ondrašovou na jeho pôde,
ktorý sa skončil remízou 4:4.
V tomto zápase mohli aj vyhrať. Postupne sa ujali vedenia
4:2 a ešte sa hrali dve partie.
Stačila z nich jedna remíza.
No nezvládli koncovky a partie prehrali. Partie vyhrali: P.
Palider a A. Mordel, remizovali: V. Bobok, P. Chmelár, F.
Medvecký a L. Vasek, partie
prehrali: L. Molnár a J. Šebesta. V 2. kole privítajú na
domácej pôde, v oravskom
derby šachistov z OŠK Bziny.
Pod hlavičkou OŠK Bziny hrá
bývalý MŠK D. Kubín. Celý
klub sa presťahoval do Bzín.
OŠK Bziny v 1. kole prehrali
doma s Trstenou 3,5:4,5. Tvrdošín odohrá domáce zápasy
v MsKS Medvedzie.
Rozlosovanie domácich
zápasov: 4. kolo 19.11.2017 s
Mr. Dvorský Lipt. Sliače, 5.
kolo 3.12.2017 ŠKM Liptovský
Hrádok A, 7. kolo 14.1.2018
LŠŠ L. Mikuláš jun. B, 9. kolo
18.2.2018 ŠK Ľubochňa, 11.
kolo 25.3.2018 ŠKM L. Hrá-

dok B – 11. kolo sa hrá na jednom mieste, určí zväz.
B družstvo MŠK Tvrdošín, ktoré hrá 5. ligu sk. C12
začína 29. októbra, a to doma
v oravskom derby s Trstenou
B, potom 12. 11. hrá von s OŠK
Bziny C, 26. 11. s TJ Tatran
Zákamenné – doma, 10.12. s
Ružomberkom – doma, 7. 1. s
OŠK Ludrová – von. Ďalšie termíny zápasov sú: 11. 2, 25. 2,4.
3 a 18. 3. 2018 podľa umiestnenia. Táto súťaž je rozdelená
do dvoch skupín, to skupina
východ, v ktorej sú družstvá:
TJ Lúčky kúpele B, ŠK Važec,
Lipt. šach. škola jun. D, Lipt.

Ondrašová C, ŠKM Lipt. Hrádok C, KTK Liptovský Mikuláš a Lipt. šach. škola jun. C. A
skupina západ, do ktorej patrí
MŠK Tvrdošín B a ďalej sú tu
družstvá: MŠK Trstená B, OŠK
Bziny C ( bývalý D. Kubín),
OŠK Ludrová, ŠK HOTEL
KULTÚRA Ružomberok a TJ
Tatran Zákamenné. V prvej
fáze hrajú mužstvá v skupinách
medzi sebou jednokolovo. Potom z každej skupiny postupujú
prvé štyri mužstvá do skupiny
o postup a ostatné mužstvá hrajú o umiestnenie. Vzájomné zápasy so skupiny sa započítavajú
do tabuľky.

Stolní tenisti zatiaľ striedavo

Úvod súťaží družstiev sa
nevydaril hlavne áčku mužov
v 1. lige. Po troch stretnutiach
tri prehry, a hoci všetky von a
proti silným súperom, predsa
len výkony hráčov Tvrdošína
mohli byť o čosi lepšie, najmä
vyrovnanejšie. Mladí hráči
striedajú lepšie momenty so
slabšími, treba popracovať
na vyrovnanosti výkonov.

Béčko v 2. lige odštartovalo
výhrou nad Nižnou B 15:3,
ale v 3. lige céčko Tvrdošína
podľahlo v Nižnej tiež céčku
4:14.
V 5. lige déčko ide podľa
predpokladov, v 6. lige mladí
hráči zbierajú skúsenosti, a
najmä prehra doma s Veličnou
8:10 ukázala na rezervy v
taktike.

V Košiciach nechýbal ani MK Tvrdošín
Každý rok sa v Košiciach Ján Jankoľa, Jozef Jagelka
na tradičných pretekoch s ná- a Štefan Verníček.
zvom Medzinárodný maratón mieru zídu
najlepší bežci
z celého sveta. Tento rok
sa uskutočnil už jeho 94.
ročník. Krásne počasie, výborná atmosféra, účasť vyše
12 600 pretekárov predpovedalo vynikajúce podujatie.
Sa moz rejme,
nemohli pr i
tom chýbať ani
pretekári z MK
Tvrdošín. Ten- Spoločná fotograﬁa MK Tvrdošín na Marato rok sa ich tóne mieru v Košiciach.
zúčastnilo až
osem, a to Ján Balún, Peter
Bežal sa maratón a polmaBalún, Viktor Fonfer, Roman ratón. Maratónska trať merala
Petrikovič, Vladimír Pánik, 42 km a polmaratónska 21 km.

Najlepšie z Tvrdošínčanov sa
umiestnil Roman Petrikovič
s časom 03:31:00. Vladimír
Pánik a Peter Balún bežali
polmaratónsku trať. Pre zdravotné problémy musel v polke
pretekov odstúpiť Ján Balún.
Víťazom sa stal opäť pretekár
z Kene.
V nedeľu 15. októbra sa
v Oravskej Polhore uskutočnilo bežecké podujatie s názvom „Beh tromi chotármi“.
Trať dlhá 16 km prevažne cez
hornatý terén smerovala cez tri
dediny, pričom sa štartovalo
na ihrisku v Oravskej Polhore
cez Sihelné, Oravské Veselé
a nazad. Z Tvrdošínčanov sa
najlepšie umiestnil Roman
Petríkovič, ktorý dobehol na
druhom mieste. Tretí skončil
Štefan Verníček. Okrem nich
dvoch sa tohto podujatia zúčastnili aj ďalší bežci z MK
Tvrdošín, a to Ján Balún, Jozef
Jagelka, Ján Balún, Juraj Vajduliak starší spolu so synom.

Staršia zo sestier Šaškových slovenskou tenisovou jednotkou
Slovensku. V zahraničí bola na
turnaji U12 vo Furstenfelde, kde
z kvalifikácie sa dostala do 2. kola
hlavnej súťaže. Jej najvýznamnejšie úspechy v sezóne
sú: 3. miesto na Majstrovstvách SR družstiev mladších žiačok (ako hosťujúca
hráčka TK Žilinia),
2. miesto na turnaji
v Bytči, 3. miesto v
štvorhre na turnaji v
Žiline. Barborka svoju sezónu zhodnotila
Karolínka (roč. 2004) v strede s víťazným takto: Som spokojná
pohárom, všetky ostatné dievčatá (roč. so sezónou, najmä v
2003) sú zo Slovana Bratislava. Zľava: jej závere som hrala
M.Marušinová, A.Jašková, K.Šašková, N. veľmi dobre. PoraziDanišová, N.Kurucová, tréner J.Studenič. la som staršie hráčky, teším sa z toho.
vďačná.“ Po náročnej sezóne mala Celé leto som okrem tenisu trénoKarolínka dva týždne tenisového vala aj kondičku a oplatilo sa.“ A
voľna, venovala sa škole, rodine ciele do novej sezóny? Barborka
a priateľom. Už však tvrdo pra- už prechádza do novej kategórie
cuje dvoj-troj fázovo denne pred starších žiačok, kde chce v kategózačiatkom novej sezóny. Aké sú rii roč. 2005 skončiť do 7. miesta.
jej tenisové ciele v novej sezóne? Ďalej tiež sa zúčastniť viacerých
V kategórii starších žiačok plánuje európskych turnajov kategórie
obhájiť prvenstvo, v europskom U14 a získať, čo najlepšie umiestrankingu skončiť medzi 50 naj- nenie. ,,Najmä potrebujem zosillepšími hráčkami. Na Slovensku nieť a podrásť,“ žartovne povedala
bude hrať turnaje aj vyššej veko- Barborka. Za úspechom oboch
sestier Šaškových stojí tenisový
vej kategórie.
Barborka v kategórii mladších tréner A. Zimáň, ktorý ich odmažiačok skončila na 23. mieste a v lička vedie, ďalej bývalý tréner M.
kategórii starších žiačok jej patrí Kavan, kondičný tréner M. Seman
45. miesto. Počas roka sa zúčast- a mentálny tréner R. Šefčík.
nila na 20 turnajoch, najmä na

Karolínka má za sebou úspešnú tenisovú sezónu, skončila na
poste tenisovej jednotky v kategórii starších žiačok s 1118 bodmi, s
náskokom 112 bodov pred druhou
hráčkou E. Tóthovou zo Slovana
Bratislava a v európskom rankingu hráčok do 14 rokov jej v
nastávajúcej sezóne bude patriť
umiestnenie v prvej stovke, kde
sú hodnotené tenistky zo všetkých
kontintov sveta. Počas roka absolvovala 25 turnajov doma i v zahraničí. Medzi jej najvýznamnejšie úspechy patrí titul Majsterky
SR v družstvách starších žiačok
(ako hosťujúca hráčka TK Slovan
Bratislava), 1. miesto na turnaji v
Levoči, 2. miesto na turnajoch v
Petržalke, Prešove a v TK Slovan
BA. Na medzinárodných turnajoch sa pravidelne umiestňovala
v dvojhre medzi najlepšími 16
hráčkami turnaja a vo štvorhre
skončila bronzová v Bratislave, v
Splite a Furstenfelde. Karolínka
zhodnotila sezónu vlastnými slovami: ,,Sezóna bola náročna, som
rada, že som dosiahla prvenstvo.
Hralo sa mi veľmi dobre, nemala
som žiadne zdravotné problémy. V
spolupráci s trénermi som zlepšila
pohyb na kurte, v rýchlosti aj vytrvalosti, dokázala som odohrať
aj ťažké 3-4 hodinové zápasy, a
to s víťazným koncom. Pracujem
aj na svojej mentálnej stránke,
aby som sa dokázala v zápasoch
uvoľniť a sebavedomo hrať. Je

to veľmi náročné skĺbiť tenis aj
so školou, no moje gymnázium v
Tvrdošíne mi maximálne vychádza v ústrety, za čo som im veľmi

Už len pár kôl a bude koniec
futbalovej jesennej časti. Doterajšia jeseň sa pre Áčko Tvrdošína nevyvíja moc sľubne.
Z dvanástich
doterajších zápasov nazbierali len 12 bodov. Zlepšenie
výkonov však
možno predsa
len hodnotiť.
Veď v posledných štyroch
kolách doma
v yh r al i na d
Terchovou 4:2,
potom v oravskom derby prehrali s Dolným Kubínom 4:2,
keď hostia urobili niekoľko
veľkých chýb. Tvrdošín potom doma smolne prehral 1:2
so Stráňavami. Konečne sa
podarilo Tvrdošínu bodovať
aj vonku, keď vyhral na ihrisku Bánovej 0:2. V oravskom
derby proti Trstenej, Tvrdošín
vyhral 1:0.
Dorast podáva výkony ako
na hojdačke. Najprv dva zápasy prehral, keď doma podľahol Nedezde 1:3 a z Oravskej
Jasenice si odniesol nádielku
7:1. Potom však doma zabral
naplno, keď doma rozstrieľal
hosťujúce Istebné 9:0 a na ihrisku Turzovky vyhral taktiež
výsledkom 0:9. V predposled-

nom zápase jesene remizovali
doma 3:3 s Predmierom.
Starší žiaci z posledných
troch kôl získali šesť bodov.

Mladší žiaci v hre o prvú priečku

Prehrali len na ihrisku Liptovského Mikuláša B 2:0. Potom
však dvomi výhrami v rade
s Rabčou 3:4 a s Liptovským

Hrádkom 1:0 potvrdili stúpajúcu formu, ktorú vygradovali v
Liskovej, kde vyhrali 2:3
Mladším žiakom sa darí.
Posledné tri zápasy zaznamenali tri výhry. Postupne porazili
Liptovský Mikuláš 2:3, Rabču
0:6 a Liptovský Hrádok 4:0.
Predposledné víťazstvo jesene
sa zrodilo v Liskovej, keď to
vyhral Tvrdošín 3:4.V tabuľke
okupujú druhú priečku len bod
za prvým Klinom.
Prípravka na turnaji v Zuberci nezískala ani bod. S domácim
Zubercom prehrali 5:2 a s Trstenou 3:2, aj keď druhý polčas
v tomto zápase nepustili súpera
ani za polku, ale gól nie a nie
padnúť, takže aj z tohto zápasu
si neodniesli ani bod.

Tvrdošínsky volejbal dominoval vo Francúzsku
Úvod volejbalovej sezóny bol
pre tvrdošínsky volejbalový klub
úspešný. 10. septembra sa zmiešané družstvo zúčastnilo úvodného
medzinárodného turnaja štyroch
miest vo francúzskom mestečku
Wittelsheim. Naši volejbalisti obhajovali vlaňajšie víťazstvo v turnaji. V konkurencii 16 domácich
a zahraničných družstiev sa to nakoniec podarilo a po vyrovnanom
a kolektívnom výkone odchádzali
domov s 1. miestom.

Treba pripomenúť, že tieto
turnaje nie sú len o športovaní, ale aj o priateľstvách, spoznávaní krajiny a vzájomnej
spolupráci a len vďaka tomu sa
dostala táto séria turnajov do 8.
ročníka. Turnaj vo Wittelsheime
bol prvým zo série štyroch medzinárodných turnajov štyroch
miest. December bude patriť
poľskej Zlotoryji, marec Tvrdošínu a sezóna sa uzavrie v júni
v neďalekom Žywci.

Z futbalu trochu pre pamätníkov

Na fotograﬁi mužstvo horný rad: A. Horák (z Trnavy) brankár – rozhodkyňa V. Hrubiaková, Milan Bláha, Ján Kokoška, Kamil Pavčo,
Gustáv Socháň (Šahy), tréner Jozef Laurinec; dolný rad zľava: Ján
Gelčinský ,,Ringo“ – kapitán mužstva, Milan Divinský (Žilina),
Ján Mikuš, Milan Jurina, Milan Veľký (Prievidza), Ján Čuchor.

Na fotografii futbalové mužstvo dorastencov Lokomotívy Tvrdošín s prvou futbalovou rozhodkyňou na Orave
a Slovensku Vierou Hrubiakovou z Námestova, ktorej to bol prvý odpískaný
majstrovský zápas v kariére spoločne
s trénerom Jozefom Laurincom z Trstenej, ktorý sa odohral pred 50. rokmi dňa
13. augusta 1967 na vtedajšom futbalovom ihrisku ,,Na Žabinci“ v Tvrdošíne
proti TJ Párnica s výsledkom 2:1.
Táto bývala futbalová jedenástka Tvrdošína symbolicky nastúpi a predstaví
sa po 50. rokoch na ihrisku cez polčas
futbalového zápasu Tvrdošín – Rosina,
ktorý sa uskutoční dňa 5. novembra 2017
na futbalovom štadióne.
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