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Stretnutie s poľským prezidentom
V poľskom Witowe sa 27. februára stretli primátor I. Šaško, jeho
zástupkyňa V. Jančeková a poslanci mestského zastupiteľstva
M. Kováč a E. Gándi s poľským prezidentom Andrzejom Dudom.
Keď v roku 2008 primátor, majiteľ Ski parku
Oravice a wójt gminy Kościelisko rozbiehali 1. ročník
lyžiarskeho bežeckého preteku Stopa bez hraníc, mali
jasný cieľ – pomôcť slovensko-poľskému prihraničnému regiónu v oblasti cestovného ruchu.
Osem úspešných ročníkov
potvrdilo, že boli pripravené nielen výborné športové
podujatia, ale im bol daný
významný verejno-spoločenský rozmer prítomnosťou prezidentov Slovenska
a Poľska. „V Oraviciach a vo
Witowe sa v minulom období
prezidenti B. Komorowski
a I. Gašparovič vyjadrovali
k možnostiam usporiadať
zimné olympijské hry. Je na
škodu celého nášho regiónu,
že referendom v Krakowe bol

tento cieľ zmarený,“ hovorí I.
Šaško, ktorý rokoval o tejto téme
s mnohými poslancami poľského Sejmu a politikmi, ktorí boli

tejto myšlienke naklonení.
V tejto tradícii pokračujú aj
súčasní prezidenti. V minulom
roku sa podujatia zúčastnil prezident A. Kiska. V tomto roku
záštitu nad pretekmi prevzal

poľský prezident A. Duda.
„To, že robíme dobrú vec, že
naše úsilie nie je márne výstižne charakterizuje vyhlásenie
Kancelárie prezidenta Poľska,“ pokračuje primátor.
„Prezident sa poďakoval organizátorom, povedal, že táto

iniciatíva nie je len šport, ale
je tiež rodinná a priateľská.
Je dobré, že h ranica medzi
Poľskom a Slovenskom, medzi regiónmi Podhale a Orava je dnes len na politických

mapách a len symbolicky
v danej oblasti a je možné
slobodne ju prekročiť idúc
na prechádzku. To je úspech
nášho priateľstva, členstva
v Európskej únii. Najmladší
účastníci preteku si nepamätajú, že pred rokom 1989
bola hranica múrom, ktorý
oddeľoval Poľsko od Slovenska, oddeľoval priateľov
i rodiny. Bol v tomto zmysle
niečím úplne neprirodzeným
medzi Podhale a Oravou neumožniac im to, čo je krásne
v živote - vzájomné kontakty,
vytvorenie komunity, pestovanie priateľstva a udržiavanie vzťahov.
Prezident poďakoval organizátorom, pričom zdôraznil, že partnerská gmina Kościelisko a slovenské
mesto Tvrdošín spolupracujú
už mnoho rokov realizujúc
spoločné projekty, na ktoré
doteraz získali z fondov Európskej únie nemalé finančné
prostriedky.“

Ocenenie za dosiahnuté výsledky
Na pozvanie primáto- len vďaka usilovnosti a pra- venovaný ľuďom, ktorí krá- maximálne úsilie, aby niera mesta sa 26. februára covitosti.“ Týmto citátom bol čajúc za svojim cieľom neľu- čo dosiahli, niečo získali a
v Centre tradícií a turizmu, otvorený spoločenský večer tujú námahu, vedia vynaložiť zlepšili. Sú to ľudia, ktorí
hoteli Limba pri príposúvajú náš život
ležitosti podujatia
dopredu, za čo si za„Tvrdošín Naj 2015“
slúžia úctu a uznanie.
stretli predstavitelia
Vyjadrením cesamosprávy, poslanci,
lospoločenského
riaditelia škôl, poduznania bol ďakovný
nikatelia, športovci
list primátora mesta,
a hostia, osobnosti,
ktorým ocenil osobktoré sa v minulom
nosti, ktoré sa výroku pričinili o rozvoj
znamným spôsobom
mesta.
pričinili o hospodár„Ak uspejete iba
sky, kultúrny a ďalší
raz, môže to byť nározvoj mesta. Zahoda. Pokiaľ uspeslúžili sa o šírenie
jete dvakrát, môže
dobrého mena mesta
to byť šťastie. Pokiaľ
a jeho propagáciu.
uspejete trikrát, tak Zľava: M. Belvončík, R. Fukas, J. Jurči, D. Haťapková, R. Šubjak, A. Kurjak a I. Šaško. (Pokračovanie na 3. str.)

Ďalšie ihrisko zlepší podmienky pre šport
Na Vladine bolo 18. februára slávnostne otvorené a dané do užívania nové multifunkčné ihrisko pre loptové športy ako je futbal,
basketbal, tenis, nohejbal, či iné športy, pre ktoré sú tam vytvorené podmienky. Ihrisko bolo postavené pre občanov Vladiny, a to
najmä pre deti a mládež, ktorí tam nájdu svoj kultivovaný priestor.
Taktiež sa očakáva, že toto ihrisko ocenia aj učitelia a žiaci blízkej
základnej školy, či gymnázia, ktorí tam budú môcť organizovať
nielen hodiny telesnej výchovy, ale aj voľnočasové aktivity, či
rôzne športové krúžky.
Zelenú pásku symbolicky prestrihol primátor Ivan
Šaško spolu s Dušanom Galisom, splnomocnencom vlády
SR pre mládež a šport, Jánom
Richterom, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny,
Vierou Mazúrovou, poslankyňou NRSR a Jánom Voštenákom, predsedom Okresnej rady Smer-SD. Všetci vo
svojom príhovore vyzdvihli
funkčnosť a možnosti pre
jednotlivé vekové kategórie,
ktoré sa vybudovaním ihriska pozdvihli na vyššiu úroveň. Ján Richter poukázal na
potrebu vytvárať podmienky
na to, aby mladí ľudia mali

kde tráviť čas a urobili niečo
pre svoje zdravie. Poukázal na
to, že hoci kedysi deťom stačila pokosená lúka na to, aby
sa naháňali za loptou, dnes je
potrebné ponúknuť im adekvátny priestor: „Myslím, že takéto multifunkčné ihrisko tieto
podmienky spĺňa a bol by som
rád, aby ste v budúcom roku

museli tento povrch meniť
od toho, ako tu budú mladí ľudia športovať.“ Dušan
Galis tesne pred tým, ako
spolu s primátorom Ivanom
Šaškom vykopli futbalovú
loptu do bránky vyzdvihol
všetky možnosti športového vyžitia v našom meste:
(Pokračovanie na 2. str.)
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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, uvedomujem si, že strácam svoj život každým dňom znovu a znovu. Koľko som už stratil zo
svojho života pre svoje pohodlie! Koľko pre svoju ctižiadostivosť! Koľko som stratil len tak pre nič za nič. Ako
málo som stratil zo svojho života, aby si Ty bol oslávený,
Bože, vo mne a v mojom okolí. Týmto Ti mám poslúžiť,
že Ťa oslávim v sebe a vo svojom okolí! Za to mi chystáš
aj odmenu: Tvoju poctu, Tvoje oslavovanie môjho života v
Tvojom okolí, Bože. Za tak málo, tak veľa. V Duchu Svätom Ťa prosím, Pane, osláv vo mne svoje meno!
Július Chalupa

PRIPOMEŇME SI
1996 - 2016
20. VÝROČIE VZNIKU OKRESU TVRDOŠÍN
a zároveň povýšenie nášho mesta na okresné mesto
Primátor mesta Tvrdošín Ing. Ivan Šaško 15. augusta
1996 prevzal z rúk premiéra Vlády SR spolu s 10 primátormi okresných miest Žilinského kraja dekrét o tom, že v
zmysle zákona Národnej rady SR je mesto Tvrdošín sídlom okresu Tvrdošín, do ktorého patrí mesto Trstená a
obce Suchá Hora, Hladovka, Vitanová, Čimhová, Liesek,
Brezovica, Zábiedovo, Štefanov, Nižná, Podbiel, Oravský
Biely Potok, Habovka a Zuberec.
Citujúc slová primátora I. Šašku sa vraciame do obdobia
pred 20-mi rokmi: „Po 74 rokoch sa naše mesto opäť stáva okresným mestom. Dokázali sme to! Nedá mi pri tejto
príležitosti povedať: Konečne zase zvíťazil zdravý rozum.
A ešte: verím, že navždy. Robíme to, čo musíme, lebo sme
dostali dôveru a tú nemôžeme sklamať.“
Keď podľa vládneho návrhu zákona o územnosprávnom
členení mali byť na území Oravy vytvorené tri okresy,
Tvrdošín deklaroval svoj záujem a pripravenosť všetkých
priestorových a materiálnych podmienok, aby sa opäť stal
okresným mestom. Záujem prejavili aj mesto Trstená a
obec Nižná.
„Nebolo to ľahké obdobie. Tí, ktorí boli priamymi aktérmi, si pamätajú ako rozhodovanie o územno-správnom
členení prebiehalo. Dnes je ťažko, najmä mladým ľuďom,
vysvetliť, aké lobistické skupiny sa sformovali, ako nám
hádzali prekážky, akému tlaku sme museli čeliť, aby sme
prinavrátili sídlo okresu naspäť do nášho mesta,“ spomína
na toto obdobie primátor I. Šaško.
V roku 1996 bol Tvrdošín druhým najväčším mestom na
Orave s 9500 obyvateľmi.
„Tak, ako sme to uvádzali v mnohých našich predchádzajúcich stanoviskách, mesto bolo okamžite pripravené
zabezpečiť všetky požadované priestorové podmienky pre
úrady všeobecnej, špecializovanej, ale aj osobitnej štátnej
správy bez toho, aby štát musel vynaložiť čo i len minimálnu
investíciu na fungovanie okresného úradu. Nielen priestorové zázemie, ale aj ľudský potenciál.“
(Pokračovanie na 2. str.)
„Láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele,
nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.“

Prajem vám
požehnané veľkonočné sviatky.
Nech toto radostné posolstvo je
našou nádejou a pomôže nám
všetkým i naďalej pracovať
na vytváraní lepšieho sveta.
S prianím všetkého dobrého
primátor mesta
Ivan Šaško
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PRIPOMEŇME SI
20. výročie vzniku okresu Tvrdošín

(Dokončenie z 1. str.)
V tom období obvodný úrad všeobecnej štátnej správy,
životného prostredia a úrad práce sídlili v internáte Strednej
priemyselnej školy. Tvrdošín bol dopravnou križovatkou pre
hornú Oravu, železničným napojením na túto oblasť. Sídlili
tu uzlové inštitúcie, ako obvodné oddelenie požiarnej ochrany, energetických závodov, polície, významné podniky s celooravskou pôsobnosťou, vytvorené boli dobré podmienky
pre stredné školstvo (Stredná priemyselná škola, obchodná
akadémia, Gymnázium, Lesnícke učilište) s nadregionálnou
pôsobnosťou.
„Na jednej strane sme boli radi, že tvorcovia zákona pochopili význam nášho mesta a zaradili ho do návrhu ako
okresné mesto, na druhej strane nás znepokojovali aktivity
mesta Trstená a obce Nižná. Ponúkali objekty, do ktorých bolo
potrebné veľa investovať. Viedli sme veľa rokovaní, aby sme
kompetentných presvedčili o tom, že pri najlepšie vybavenom
modele pre hornú Oravu má Tvrdošín najlepšie podmienky
z hľadiska spádovosti, dopravného spojenia, službami, obchodnou sieťou a kultúrno-spoločenskými podmienkami.
Predovšetkým nám však išlo o čaro nášho mesta, aby bola
čo najlepšiu dostupnosť k miestnym orgánom štátnej správy,
teda k pracoviskám okresného úradu.
Rokovaním, ale najmä splnením všetkých požadovaných
podmienok a zabezpečením priestorov získal Tvrdošín rozhodnutím Vlády SR štatút okresného mesta.

Ďalšie ihrisko zlepší podmienky pre šport

(Dokončenie z 1. str.)
„Ako chlapec som vždy vnímal Tvrdošín ako konkurenta
Dolného Kubína, ale postupom času Tvrdošín dominuje,
a aj keď mi je niekedy ľúto, že
Dolný Kubín sa nevie presadiť
som rád, že Tvrdošín sa presadil a že sú tu podporované
všetky druhy športu. Závidím

vám primátora, ktorý sa stará
o vaše mesto a šport. Verím,
že z títo mladí športovci raz
budú reprezentovať krajinu.“
V programe sa predstavili deti
z Centra voľného času spolu
s mladšími žiakmi futbalového klubu ŠK Tvrdošín, ktorí predviedli krátku ukážku
tréningu.

Pomáhame iným v núdzi

V našom meste sú rozmiestnené kontajnery na zber obnoseného a nepotrebného šatstva pre organizáciu Dobrý anjel. Zbiera sa
dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky,
uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané
koberce, periny, hlavnice.
„Pomocný anjel týmto potvrdzuje, že v spolupráci s mestom Tvrdošín v roku 2015 bolo v zberných nádobách zozbierané a odvezené
cca. 10350 kg obnoseného a nepotrebného šatstva a textilu (uvádzané množstvá sú odhadované a to na základe nosnosti nákladného
auta). Touto cestou sa chceme zároveň poďakovať vedeniu mesta
Tvrdošín a jej občanom za účasť na tomto zbere.“
Slavomíra Ploransky riaditeľka n. o. Pomocný anjel

Kraj podporil tri projekty

Žilinský samosprávny kraj zmysle všeobecne záväzného nariadenia
o poskytovaní dotácií z
vlastných príjmov poskytuje
dotácie na základe projektov,
no najmä prispením nášho
primátora, ktorý je už štvrté
volebné obdobie poslancom
Žilinského kraja Tento rok ich
získalo naše mesto na realizá-

ciu XXVI. ročníka folklórneho
festivalu v Oraviciach (23. –
24. júla), dychová hudba Tvrdošanka, pripravujúca Fordych,
krajskú súťaž a prehliadku
malých dychových hudieb
Žilinského kraja (31. júla) s
postupom na celoštátnu súťaž
a výtvarník Miroslav Knap na
monografiu Raj fantázie a labyrint snov.

V Kościelisku otvorili Centrum tradícií a turizmu
Gmina Kościelisko, cezhraničný partner nášho mesta oficiálne ukončila projekt a verejnosti sprístupnila novovybudovaný objekt - Centrum tradícií
a turizmu.
Slávnostného
otvorenia sa 15.
1. 2016 zúčastnili senátor prof.
Stanislaw Hodorowicz, pr imátor Ivan Šaško
a jeho zástupkyňa V last a Jančeková, poslanci a pracovníci
MsÚ z Tvrdošína,
poslanci, podnikatelia a zástupcovia zd r u žení
z Ko ś ciel i sk a .
V objekte sa nachádza konferenčná a výstavná sála, turisko-informačné
centrum TIC, detské centrum
a fitnes centrum.
Počas stretnutia podpísal
primátor I. Šaško s wójtom B.
Pitońom dohodu o partnerskej

spolupráci do roku 2020. Predmet spolupráce sa týka: vedenia spoločnej ponuky turistických atrakcií nachádzajúcich
sa na území Gminy Koście-

podpory podnikania, inovatívnosti a konkurencieschopnosti, obnoviteľných zdrojov
energie a ochrany životného
prostredia, kultúrnej výme-

liska a Mesta Tvrdošín, tvorby komunikačných spojení,
tvorby komplexných a integrovaných turistických ponúk,
využitia možnosti získania
prostriedkov EÚ s cieľom realizácie spoločných projektov,

ny a výmeny detí a mládeže,
spolupráce medzi verejnými
inštitúciami a mimovládnymi
organizáciami.
Druhá dohoda, ktorú podpísal primátor, sa týka oblasti
rozvoja cestovného ruchu me-

Dobrovoľní hasiči dostali od ministra nové požiarne auto
Veliteľ zásahovej jednotky
Dobrovoľného hasičského zboru
v Tvrdošíne (DHZ) J. Jantošík
podal v sobotu 30. januára hlásenie podpredsedovi vlády Slovenskej republiky, ministrovi vnútra Róbertovi Kaliňákovi, ktorý
mu spolu s predsedom Žilinského samosprávneho kraja Jurajom Blanárom, prezidentom Hasičského
a záchranného zboru
SR Alexandrom Nejedlým, prezidentom
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelínom Horváthom,
riaditeľom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Žiline a riaditeľom Hasičského a záchranného zboru
v Dolnom Kubíne odovzdal
kľúče od nového hasičského automobilu značky Iveco.
„Vzácnosť Dobrovoľného hasičského zboru spočíva
v tom, že je to o dobrovoľnosti,
v tom, že všetko, čo robia pre
svoje okolie a susedov, robia to
vo voľnom čase, bez nároku na

odmenu. Robia to ako poslanie
s veľkým srdcom a nasadením.
Nie vždy býva zvykom, že tam
kde je profesionálna jednotka
sa táto tradícia udrží. Chcem

liňák nastúpenej jednotke.
Prot ipovod ňov ý pr íves
v kombinácii s prvozásahovým automobilom tvorí funkčnú súpravu s 5000 l čerpacej

sa poďakovať najstarším, ktorí
tú tradíciu za tie roky udržali,
ktorí aj po nociach dávali dokopy starú techniku, aby mohli
pomôcť. Poďakovať im chcem
aj za to, že túto tradíciu odovzdali mladším a tým mladším,
že sa chceli pridať. Toto auto
nemá byť darčekom, ale poďakovaním za tvrdú robotu, ktorú
robíte,“ prihovoril sa R. Ka-

kapacity za minútu. „Tento
projekt sme robili spoločne
s predsedom Žilinského samosprávneho kraja Jurajom Blanárom. Podarilo sa nám presa-

Znova najnižšie dane
na Slovensku
V Limbe sa školili farmári Mesto Tvrdošín
svojim ob- hnuteľností. Pre porovnanie
V týchto priestoroch sa 9. februára uskutočnil seminár
Klubu mladých farmárov, ktorého sa zúčastnilo približne 80
záujemcov. Hlavnou témou bola otázka Ako úspešne žiadať
o nenávratný finančný príspevok pre mladých začínajúcich

poľnohospodárov. Odborníci si pre prítomných pripravili
prezentácie na témy podmienky predaja vlastných produktov, živočíšna výroba a ekonomické aspekty
založenia farmy.

Štatistické údaje za rok 2015

K dátumu 1. januára 2016 bol počet obyvateľov mesta Tvrdošín 9
068. V Tvrdošíne je to 2 717, v Krásnej Hôrke 948, Medvedzie – sídlisko 4 708 a Medvedzie dedina 695. V roku 2015 sa narodilo 95 detí,
z toho 49 dievčat a 46 chlapcov. Najčastejšie meno pre chlapcov bolo
Michal – štyrikrát, z dievčenských mien sa najviac páčilo meno Sofia,
Sophia - štyrikrát. Prihlásilo sa 72 obyvateľov a odhlásilo 157. Naše
mesto navždy opustilo úmrtím 64 občanov – 38 mužov a 26 žien. Počet uzavretých manželstiev bolo 76, z toho 43 na území nášho mesta.
Prvé dieťa narodené v roku 2016 je Jozef Belkotiak, nar. 5. januára.

dzi mestom a gminou. Poskytovatelia služieb v cestovnom
ruchu budú propagovaní na
oboch stranách hranice a návštevníkom budú poskytovať
zľavy na niektorý druh služieb.
Prvou spoločnosťou z nášho mesta,
ktorá je do projektu zapojená je
TermalŠport TS,
s.r.o., mestské termálne kúpalisko.
Projekt Centrá
tradícií a turizmu v Tvrdošíne
a v Kościelisku
boli spolufinancované Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov
štátneho rozpočtu v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
2007-2013.

čanom vychádza aj tento rok
v ústrety. Miestnu daň má
možnosť každý daňovník zaplatiť na mestskom úrade a tak
ušetriť aj na poštovnom. Mesto
už niekoľko rokov udržiava
výšku daní v rovine najnižších čísel nielen na Orave, ale
aj Slovensku, o čom svedčia
aj tento rok informácie z najnovšej analýzy Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá
zisťovala situáciu vo všetkých
mestách a mestských častiach
na Slovensku. Na základe získaných dát PAS aj v roku 2016
pripravila rebríček okresných
miest zoradených podľa výšky
všetkých daní z nehnuteľností.
Rebríček informuje, o koľko
sa dane z nehnuteľností v sledovaných mestách odlišujú
od celoslovenského priemeru.
Z celkovej analýzy výsledkov, ktoré nájdete v tabuľke
vyplýva, že v Tvrdošíne sú
dane najnižšie v krajine. Ako
uvádza Podnikateľská aliancia
Slovenska, obyvatelia a firmy
platia iba polovicu celoslovenského priemeru. Tvrdošín je mestom s 5. najnižším
zaťažením výšky daní z ne-

Námestovo sa umiestnilo na
21. mieste a Dolný Kubín na
45. mieste. V rebríčku daní
z domov na bývanie Tvrdošínu patrí 3. miesto so sadzbou
0,07 €/m². V praxi to znamená, že za rodinný dom so 100
m² zastavanej plochy zaplatíte
v Tvrdošíne 7 €, pričom napríklad v Trstenej je to 14 €,
v Námestove 18 € a v Dolnom Kubíne 26,40 €. Sadzba
dane pre podnikateľské subjekty mestu Tvrdošín určila 9
miesto. Pre porovnanie, kým
u nás podnikateľ s pozemkom
o rozlohe 1500 m² s výrobnou
halou o rozlohe 1000 m² zaplatí 1164 €, v Púchove, ktoré
sa umiestnilo na poslednom
mieste rebríčka je to až 6449 €,
v Námestove 1294 a v Dolnom
Kubíne 1824 €. Daň z nehnuteľností na rok 2016 pre Tvrdošín ostáva nezmenená. Daň
za dom na bývanie za 1m 2
občan Tvrdošína zaplatí 0,07
€, v Trstenej 0,14 €, v Námestove 0,18 €. Chaty a stavby na
individuálnu rekreáciu za 1m2
zaplatí občan Tvrdošína 0,40 €,
v Trstenej 0,45 € a v Námestove 0,94 €.

diť prvý zákon o dobrovoľných
hasičoch a po 160 rokoch tak
postaviť DHZ na ten piedestál,
ktorý si zaslúžia,“ dodal R.
Kaliňák. Juraj Blanár k rukám
veliteľa odovzdal
knihu, ktorá mapuje históriu DHZ
v našom kraji, pričom vzdal úctu tým,
ktorí DHZ v Tvrdošíne zak ladali
a svoje skúsenosti
odovzdávali ďalším
generáciám.
Minister Kaliňák
sa s pr ítom ný mi
lúčil s úsmevom:
„Prajem veľa šťastných kilometrov bez
zranení a na záver
mám k vám jednu
prosbu. Auto má 750 l nádrž
na vodu, preto na Veľkú noc
nezabudnite na svoje povinnosti a malé trubice použite na
dievčatá a veľké na svokry.“

Výber miestnych daní

Oznamujeme občanom nášho mesta, že tento rok si budú
môcť splniť svoju daňovú povinnosť, zaplatiť daň z nehnuteľností, daň za psa ako aj miestny poplatok za komunálny
odpad na rok 2016 v miestnosti Mestského úradu Tvrdošín
na prízemí, oproti kancelárii prvého kontaktu:
od 04. apríla do 08. apríla - Tvrdošín a Krásna Hôrka
od 11. apríla do 15. apríla - sídlisko Medvedzie
			
a mestská časť Medvedzie
Pondelok, utorok, štvrtok a piatok
od 800 do 1200 a od 1230 do 1500
streda
od 800 do 1200 a od 1230 do 1600
Miestne dane okrem hotovostnej platby je možné platiť aj
platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu,
bankovým prevodom alebo cez internet. Veríme, že každý
občan nášho mesta si splní svoju daňovú a poplatkovú povinnosť v stanovenom termíne, čím predíde vyrúbeniu úroku z
omeškania v zmysle zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní.

Porovnanie sadzby poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na rok 2016
Sadzba poplatku /eur Tvrdošín Námestovo Trstená D.Kubín
9,00
14,96 23,05
29,28
na osobu a rok
10,54
zľava na osobu a rok
Náklady miest za komunálny odpad sa šplhajú do vysokých
čísel a tie ich presúvajú na svojich občanov. V tomto zmysle patrí naše mesto medzi výnimky. Sadzba 9 eur za osobu
na celý rok je tým najnižším poplatkom, ktorý je možný. Aj
ohraničenie poplatku 36 eur za rok pre štvorčlennú a viacčlennú domácnosť je viac ako symbolickou vďaka dlhoročnej
sociálnej politike vedenia mesta. O porovnaní s okolitými
obcami vypovedá tabuľka.
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Ocenenie za dosiahnuté výsledky
(Dokončenie z 1.str.)
Medzi ocenenými bola pani
Dalida Haťapková, ktorá stála
pri zrode Bioplynovej stanice v
Tvrdošíne, dekan Ján Marhefka, ktorý 13 rokov svojho
kňažského života venoval Tvr-

ženia štiepky pre maximálnu
efektivitu využitia pre energetické zdroje.
ThDr. ICLic. Ján Marhefka, PhD.
Dekan venoval 13 rokov
svojho života občanom Tvrdo-

Firma Mariana Grígeľa (prvý zľava) už potvrdila svoju životaschopnosť a profesionalitu na slovenskom stavebnom trhu.
Ocenenie mu primátor udelil za rozvoj služieb.
došínu, Róbert Beňuš, majiteľ šína. Našu farnosť viedol od
fitness centra Gorilla Gym, Ju- roku 2002 do 2015. Vykonával
raj Choma, majiteľ Ski a Ther- pastoračnú činnosť, stretával sa
mal Aquaparku Oravice, Mi- so spoločenstvami, mladými i
chal Belvončík, majiteľ firmy staršími, organizoval stretnutia
Remab, Rudolf Fukas, riaditeľ na fare, prednášal a absolvoval
firmy Hydac Electronik, Juraj ešte veľa ďalších aktivít.
Kubala, konateľ firmy Voms,
Rastislav Šubjak, majiteľ firmy
Rašub, Marián Grígeľ - majiteľ Stavebnín Grígeľ a Anton
Kurjak, ktorý okrem výstavby
Urbárskej koliby Hubertky realizoval mnohé práce priamo v
našom meste.
Bioplynová stanica
Po tom, čo v roku 2013 vošla do platnosti novela zákona
o odpadoch vznikla pre samosprávy povinnosť zaviesť triedený zber biologického odpadu
a biologicky rozložiteľného
Naše mesto malo v ňom
komunálneho odpadu. Rieše- duchovného pastiera, ktorý
ním tejto situácie bolo pre naše okrem toho, že bol skutočným
mesto vybudovanie bioplyno- duchovným otcom veriacich,
vej stanice v blízkosti skládky bol zároveň dobrým partnerom
komunálneho odpadu Jurčov nášho mesta. Pri svojom kňazlaz, čím bola zabezpečená lik- skom povolaní a poslaní sa snavidácia všetkého odpadu na žil byť prirodzenou súčasťou
jednom mieste. Súčasťou pro- každodenného života mesta a
jektu je tiež výskum obnovy jeho obyvateľov. Vykonal pre
lesných porastov, využívanie cirkev i pre naše mesto množdrevnej hmoty a výskum zlo- stvo užitočnej práce, ktorej

výsledky sú badateľné nielen
v hmotnej podobe, ale zanechali trvalú stopu v mnohých
ľudských dušiach.
Hubertka
Urbárska koliba Hubertka po
necelom roku stavebných prác
otvorila svoje brány pre verejnosť 15. júla minulého roku.
Jej výstavbu iniciovali Urbárski spolumajitelia z Tvrdošína.
Ich cieľom bolo vybudovať
kolibu, ktorá by v budúcnosti mala znamenať dielo s pridanou historickou hodnotou,
no zároveň dielo, ktoré by v
súčasnosti spĺňalo svoj účel
a architektonicky zapadlo do
prostredia čistej prírody. Je
objektom, ktorý v Oraviciach
pozdvihol ponuku cestovného
ruchu na vyššiu úroveň.
Fitness centrum Gorilla
Gym
V našom meste bolo otvorené najväčšie fitness centrum s
najväčšou strojovou skladbou
na Orave. Pýšiť sa môže nielen
bohatou strojovou základňou
rozmiestnenou v priestore

o 400 m 2 , ale tiež s 500
registrovanými záujemcami za
tak krátky čas svojej existencie.
Jej najväčším skvostom je
stroj, na ktorom svojho času
cvičil bývalý profesionálny
kulturista Arnold Schwarznegger.
Ski a Aqua park Oravice
Ski parku a Thermal aquapark boli sprístupnené verejnosti v roku 2005. V súčasnos-

ti však už tvoria jeden celok,
ktorý by v budúcnosti chceli
prezentovať ako Aqua and
Ski resort Oravice. Ponúkajú
kompletnú ponuku cestovného ruchu, ktorej kvalita stúpa.
Remab
Firma v predajni ponúka
široký sortiment elektrického
ručného náradia pre remeslá a
priemysel , spojovací materiál,
stavebné kovania, či záhradnú techniku. Úspešný rozvoj
firmy pokračoval s výstavbou
novej haly, kde bude presťahovaná predajňa drevotriesok. V
budúcnosti tu plánujú otvoriť
tiež nárezové centrum s olepovaním hrán laserovou olepovačkou.
Hydac
Firma pružne reaguje na
technický vývoj vo svete. Od
výroby elektromagnetov postupne prechádzala k výrobe
riadiacej a snímacej techniky
a najnovšie k výrobe riadiacich
displejov do riadiacich strojov.
Výstavbou novej haly bude
možné realizovať niekoľko
nov ých p r ojek t ov, k t or é
ponúknu nové zamestnanecké
miesta.
Čerpacia stanica VOMS
Otvorením novej čerpacej
stanice v našom meste tak
vznikla situácia, kde prirodzená konkurencia dovoľuje
znížiť ceny jednak pohonných
hmôt, ale tiež skvalitnenie služieb s cieľom prilákať zákazníka. Výhodou je nonstop prevádzka, ktorá v blízkom okolí
nefunguje nikde. Obyvatelia
Tvrdošína a predovšetkým sídliska tak majú komplexnú ponuku pre motoristov na jednom
mieste, čo len zvyšuje komfort
bývania v našom meste.
Stavebniny Grígeľ
Firma s dlhoročnou tradíciou stále rozširuje portfólio
produktov o nové výrobky,
čím potvrdzuje svoju profesionalitu a rozmanitosť. Okrem
predaja stavebného materiálu,

Najúspešnejší športovci za rok 2015
Andrej Burdel so snookrom
súťažne začínal 34-ročný borec
Michaela Ješšová, 20-roč- Niekoľkonásobná majsterka
pred dvomi rokmi. Medzi
ná hráčka florbalu s ktorým Slovenska mládeže na klubojeho najväčšie úspechy patrí
začala na bilingválnom gym- vej, ale i školskej úrovni. Spocelkové druhé miesto v ligovnáziu v Trstenej. Miška sa od ľahlivá, rýchla a dobre techej sezóne 2014/2015, víťazstvo
detstva venovala futbalu no po nicky vybavená florbalistka s
snookrových Vianoc 2015, a
oslovení trénerom Milanom veľkou budúcnosťou. Aktívne
samozrejme finálová účasť SK
Burdeľom na školMasters 2016.
skej súťaži, začala
Karolína
sa venovať f lorŠašková, 11-ročbalu v Tvrdošíne.
ná nádej tvrdoV krátkom čase
šínského a slosi hru hokejkou
venského tenisu.
osvojila a postupV Stredoslovenne sa začala zapáskom kraji je v
jať do ženského
rebríčku medzi
družstva. Neskôr
mladšími žiačkasi ju všimli aj remi prvá a na Sloprezentační trénevensku dokonca
ri a dostala šancu,
tretia. Na haloktorej sa už nev ých majst rovpustila. Odvtedy
stvách Slovenska
pravidelne represkončila druhá a
zentuje Slovenako jedenásťročná
sko. Najskôr ako
zaknihovala prvý
juniorka a teraz i Zľava: I. Šaško, M. Ješšová, B. Spišiaková, K. Belicová, K. Šašková, N. Divinská, štart za slovenskú
v kategórii žien.
reprezentáciu.
K. Belopotočanová, J. Kulina, A. Burdel, J. Hradský a M. Branický.
Barbora SpiJaroslav Kušiaková, 23-ročná hráčka už pôsobí v ženskom A, ale hre obsadila 2. miesto. Ďalšiu lina, 51-ročný zverenec Mgr.
florbalu. S florbalom začala aj B družstve. V súčasnosti zlatú pridala ako členka víťaz- Tatiany Jelenčíkovej bol v roku
už na základnej škole pod ve- bojuje o účasť v juniorskom ného družstva starších žiačok 2015 nominovaný už na svoju
dením Viery Trstenskej. Ne- r e p r e z e n t a č n o m v ý b e r e a striebornú za 2. miesto v siedmu letnú olympiádu do Los
skôr pracovala pod vedením Slovenska pre nadchádzajúci družstvách mladších žiačok Angels, kde dosiahol vynikajúMilana Burdeľa. Zodpovedná šampionát v Kanade.
na majstrovstvách Slovenska ci úspech, keď v dvojhre získal
a spoľahlivá útočníčka, ktorá
Jaroslav Hradský, 31-roč- vždy ako členka nášho MSTK pre Slovensko druhé miesto. Vo
je oporou ženského extraligo- ný kapitán futbalového muž- Tvrdošín.
štvorhre dosiahol so svojim spového družstva pod taktovkou stva mužov. Hráva na pozícii
K a t a r í n a B e l o p o t o - luhráčom tiež výborné druhé
Michala Cvancigera. Niekoľ- stopéra odkiaľ diriguje hru č a n o v á . N a m a j s t r o v - miesto. Treba si však uvedomiť,
konásobná reprezentantka mužstva. Vyniká svojím citom st vách Slovenska získala že bez sponzora by sa Jaroslav
Slovenska a kapitánka maj- pre hru a bojovnosťou.
v každej súťaži medailu - Kulina nemohol zúčastniť na
strovského ženského družstva.
Martin Branický, mla- vo dvojhre striebornú, vo takomto podujatí celosvetovéKristína Belicová, 15-roč- dý hráč staršieho dorastu štvorhre zlatú a v zmiešanej ho formátu a aj vďaka sponná talentovaná hráčka f lor- Tvrdošína. Hráva na pozícii štvorhre bronzovú. Doviedla zorskému daru od primátora
balu. S f lorbalom začala v záložníka, respektíve obran- naše družstvo starších žiačok Ivana Šašku. Jarko tam dôstojne
útlom detstve. Žiačka špor- cu. Vyniká svojou maximál- k zisku titulu majstra Sloven- reprezentoval Slovensko ako aj
tovej triedy v ZŠ Medvedzie. nou poctivosťou, fyzickým ska.
mesto Tvrdošín.
Mesto odmeňovalo najlepších športovcov a kolektívy za rok 2015.

fondom a prehľadom v hre.
Natália Divinská. V roku
2015 naša najúspešnejšia hráčka z 5 medailami. Na Majstrovstvách Slovenska mladších žiačok sa stala majsterkou
Slovenska vo dvojhre aj vo
štvorhre a v zmiešanej štvor-

rozširuje služby o požičovňu
stavebného náradia a poradenstvo. V minulom roku bola
sieť predajní tejto firmy rozšírená o novú predajňu v našom
meste.
Rašub
Na slovenskom trhu firma
pôsobí už od roku 1995, kedy
začínala ako stavebná firma.
Vďaka charakteru svojej práce
a narastajúcej potrebe používať
pri nej vybavenie kúpelní vytvorila od roku 2005 šesť predajní. Jedna z nich bola otvore-

pretože bol naplnením rozvojovej politiky vedenia mesta,
ktoré tomuto cieľu prispôsobilo plánovanie, ako aj uskutočňovanie svojich zámerov.
Tie vychádzali zo základných
potrieb samosprávy, pričom sa
kládol dôraz na ich dlhodobý
dopad. Iste to bolo aj vďaka
tomu, že nebola prerušená
kontinuita vo vedení mesta. Po
komunálnych voľbách primátorom zostal aj v novom volebnom období Ing. Ivan Šaško a
jeho zástupkyňou Mgr. Vlasta

ná v roku 2008 pri železničnej
stanici a od roku 2012 fungujú
v súčasnej predajni vodoinštalačného materiálu, bližšie
k centru mesta. V súčasnosti
firma realizuje rozsiahly investičný zámer, ktorý bude
po ukončení pre naše mesto
nezanedbateľným prínosom.
Hotel Limba
Najvyznamnejšou investičnou akciou mesta bola rekonštrukcia hotela Limba s
50 percentnou spoluúčasťou z
mestského rozpočtu. Len vďaka veľkému pracovnému nasadeniu zamestnancov firmy
Stavpoč a osobnou zaangažovanosťou Ing. Františka Jendroľa, ktorá ju realizovala, bol
dodržaný termín dokončenia
(neuveriteľných 8 mesiacov) v
požadovanej kvalite.
O tom, že rok 2015 celkovo
možno charakterizovať pre
Tvrdošín ako veľmi úspešný
vypovedal filmový dokument,
ktorý v krátkosti zrekapituloval udalosti a život v našom meste v uplynulom roku.
„Hodnotiť ho je radosťou,

Jančeková. Ustanovujúcim zasadnutím v polovici decembra
2014 zahájilo svoju činnosť
novozvolené mestské zastupiteľstvo.
Rozvoj mesta mohli jeho
obyvatelia pocítiť aj vďaka
tomu, že sústavne svoju pozornosť venovalo možnostiam
získania dotácií a grantov. Do
mestskej pokladnice sa dostali
navyše finančné prostriedky z
fondov Európskej únie. Z nich
boli uskutočnené dva veľké
cezhraničné projekty, ktorých
realizácia sa prelínala z roku
2014 do roku 2015. Ďalšie dotácie zlepšili podmienky v školstve, kultúre, sociálnej oblasti
a v športe.“
Projekt Centrá tradícií a turizmu v Tvrdošíne a v Kościelisku boli spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko
– Slovenská republika 20072013.

Kolektívne úspechy sezóny 2014/15
Dorastencom futbalového
klubu Tvrdošín sa podarilo v
sezóne 2014/15 postúpiť do
druhej ligy. Florbalové kolektívy FBK Tvrdošín pravidelne
dosahujú len na tie najvyššie
priečky. Ženám FBK Tvrdošín sa podarilo už druhýkrát
po sebe získať titul Majstra
Slovenska. Mládežnícke kolektívy FBK Tvrdošín si tiež
zaslúžili ocenenie, keď mladšie žiačky skončili bronzové na
MS Slovenska, staršie žiačky
sú vicemajsterkami Slovenska
a dorastenky sú dokonca Majsterkami Slovenska. Tvrdošín
nie je len mestom športu, ale
aj mestom tanca, v ktorom
nás reprezentujú Minihopky
z CVČ, ktoré boli ocenené za

Minihop-ky s učiteľkou I.
Gostíkovou. Horný rad zľava:
L. Hrubošová, A. Divinská,
N. Jarinová, M. Fábryová, S.
Belicová; dolný rad zľava: L.
Šmiheľová, K. Rennerová, A.
Rennerová.

Kolektív ŠK Tvrdošín, ktorý hrdinským činom prispel k záchrane
detí. Zľava: O. Michalka, S. Schweiner, A. Palider, D. Jendroľ, M.
Sirota ml., K. Gálik, A. Janík, R. Jendrisek, R. Trnovec, F. Mravec.
Špeciálne ocenenie patrilo aj
vynikajúce výkony počas roku
2015, najmä na MS Európy, kde futbalistom ŠK Tvrdošín, ktorí
získali 1. miesto vo svojej ka- nestratili duchaprítomnosť a svotegórii. Všetky tieto kolektívne jim hrdinským činom pomohli
úspechy boli náležite ocenené pri záchrane detí unikajúcich z
horiacej chaty v Oraviciach.
vedením mesta.
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Krátky prierez udalosťami
Január
Príchod nového roka sme spoločne oslávili na Trojičnom
námestí, kde pekný kultúrny program sprevádzal veľkolepý
ohňostroj.

VI. ročník regionálnej súťaže Tvrdošín má talent. Vo finále sa
porote predstavilo 13 skupín a jednotlivcov. Víťazkou súťaže sa
stala Anežka Kurajdová z Tvrdošína.

Ponuka kultúrnych programov bola v apríli pestrá. Sála kina
Javor praskala vo švíkoch pri divadelných predstaveniach i hudobných produkciách speváckeho tria La Gioia či Temné kecy.

Milovníkov kníh zaujal knižný antikvariát na Trojičnom námestí, ktorý organizovalo OZ Projekt Plus.

Stavanie mestského mája sa konalo už tradične na Michalskom námestí.
Máj

Florbalistky z Tvrdošína v Nitre obhájili titul „Majster Slovenska“ v ženskej extralige. Po suverénne odohratých zápasoch sa
tak stali druhýkrát za sebou majsterkami Slovenska vo florbale
pre sezónu 2014/2015.

Členovia klubu dôchodcov Skalka si na výročnej schôdzi
pripomenuli 10. výročie založenia. Za toto obdobie narástol počet členov z pôvodných 30 na súčasných 85 aktívnych seniorov.
V kine Javor odohrali pred vypredaným hľadiskom divadelné
predstavenie „Na koho to slovo padne“ známi slovenskí herci.
Začiatok januára sa niesol v znamení turnajov „O pohár primátora mesta“ hneď v dvoch športových disciplínach, a tými
boli futbal a volejbal. O úspechu oboch svedčí aj množstvo pri-

Pri príležitosti medzinárodného Dňa matiek sa stretol primátor v kine Javor s mamami a starými mamami z nášho mesta.
Cena Matka roka mesta Tvrdošín bola udelená pani Helene Hrbíkovej,. Každá mamička bola obdarovaná kvietkom a darčekom.
V marci navštívili naše mesto Pan Weifang, veľvyslanec
Čínskej ľudovej republiky na Slovensku spolu s manželkou.
V doprovode primátora si prezreli našu najznámejšiu pamiatku
- drevený kostol Všetkých svätých a dozvedeli sa o jeho histórii.

Žiaci a učitelia zo Základnej školy Márie Medveckej sa v
dňoch 3. – 10. mája zúčastnili poslednej návštevy Projektu Comenius v Portugalsku.
Občianske združenie Medvedzie zorganizovalo v poradí už
IV. svetové stretnutie rodu. V Tvrdošíne sa stretli rodiny, ktorých korene siahajú až do 13. storočia.
Mužstvu dorastencov sa podarilo postúpiť do druhej ligy.
Chlapci počas celej sezóny podávali výborné výkony, čoho dôkazom je ani jeden prehratý zápas počas jari a vysoké víťazstvo
na domácej pôde proti priamemu rivalovi o postup.
Jún
Drevený gotický kostol Všetkých svätých bol otvorený pre
návštevníkov už od 1. júna. Za prvý polrok navštívilo kostol
takmer 3000 návštevníkov z viacerých krajín sveta.

hlásených družstiev, ktoré so zápalom bojovali o prvé miesto.
Vo futbalových turnajoch žiakov sa predstavilo takmer 300 detí
z rôznych miest a obcí.
Február
V ZŠ Márie Medveckej a Štefana Šmálika sa vo februári
uskutočnil zápis budúcich prváčikov. V septembri do školských
lavíc zasadlo dokopy 122 nových žiačikov.
Naše mesto v spolupráci s Gminou Kościelisko a SKI Oravice
zorganizovalo už siedmy ročník medzinárodného bežkárskeho
preteku s názvom ,,Stopa bez hraníc“. Na šestnásť kilometrovú

Medzinárodný deň detí sa niesol v duchu Dňa policajného,
hasičského a záchranného zboru a Dňa osvety. Deti plnili rôzne vedomostné úlohy, rozvíjali svoju kreativitu či športového
ducha, dozvedeli sa ako správne podať prvú pomoc.
Víťazom Mestskej halovej futbalovej ligy sa premiérovo stalo mužstvo FC Krásna Hôrka/Pivnica. Cenu Fair Play získalo
mužstvo Červená Hviezda Medvedzie.
Apríl
10. apríla sa uskutočnilo slávnostné otvorenie hotela Limba
za účastí splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Dušana Galisa, poľského senátora Ziem górskich a predstaviteľov
partnerskej gminy Kościelisko. Po vysvätení objektu dekanom
Ľubomírom Pekarčíkom nasledovalo slávnostné prestrihnutie
pásky, ktorá symbolicky otvorila brány hotela. Na tomto pod-

Medzinárodný tím bežcov priniesol 4. júna mierovú pochodeň do Tvrdošína.
Materská škola v Medvedzí výborne obstála v súťaži firmy
Domestos. Za víťazstvo boli touto firmou v škôlke zrekonštruované toalety.

trať sa postavilo takmer dvesto pretekárov. Štartovalo sa od SKI
Oravice s cieľom vo Witowe.
Na medveckom chotári sa konal už 27. ročník lyžiarsko-turistického podujatia Medvecká 12.

ujatí boli zároveň ocenení najúspešnejší športovci mesta za rok
2014 a športový kolektív Fbk Tvrdošín - ženy.

Tvrdošínskej dvanástky sa zúčastnilo takmer 280 súťažiacich. Hoci horúce slnečné počasie sa odrazilo na výsledkoch,
najlepší čas mal Volodimir Yurčuk, ktorý 12 – kilometrovú trať
zabehol za 38 min a 23 s.

Fašiangové obdobie sme si mohli užiť do sýtosti. Plesy a bály
organizovali viaceré organizácie. V polovici februára sa v spoločenskej sále uskutočnil už XXVII. Mestský bál.

Svojimi príhodami a ich geniálnym podaním rozosmial vypredanú kinosálu kina Javor známy český herec, rozprávač
a komik Miroslav Donutil.
Marec
Stretnutie primátora s ďalšou veľvyslankyňou - Jej Excelenciou Inge Magistad, nórskou veľvyslankyňou na Slovensku sa
uskutočnilo 20. marca v Centre tradícií a turizmu - hoteli Limba, kde sa konala konferencia pod názvom Využitie bioplynu
– bioplynová stanica Tvrdošín.
Členovia záhradkárskej oblasti – časti Úplzeň si pripomenuli
štvrťstoročie od založenia na výročnej schôdzi záhradkárov za
účasti primátora.
Mesto Tvrdošín a Centrum voľného času zorganizovali už

Profesionálni hasiči z Tvrdošína reprezentujúci Okresné riaditeľstvo v Dolnom Kubíne sa zúčastnili krajského kola súťaže
v hasičskom športe, kde vybojovali 2. miesto.

V priebehu 1. polroka dokončilo mesto terénne úpravy a spevnilo plochy okolia objektu hotela. Bola tu položená zámková
dlažba, asfaltová plocha, vysadená zeleň, kvety, kríky, stromy
a doplnená bola drobná architektúra.
V apríli schválilo mestské zastupiteľstvo správu o rozpočtovom hospodárení a záverečný účet za predchádzajúci rok. Z nej
vyplynulo, že aj pri spolufinancovaní veľkých investičných
projektov nečerpalo mesto žiadny úver. Naopak, hospodárilo s
prebytkom, ktorý bol presunutý do rezervného fondu.
Do jarného upratovania sa zapojili všetky mestské časti.
Tanečná skupina Minihop pod vedením Ivety Gostíkovej sa v
apríli zúčastnila 5. ročníka Showtime - majstrovstiev Slovenska
vo výrazových tancoch. Zlaté umiestnenie vo svojej kategórii
znamenalo kvalifikáciu na európsky pohár do Maďarska.

Výnimočný koncert žiakov ZUŠ a ich rodinných príslušníkov
s názvom Múzy v rodine zaznel 7. júna v kine Javor.
Mesto Tvrdošín s Občianskym združením IN-forma zorganizovali 13. júna IV. ročník detského festivalu s názvom Pohodička.
V Art Galérii Schűrger sa uskutočnila vernisáž výstavy
Olbrama Zoubeka, českého sochára, ktorý sa výrazným spôsobom zaslúžil o rozvoj českej architektonickej plastiky.
Tanečnej skupine Minihop sa na súťaži v Maďarsku podarilo
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uplynulého roka
svojou dynamickou choreografiou získať 1. miesto v kategórii
trendové tance - hip hop detí od 9 do12 rokov.
Stretnutie a ocenenie víťazov celomestskej literárnej a výtvarnej súťaže sa konali v mestskom kultúrnom stredisku.
Júl
Už na 1. zasadnutí novozvoleného mestského zastupiteľstva
bolo schválené rozšírenie inžinierskych sietí individuálnej bytovej výstavby v lokalite Pod Žiarcom. Tento cieľ bol naplnený
počas letných mesiacov, kedy tam bola vybudovaná II. etapa
verejného vodovodu a kanalizácie. Mesto spracovalo projektovú dokumentáciu na realizáciu inžinierskych sietí a vybavilo všetky potrebné vyjadrenia a stavebné povolenia. Stavba je
skolaudovaná a daná do užívania, popri rozvodoch uložilo do
výkopov mesto aj svoje chráničky pre montáž káblov verejného
osvetlenia a rozhlasu, čím ušetrilo nemalé finančné prostriedky
na zemné práce.
V júli bola otvorená nová čerpacia stanica pri supermarkete Tesco.
Koliba Hubertka v Oraviciach sa po necelom roku stavebných
prác dočkala slávnostného otvorenia pre verejnosť. Výstavbu
koliby inicioval výbor Urbáru Tvrdošín.

September
Prvý septembrový víkend sa konali Dni mesta, počas ktorých
sme si pripomenuli dva významné historické medzníky - 750.
výročie potvrdenej písomnej zmienky a 50. výročie udelenia
štatútu novodobého mesta.

November
Primátor Ivan Šaško a jeho zástupkyňa Vlasta Jančeková sa
zúčastnili v Spišskej Novej Vsi na „Hospodárskom fóre“ - na
stretnutí veľvyslancov, diplomatov, zástupcov verejnej a štátnej správy, priemyselných komôr, firiem a ďalších subjektov,
kde ako zástupcovia jedného vybraného mesta odprezentovali
filmový dokument o rekonštrukcii Centra tradícií a turizmu,
hoteli Limba.
Pri príležitosti medzinárodného Dňa vojnových veteránov
zástupcovia nášho mesta položili pri pomníku padlých hrdinov
kyticu červených makov, ako symbol vďaky a ochrany vlasti
padlým aj z nášho mesta.

Začiatkom septembra sa zástupcovia mesta a mládeže zúčastnili stretnutia desiatich partnerských z 8-ich európskych
krajín v poľskom Kościelisku, kde sa stretnutie tento rok konalo.
V septembri sa uskutočnilo bežecké a cyklistické podujatie s
názvom ,,Na vrchol možností“ - beh a jazda na bicykli na Javorový vrch. Organizátorom podujatia bolo občianske združenie
Projekt plus v spolupráci s mestom.
Pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl Slovenska bola odhalená
pamätná tabuľa pri bývalej budove vojenskej správy.

V kine Javor sa konala posúťažná prehliadka najlepších filmov
z medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm.
December
Predvianočnú náladu navodilo prvé decembrové celomestské
podujatie – stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočnej výzdoby v celom meste.

Najväčšie kultúrne letné podujatie v Oraviciach – 25. ročník
Slávností pod Osobitou - prilákalo milovníkov ľudového umenia zo Slovenska i zahraničia.

Michalský jarmok sa pre naše mesto stal viac než tradíciou.
Hoci sme bojovali s nepriaznivým počasím, vychutnali sme si
tradičnú jarmočnú atmosféru, ktorú umocnila skupina Shock
Band so svojimi hitmi.
Tenisová hala prešla rekonštrukciou povrchu hracej plochy,
kde bola namiesto nevyhovujúceho a zastaraného podkladu
položená špeciálna povrchová vrstva na báze viazaných gumových drtí. Akrylátový viacvrstvový nepriepustný povrch je
trvale elastický, odolný proti poveternostným vplyvom a nenáročný na údržbu.
Kostol všetkých svätých bol jednou zo zastávok Letnej školy
Unesco, kde sa stretli zástupcovia Vyšehradskej štvorky.
Vďaka dobrým zahraničným vzťahom vedenia mesta s poľskou partnerskou gminou Kobylnica mali možnosť deti nášho mesta zúčastniť sa medzinárodného divadelného festivalu
krajín V4.

V revíre Poľovníckeho združenia Háj Tvrdošín – Zábiedovo
sa podaril historický úlovok. Marek Kopta sa do histórie zapísal
ako prvý strelec medveďa hnedého.
Október
16. októbra bol otvorený Náučný chodník Antona Kocyana
v Oraviciach. Tvoria ho dve trasy – časť A v dĺžke 14,6 km
a časť B v dĺžke 3,2 km.

Už po 23-krát bola na Skalke zapálená Vatra zvrchovanosti
v spolupráci okresnej rady SNS, vedenia mesta, Matice slovenskej za výdatnej účasti občanov.

V MsKS sa konala zakladajúca schôdza Mestskej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku Tvrdošín – Medvedzie Javor.

Dychová hudba Tvrdošanka, ktorá získala po tretíkrát zlaté pásmo v celoštátnej prehliadke malých dychových hudieb
v spolupráci s mestom zorganizovala 10. ročník medzinárodnej
prehliadky dychových hudieb.

Hoci je prevádzka mobilnej ľadovej plochy každý rok stratová, i tento rok bola 18. decembra daná do užívania deťom i
dospelým po rozsiahlej rekonštrukcii spočívajúcej z úpravy
asfaltového povrchu a zabezpečenia opravy technologického
chladiarenského zariadenia.

V réžii Súkromnej umeleckej školy sa konal koncert s názvom
Noc pod hviezdami na Trojičnom námestí.
Zo svetovej letnej špeciálnej olympiády v Los Angeles si Jaroslav Kulina z Centra sociálnych služieb doniesol dve strieborné
medaily v dvojhre a štvorhre spomedzi 142 tenistov.
August
Pod záštitou poslanca Národnej rady SR a splnomocnenca
vlády pre šport, Dušana Galisa sa uskutočnil prvý ročník medzinárodného futbalového turnaja mladších žiakov zo Sloven-

Už 25 rokov sa na pozvanie primátora mesta v predvianočnom
období stretávajú seniori a zdravotne postihnutí občania. I tento
rok pripravilo mesto pre nich príjemné prostredie s pestrým kultúrnym programom a darčekom, ktorým vedenie mesta im prejavuje poďakovanie za prácu, ktorú vykonali v prospech mesta.

Študenti Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity predviedli v priestoroch Spojenej školy žiakom základných
aj stredných škôl z nášho mesta formulu, ktorú sami zostrojili.

Vianočnú náladu už od polovice mesiaca sprostredkovali
občanom žiaci a študenti základných umeleckých a stredných
škôl v spoločenských sálach kultúrneho strediska.

Centrum sociálnych služieb Orava zorganizovalo v dňoch
20. – 21. októbra deň otvorených dverí dennej ambulantnej sociálnej služby.

ska, Česka a Poľska. Víťazom sa stalo mužstvo z Tvrdošína.
Na zabezpečenie turnaja bola použitá dotácia z Úradu vlády
SR. Na základe úspešného projektu a získanej dotácie z úradu
vlády bolo vybudované ihrisko s umelým trávnatým povrchom,
mantinelmi s ochrannými sieťami o rozmeroch 33 x 18 m.

Pracovníci centra voľného času prvýkrát zorganizovali 29.
októbra lampiónový sprievod od ZŠ. M. Medveckej na cintorín
v Tvrdošíne. Záujem detí a rodičov ich utvrdil v myšlienke, aby
sa toto podujatie konalo každý rok.

Členovia Združenia zdravotne postihnutých Oravy absolvovali rekondičný pobyt v Oraviciach.

Burza zberateľov sa konala - tradične - druhú októbrovú
nedeľu.

Vítanie detí do života patrí medzi prvé slávnostné chvíle
malých Tvrdošínčanov ako občanov mesta. Počas roka rodičov
s najmenšími obyvateľmi na radnici niekoľkokrát privítala zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková. Zápis detí do pamätnej
knihy mesta bol doplnený finančným príspevkom, vecným darčekom v sprievode kultúrneho programu. V roku 2015 sa narodilo 95 detí, z toho 49 dievčat a 46 chlapcov. Prihlásilo sa 72
obyvateľov a odhlásilo 157. Počet uzavretých manželstiev bolo
76 z toho 43 na území nášho mesta. Naše mesto navždy opustilo
úmrtím 64 občanov.
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Pilotný projekt nízkoenergetickej bytovky začínal v našom meste
Podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky udelil v máji
2011 diplom za 2. miesto za
realizáciu súťažného návrhu Nízkoenergetický bytový
dom - 6 b.j., Tvrdošín v súťaži
,,Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2010“ v kategórii
bytové domy s úsporným riešením bytov. Ocenenie bolo
udelené za návrh proporčne a
výrazovo vhodného objektu do
daného prostredia, použitie nových stavebných materiálov a
technológií s cieľom realizovať
nízkoenergetický bytový dom,
využitie solárnej energie na
prípravu teplej úžitkovej vody
a kultivované riešenie stavebných detailov.
„Dnes je výstavba nízkoenergetických domov takmer
samozrejmosťou. Inak to bolo
pred piatimi rokmi, keď sa na
Slovensku začínalo s výstav-

bou takýchto objektov. Naše
mesto malo kus šťastia, že sa
nám podarilo získať túto investíciu do nášho mesta. Keďže išlo o pilotný projekt, na
ktorom spoluparticipovala

tor mesta, ktorý bol v rokoch
2006 až 2010 poslancom Národnej rady SR. Vtedy tam bola
použitá najvyspelejšia technika
(na vykurovanie objektu a prípravu TÚV, kde sa mali využí-

Slovenská technická univerzita
v Bratislave sme získali objekt,
ktorý má hodnotu 557 539 eur
za symbolické euro. Ako jediné
mesto na Slovensku, a to len
preto, že tento projekt presadil
na ministersve výstavby primá-

vať okrem tradičného spôsobu
aj plynová kotolňa, solárne
kolektory a tepelné čerpadlá,“
hovorí primátor I. Šaško, ktorý
zabezpečil plnenie všetkých
dôhod požadovaných pri zadaní projektu do nášho mesta.

Otec atómového vedca sa narodil v Tvrdošíne
Históriu mesta obohatili nové informácie od geofyzika Mgr. Vladimíra Stojeho o rodine Szilardovcov  
(Spitzovcov), a najmä živote a práci Lea Szilarda, objaviteľa neutrónovej reťazovej reakcie, priemyselného
využívania atómovej energie.
Luis Spitz sa narodil v roku va rodina v roku 1900 zmenila
1860 v Tvrdošíne Samuelo- meno zo Spitz na Szilárd.
vi Spitzovi z Veličnej a jeho
Ak medzi rodákom z Tvržene Leontine Klopstockovej došína Louisom Szilárdom a
z Malatinej, ktorí si tu kúpili jeho ženou Teklou dochádzamalé hospodárstvo. Keďže to lo v manželstve k zriedkavým
nedokázalo uživiť rodinu, pre- nezhodám, bolo to vždy okosťahovali sa na rôzne
lo zásad na výchovu
miesta na Slovensku.
detí. Mama vychoŠtyria synovia chovávala deti pomocou
dili do židovských po
rozprávok v zmysle
nemecky vyučujúcich
najvyšších ideálov,
škôl prvého stupňa,
pre skromnosť, česť,
dcéry boli doma a
pravdu a altruisticpodľa finančnej situké sebaobetovanie
ácie ich niekedy učili
vlastného života ľuddomáce učiteľky.
skej spoločnosti. Deti
Ako desaťročný Louis Spitz
pod maminým dozonastúpil Louis Spitz
rom cez týždeň chona maďarské Kremnické gym- dili skromne obliekané a jedli
názium. Po maturite roku 1880 obyčajné jedlá. Nie tak cez voľodišiel študovať inžinierstvo né dni, kedy na ne mal čas otec,
do Budapešti. Po jeho ukonče- bral ich na výlety a sem tam im
ní začal kariéru stavebného in- kúpil aj nejaké maškrty, ktoré
žiniera a neskôr aj stavebného boli jemu v jeho detstve odoppodnikateľa. Za ženu si zobral reté. Okrem dostatku literatúry
Teklu Vidorovú, dcéru buda- ich zahrňoval aj inými vecami,
peštianskeho lekára a činovníka ktoré rozvíjajú u detí zvedavosť
židovskej obce Sikmunda Vido- a kreativitu. Neposlal deti na
ra. Po svadbe sa im narodili tri prvý stupeň školy, ale ako bolo
deti, najprv chlapci Leo a Bela vtedy umožnené, deti sa učili
a nakoniec aj dievčatko Rozsi. doma s domácimi učiteľmi a
Leo sa narodil v roku 1898. Na iba raz za rok sa museli podnátlak uhorskej vlády si Luiso- robiť skúšaniu v škole. V roku

1912 Louis Szilard dokonca na
niekoľko rokov prerušil prácu
vo svojej profesii, aby mohol
sám doma intenzívne učiť deti
algebru a ďalšie časti matematiky vyššieho stupňa. Tu možno vidieť príspevok Louisa
Szilarda pre svetovú históriu.
Nielenže bol úspešným stavebným inžinierom a láskavým
oteckom výnimočného vedca
Lea Szilarda, ale navyše práve
on to bol, kto u svojho syna objavil a rozvíjal veľký talent na
matematiku, naučil ho dôležité
základy a v ďalšom štúdiu ho
všemožne podporoval.
Leo zahájil svoju vedeckú
dráhu po boku ľudí ako Albert
Einstein, Max Planck alebo
Max von Laue.
Uvedené je výberom z článku Mgr. Vladimíra Stojeho, ktorý pracuje ako geofyzik v Českej republike a býva v Českej
Lípe. Článok v plnom znení je
uvedený na www.tvrdosin.sk. K
Orave má blízky vzťah. Ich rodina žila v Nižnej v období, keď
ich otec bol riaditeľom podniku
Tesla Orava Nižná. Ing. Vladímír Stoje sa zaslúžil nielen o
rozvoj fabriky a jej dominantné postavenie v Československu, ale aktívne sa angažoval
v mnohých oblastiach, napr. v
rokoch 1965-1968 za vybudovanie SPŠE v Medvedzí.
Pokračovanie v nasledujúcom čísle nivín.

Všestranný športovec pochádza z Tvrdošína
Dušan Ondruš, hráč, tréner,
funkcionár, pedagóg oslávil
28. januára 80 rokov.
V Tvrdošíne žil do svojich
11 rokov, potom sa rodina
odsťahovala do Žiliny. Prvé
úspechy dosiahol v disciplíne
gymnastický trojboj v kraji
obsadil 2. miesto. Potom mu
učaroval pozemný hokej. Ako
dorastenec bol zaradený do
prvého družstva dospelých.
V roku 1954 obsadili v drese
Lokomotívy Žilina na majstrovstvách Československa
2. miesto. Za výrazné výkony
bol zaradený do kádra levíčat
– juniorov Československej
reprezentácie. Okrem toho
hrával v zimnom období aj
hokej za dorast Iskry Sloveny,
neskôr Dynama Žilina a ako
17-ročný nastúpil za družstvo
dospelých. V roku 1953 bol
členom družstva DŠO Sokol
Žilina, ktoré sa stalo dorasteneckým majstrom Slovenska. Za Žilinu hrával (1953
až 1965) v druhej najvyššej
súťaži ČSR Moravsko-slovenskú II. ligu, neskôr Slovenskú
národnú ligu (SNL) na poste obrancu. Medzi najväčšie
úspechy počas kariéry patrilo
víťazstvo A mužstva Jednoty
Žilina v I. Slovenskej národnej
hokejovej lige (SNHL) v ročníku 1964/1965. Ako junior
bol nominovaný do výberu
Slovenska. Na záver hokejovej kariéry ešte ako 34-ročný
hral II. (SNL) za Spartak SZM
Dubnica. Po skončení aktívnej

činnosti sa venoval trénerskej práci, hlavne s mládežou
v oddiele TJ ZVL Žilina. V
rokoch 1975-1977 pôsobil ako
asistent A mužstva dospelých
trénerovi Václavovi Pantučkovi, bývalému reprezentantovi ČSR. V sezóne 1984-1985
pod vedením Dušana Ondruša
mužstvo ZVL Žilina vyhralo II. (SNHL) skupinu stred
a postúpilo medzi slovenskú
elitu do I. ligy. V rokoch 19741975 úspešne viedol reprezentáciu SR do sedemnásť rokov

Foto: archív MY Žilinské
noviny
a v roku 1976 reprezentačný
tím Slovenska do 19 rokov. V
rokoch 1996 až 2001 trénoval
v Juhoslávii Crvenu Zvezdu
Beograd a Vojvodinu Novi
Sad. Úspech dosiahol ako
tréner juniorskej reprezentácie Juhoslávie do 20 rokov

na majstrovstvách sveta (MS)
v Nagane. So seniorskou reprezentáciou Juhoslávie sa prebojoval na MS do Budapešti. Po
návrate zo zahraničia v roku
2001 prestal trénovať, ale keď
mu žilinskí florbalisti ponúkli
trénovanie (2003) v ŠK Juventa Žilina výsledok sa dostavil. Jeho zverenci (2005) na
majstrovstvách SR obsadili 2.
miesto v kat. 17 až 19-ročných.
Na majstrovstvách SR (20072009) sa umiestnili na 1. mieste
v kat. 19-ročných a získali titul
majstra SR. V roku 2007 viedol
slovenskú florbalovú reprezentáciu na MS vo Švajčiarsku,
získali 7. miesto. Vydal dve
športové publikácie a rôzne
tréningové skriptá. V prvej
„Ako hrať a trénovať florbal“
(2006) prvýkrát uviedol tréningovú metodiku a prípravu florbalu určenú pre trénerov, učiteľov a hráčov. V druhej s názvom „Hokej v Žiline“ (2014)
zaznamenal históriu hokeja
v Žiline od 1925 do roku 2010.
Za viac ako 50-ročnú prácu pedagóga, trénera, funkcionára,
za výsledky a zásluhy o rozvoj telesnej výchovy a športu,
obdržal rôzne vyznamenania.
Aktívne pracuje v Olympijskom klube Žilina, pomáha
pri rôznych športových podujatiach, je spoluzakladateľ
Klubu hokejových veteránov
Žiliny. Do ďalších rokov želáme Dušanovi Ondrušovi veľa
zdravia a šťastia.
Výber z článku J. Straku.

Schválené dotácie boli úspešne zrealizované
Mesto Tvrdošín sa každoročne zapája do prípravy a realizácie projektov, cez ktoré ma
možnosť skvalitniť život svojim
občanom v každej oblasti sociálneho a spoločenského života. V roku 2015 bolo podaných
niekoľko žiadostí o poskytnutie
dotácií, ktoré sa podarilo úspešne zrealizovať, za čo mesto získalo finančnú pomoc.
Medzi najúspešnejšie projekty minulého roka by sme
mohli zaradiť „Rozšírenie kapacít materských škôl formou
prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského
stravovania pri týchto materských školách na rok 2015“,
vďaka ktorému bolo možné zrekonštruovať priestory
v materskej škole v Medvedzí.

Vytvorená bola nová trieda pre
20 detí, čím sa zvýšila celková kapacita škôlky na 213
detí. Z programu „Podpora
rozvoja športu“ z Úradu vlády Slovenskej republiky sme
získali dotáciu, vďaka ktorej
bolo možné vybudovať v našom meste ďalšie viacúčelové
ihrisko určené na loptové hry
pre deti a mládež. „Zabezpečenie medzinárodného futbalového turnaja“ znel názov
projektu, v rámci ktorého bol
zorganizovaný futbalový turnaj mladších žiakov. Medzi
ďalšie úspešné projekty môžeme zaradiť program „Obnova
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva“, v rámci ktorého bola
zabezpečená likvidácia plesní
a eliminácia účinkov drevokazného hmyzu v podkroví

lode kostola Všetkých svätých
zapísaného do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO,
či „Modernizácia softvérového
vybavenia Mestskej knižnice“
a „Akvizícia náučnej i krásnej literatúry – skvalitnenie
služieb v Mestskej knižnici“.
Dotácia na jubilejný XXV.
ročník Folklórnych slávností pod Osobitou bola schválená dvoma inštitúciami, a to
Žilinským samosprávnym
krajom a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
Pri príležitosti 750. výročia
písomnej zmienky a 50. výročia štatútu novodobého mesta
boli počas Dní mesta zdramatizované historické udalosti,
kde v rámci projektu „Keď
história ožije“ boli zapožičané
dobové kostýmy, zabezpečené
ozvučenie a výroba DVD

Písali sm e v na šich n oviná ch
Pred 25-timi rokmi
Začala sa výstavba
Po zdĺhavých procesoch projektovej prípravy začal Mestský
úrad prístavbu učebňového pavilónu - prístavby k ZŠ v Medvedzí. Moderný objekt učební by mohol od septembra 1992 zlepšiť
kritickú situáciu v tejto škole.
Pred 20-timi rokmi
Z plánu hlavných úloh rozvoja mesta
K najdôležitejším akciám pre rok 1996, ktorých sa dožadujú
občania, patrí otázka plynofikácie a elektrifikácii v mestskej
časti Hrádky a ďalších priľahlých ulíc, v náklade viac ako 7
mil. Sk. V spolupráci s energetickými rozvodnými závodmi je
nutné najmä budovať nové trafostanice, ktoré posilnia možnosť
napájania rodinných domov na elektrické kúrenie.
Pred 15-timi rokmi
Naprávajme všetky chyby minulosti
Už sa zdalo, že nezmyselná kauza Oravice sa dostáva do konečného vyriešenia, pretože všetky stanoviská kompetentných
orgánov dávajú plne za pravdu historickým danostiam mestu
Tvrdošín a nikto dovtedy nenamietal. Tí „ spravodlivejší“ však
vytiahli kartu akéhosi porušenia práv obce Vitanová o územnom a správnom členení. Zodpovední by si mali veľmi rýchlo
uvedomiť a dať Oravice do stavu spred septembra 2000, aby
v tejto atraktívnej oblasti mohol pokračovať rozvoj nielen na
prospech mesta, ale celého okresu. Roky 2000 a 2001 boli neustálym „bojom“ o územie Oravíc.
Pred 10-timi rokmi
Kostolík sme si postavili aj opravili
Kostolík sv. Anny v Oraviciach má svoju históriu, ktorá nerozlučne patrí k nášmu mestu a nebyť našich občanov, už by

tento kostolík ani nebol existoval. Počas vojny bol zničený a
tvrdošínsky Urbár dal kostolík obnoviť zvonku aj zvnútra.
Otvorenie zimného areálu v Oraviciach
Za takmer ideálneho počasia sa 19. januára otváral nový lyžiarsky komplex Meander Ski park. Otvorenie bolo o to slávnostnejšie, že sa ho zúčastnil prezident SR Ivan Gašparovič.

Investícia s celkovým nákladom stavby v hodnote 190 mil.
korún je jednou z najväčších investícií na Slovensku. Nezanedbateľným prínosom pre tento región je aj vytvorenie nových
pracovných miest.
Pred 5-timi rokmi
Našim deťom sa podstatne vylepšili podmienky

Najväčšie práce na rekonštrukcii a modernizácii našich školských zariadení sú pred úplným ukončením. Na obidva projekty získalo mesto financie z eurofondov a podieľalo sa na nich 5
percentným spolufinancovaním.
Kotolňu na uhlie vymenila nová technológia
Môže nás tešiť, že sa opäť podarilo zrealizovať ďalšiu investičnú akciu, ktorú mesto malo vo svojom pláne a miesto zadymenej kotolne máme v meste najmodernejšie zariadenie na výrobu
tepla a teplej vody. V budove bývalej škôlky bola demontovaná
stará technológia s kotlami na tuhé palivo a nainštalovaná nová
moderná technológia na spaľovanie biomasy a peletiek
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Revízia čistenia a kontrola komínov

Narodili sa

2015
4. 12. Sofia Jančeková
7. 12. Radka Nemčeková
10. 12. Aneta Mária Vranová
10. 12. Tamara Hutirová
15. 12. Tomáš Medvecký
16. 12. Michal Vnenčák
26. 12. Jakub Uhlík
2016
5. 1. Jozef Belkotiak
6. 1. Agáta Furjelová
12. 1. Matúš Sirota

20. 1.
22. 1.
28. 1.
30. 1.
3. 2.
10. 2.
10. 2.
10. 2.
14. 2.
21. 2.
24. 2.

Maxim Lepáček
Diana Buchtová
Lívia Dopaterová
Sara Luisa Sikorski
Lara Mišagová
Barbora Daňková
Mia Medvecká
Tomáš Bakoš
Rebeka Macáková
Michal Kovalčík
Alex Ruml

Sobáše

		
2015
12. 12. Mgr. Silvia Pajunková – Tomáš Hudeček
		2016
9. 1. Eva Hucíková – Peter Ivanko
16. 1. Darina Pavčová – Martin Basár
16. 1. Eva Jurčová – Vladimír Dujčák
20. 1. Mária Chromeková – Marcel Pajunk
20. 1. Klaudia Žuffová – Ján Abrahám

Blahoželáme jubilantom

Dôležité a potrebné informácie pre občanov, ktorí vo svojich
domácnostiach firmách,penziónoch, chatách používajú komíny (jednovrstvové, viacvrstvové, murované, rekonštruované,
vyvlôžkované,kovové, plastové a iné), do ktorých sú pripojené
spotrebiče (pece, kotly) na pevné, plynné a tekuté palivo.
Chcete mať bezpečný komín? Pravidelné čistenie a kontrola
komína, ktorú vám vykoná kominár (osoba s odbornou spôsobilosťou vykonávať kominárske práce), prináša tieto výhody:
- bezpečnosť komína,
- prevenciu pred požiarmi,
- predĺženie životnosti komína,
- splnenie zákonnej povinnosti,
- kontrolnú správu, (potvrdenie o čistení a kontrole komína),
ktorú vyžadujú nielen poisťovne, v prípade požiaru následkom
zlého stavu komína.
Splňte si svoju zákonnú povinnosť: Vyhláška č.401/2007
Z.z.,§ 20 /1/ Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom
stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
Zabezpečte si vyčistenie a kontrolu komína u kominára.
Kontakt: 0907417007

Ditaš aj Minihop-ky vo finále

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
2015
4. 12.
2016
2. 1.
4. 1.
8. 1.
24. 1.
30. 1.
13. 2.
23. 2.
23. 2.
25. 2.
25. 2.
26. 2.
26. 2.
29. 2.
2. 3.
3. 3.
8. 3.
9. 3.
10. 3.

Ladislav Kubalák

67-ročný

Štefan Vajduľák
Bohumil Zboran
Štefan Válek
Štefan Jurči
Jozef Oršuliak
Daniel Mateček
Elena Zimáňová
Ján Frielich
Ing. Jozef Orčík
Jozef Klimek
František Sliva
Adam Jurčo
Mária Chorvátová
Miloslav Šimánek
Margita Gállová
Terézia Žuffová
Agnesa Šimová
Anton Franček

22-ročný
60-ročný
88-ročný
91-ročný
39-ročný
48-ročný
59-ročná
68-ročný
66-ročný
72-ročný
67-ročný
69-ročný
94-ročná
59-ročný
90-ročná
86-ročná
82-ročná
62-ročný

Poďakovanie

Ďakujeme Farskému úradu v Tvrdošíne za veľmi peknú
rozlúčku a ústretový prístup, technickým službám, J. Gondovi, pohrebnej službe v Nižnej za profesionálny prístup
k svojej práci a všetkým príbuzným, známym a priateľom,
ktorí dňa 13. septembra 2015 odprevadili na poslednej ceste nášho syna ERIKA REMIAZA. Smútiaca rodina.

Spomienka

Dňa 18. novembra uplynul rok, ako nás navždy
opustila milovaná manželka, starostlivá matka, babinka, MÁRIA MATISOVÁ z Tvrdošína - Medvedzia. S
láskou, úctou spomína manžel, smútiaca rodina, všetci
známi, ktorí Ťa poznali, ale aj rodina Farley z GB.

Spomienka

Dňa 30. 3. 2016 a 16. 4. 2016 si s úctou
spomíname na našich drahých zosnulých
JOZEFA a DANIELA LETRICHA.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým.
Všetko zmizlo, len stopy ich lásky a spomienky na ich dobré srdcia nám zostali. S láskou si na nich v modlitbách spomínajú manželky Hanka a Jožka a celá rodina.

Spomienka

Dňa 20. marca uplynulo 25. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá manželka a matka ŽOFIA
STANKOVIČOVÁ. S láskou na ňu spomínajú manžel a deti s rodinami.
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- vývoz separovaného zberu od rodinných domov (vrecový
zber)-sklo, papier, plasty, tetrapaky, fólie, kovové obaly
- vývoz komunálneho odpadu od rodinných domov
– streda - lokalita Tvrdošín
- vývoz komunálneho odpadu od rodinných domov
– štvrtok - lokalita Krásna Hôrka, Staré Medvedzie
- pristavenie VOK na jednotlivé stanovištia v meste 2. 4. a 7. 5.

Spomienka na Alberta Škarvana
Tvrdošín hľadá talent

Medvedzie
Medvedzie
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Krásna Hôrka
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Krásna Hôrka
Tvrdošín
Tvrdošín

Apríl 2016

Pri príležitosti 90. výročia úmrtia lekára, spisovateľa
Alberta Škarvana sa uskutoční v stredu 6. apríla o 1100 spomienkové podujatie spojené s odbornou prednáškou o živote
a diele tvrdošínskeho rodáka pre študentov Gymnázia.

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
90 rokov
Janka Kováčová
85 rokov
Antónia Záhorcová
Magdaléna Kovaliková
Margita Čuchorová
Zdeněk Vokál
80 rokov
Viktor Kováč
Jozef Kručay
Angela Medvecká
Anna Bydžovská
Apolónia Čajková
Antónia Planietová
Jozefína Šefčíková
Štefan Ulrich

Harmonogram odvozu separovaného zberu a vývozu
komunálneho odpadu od rodinných domov na rok 2016

Mesto Tvrdošín a Centrum voľného času vyhlásilo 7.
ročník talentovej súťaže „ Tvrdošín hľadá talent“. Finále sa
uskutoční v nedeľu 17. apríla o 1500 v kine Javor. Na víťaza
čaká hlavná výhra 200 €. Výberové kolo sa uskutočnilo v
piatok 18. 3. v CVČ Tvrdošín.

Mesto Tvrdošín vyhlasuje súťaže

V dňoch 12. - 13. 3. sa konala tanečná súťaž Pohyb bez bariér,
ktorá je otvorená pre súbory zo SR a EÚ. Skladá sa z troch semifinálových kôl (Košice, Žilina a Bratislava) a finálového kola,
ktoré sa uskutoční v Žiline v dňoch 30. 4. - 1. 5. Centrum voľného času na semifinálovom kole v Žiline zastupovali dve tanečné
skupiny Ditaš a Minihop-ky, ktoré sa v detských kategóriách
show dance a street dance show umiestnili na 2. a 1. mieste.
Na základe hodnotenia poroty si zaistili postup na veľké finále.

Art galéria Schürger – 25. rokov od založenia

Pri príležitosti 25. výročia založenia Art Galérie Schürger
vás pozývame na 145. výstavu „Zo zbierok...“, ktorá potrvá
do 10. apríla.

Spomienka

Dňa 14. februára si pripomenieme 1. výročie, ako
nás náhle a navždy opustila naša drahá matka, babka a
prababka OĽGA BEDNÁROVÁ z Medvedzia.
S úctou a láskou na Teba spomína dcéra s manželom,
syn s priateľkou, vnúčatá a pravnúčatá.

Spomienka

Dňa 27. januára si pripomenieme 20. výročie, ako
nás náhle navždy opustila naša drahá manželka, matka
a babka MÁRIA PALLOVÁ z Krásnej Hôrky. S úctou
a láskou na Teba spomína manžel Vladimír, synovia a
dcéry s rodinami.

Smútočné poďakovanie

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, známym
a priateľom, ktorí dňa 5. 1. 2016 odprevadili na poslednej ceste nášho milovaného syna, brata, švagra
a priateľa ŠTEFANA VAJDUĽÁKA, ktorý nás
nečakane a tragicky opustil vo veku 22 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S láskou smútiaca rodina.

Spomienka
Dňa 15. januára 2016 uplynul 1 rok ako si Pán Boh
povolal do večnosti môjho manžela a otca VALERIÁNA BAKOŠA. S láskou a úctou na neho spomínajú manželka a dvaja synovia.

Spomienka

Dňa 23. januára 2016 uplynul rok, čo nás náhle a
nečakane opustil náš drahý a milovaný manžel, otec,
syn Ing. DUŠAN FRANEK. Kto ste ho poznali a mali
radi, venujte mu tichú spomienku. V našich mysliach a
srdciach je stále živý.
S láskou spomínajú manželka, deti a ostatná blízka rodina.

Spomienka

Dňa 6. februára sme si pripomenuli prvé smutné
výročie, ako nás opustil náš drahý manžel, otec, starý
otec ANTON FRANEK z Tvrdošína.
S láskou a úctou spomína manželka a blízka rodina.

„Gessayovo pero a Paleta M. Medveckej“ 11. ročník literárnej a výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ, stredných škôl a
dospelých. Uzávierka bude 1. júna. Vernisáž a vyhodnotenie
súťažných prác sa uskutoční v MsKS 15. júna. Výstava potrvá
do 31. augusta. Viac info. na www.tvrdosin.sk
„Mesto očami fotografa“- fotografická súťaž pre obyvateľov mesta. Uzávierka súťaže je 31. októbra. Vernisáž a vyhodnotenie sa uskutoční v priestoroch MsKS 8. novembra a výstava potrvá do 31. decembra. Viac info. na www.tvrdosin.sk

Orava Rock Storm

Mesto Tvrdošín vás pozýva na 1. ročník medzinárodného rockového festivalu, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. júna
2016 na futbalovom ihrisku za Panelárňou v Tvrdošíne. Info:
www.facebook.com/events/1025390627518898. Program: HS
Alkehol, Brainscan Asenth, Eufory, Witch Hammer, Every
Else z Čiech. Vstupné: 3 eurá.

Spomienka

Čas plynie dni sa míňajú, spomienky v srdci navždy
ostávajú. Dňa 2. januára uplynul rok ako nás navždy opustila naša milovaná mama, starká a prastarká ANTÓNIA
GEŠŠAYOVÁ. S úprimnou láskou v srdci si na ňu spomínajú dcéry, synovia, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

Poďakovanie

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a známym
za účasť na poslednej rozlúčke s našou drahou mamou,
mamkou, pramamkou, sestrou, švagrinou, svatkou a
tetou TERÉZIOU ŽUFFOVOU, ktorá nás navždy
opustila 08. 03. 2016. Ďakujeme za kvetinové dary a
prejavy sústrasti v našom žiali.
S láskou a úctou synovia Ján a Daniel, vnukovia Marián, Miroslav, Lukáš a Marek s rodinami a vnučka Barborka.

Spomienka

Dňa 22. 12. 2015 uplynuli tri roky čo nás náhle,
nečakane a navždy opustila naša drahá mamička a
babka TONKA GOČALOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú deti Miroslav, Peter,
Martin a Michaela s rodinami.

Spomienka

Dňa 29. januára uplynulo 17 rokov od úmrtia nášho milovaného otca PETRA KRISTOFČÁKA a dňa 17. februára si pripomenieme 15. výročie, ako nás opustila drahá matka
MARTA KRISTOFČÁKOVÁ.
S láskou, úctou a poďakovaním spomínajú dcéry a synovia s rodinami.

Spomienka

„Pozemský život je krátky, ale spomienky sú nehynúce.“
7. novembra by sa bola dožila krásnych 100 rokov
ANNA MEDVECKÁ – Rapáková, rodená Pohančená z Medvedzia, ktorá zomrela vo veku nedožitých 85
rokov. S láskou, úctou a poďakovaním na ňu spomínajú
dcéra Magdaléna a syn František s rodinami, ako aj syn Jozef.
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Úspešná premiéra Karolíny Šaškovej v reprezentačnom drese
V dňoch 29. až 31. januára predviedli výborný výkon Ro2016 sa v Rakúsku /Neudorf/ mana Zelenayová v druhom
uskutočnil tenisový turnaj zóny sete a najmä Karolína, ktorá
– A Majstrovs t ie v Eu r ó py
družstiev dievčat do 12 rokov,
kde Slovensko
reprezentovala
Oravčanka Karolína Šašková
z TK Tvrdošín,
Romana Zel e n a yov á T C
Empire Trnava
a Ema Tothová
zo Slovana Bratislava.
Z rozlosovania Európskej Karolína (vpravo) so svojou semiﬁnálovou
tenisovej asoci- Anglicka.
ácie sa turnaja
v zóne A zúčastnili družstvá: vo vyrovnanom zápase v druBosny – Hercegoviny, Maďar- hom sete zvíťazila, no nakoska, Poľska, Kosova, Anglicka, niec podľahla Angličanke Leah
Švajčiarska, Rakúska a Sloven- Gonzáles Edwards 2:1.
ska. Zóna B mala turnaj v Čechách, zóna C v Rusku a zóna
D v Turecku.
V 1. kole turnaja naše reprezentantky čakalo družstvo
V polovice januára sa zaz Kosova. Karolína vyhrala čali mládežnícke turnaje v
v dvojhre aj v štvorhre a spolu halovom futbale. Prvý turnaj
s výhrou Romany Zelenayovej odohrali mladší dorastenci,
v dvojhre vyhrali po bojovnom ktorí si vôbec nepočínali zle
výkone 3:0 (Šašková 1,5b, Ze- a pod vedením trénera Bedlenayová 1,0b, Tóthová 0,5b).
nára skončili na 3. mieste.
V semiﬁnále ich čakali An- Bronzovú priečku zopakovagličanky, ktoré svoju fyzickú lo aj mužstvo starších žiakov,
prevahu potvrdili a vyhrali 3:0. ktoré na kvalitne obsadenom
Vo vyrovnaných zápasoch však turnaji svojimi výkonmi poproti Angličankám, ktoré boli tešili oko diváka. Najlepšie
ako prvé nasadené družstvo sa darilo mladým futbalovým

V boli o 3. miesto nenechali
slovenské mladé tenistky nič na
náhodu a prevalcovali domáce
družstvo Rakúska
3:0, keď presvedč i v o z v í ťa z i l i
v oboch dvojhrách
aj v štvorhre. Slovensko zost alo
síce pred bránami
vytúženého ﬁ nále, ktoré sa odohrá v Anglicku, no
slovenské tenistky svojim výkonom a celkovým
v y ni kajúcim 9.
miestom v Európe
spomedzi 32 krasúperkou z jín potvrdili vysokú výkonnosť.
Našej oravskej
tenisovej nádeji Karolíne blahoželáme k úspešnej reprezentačnej premiére a prajeme veľa
ďalších tenisových úspechov.

Mladší žiaci obhájili minuloročné víťazstvo

nádejam z tímu mladších žiakov. Tvrdošín dokonca postavil dve mužstva a to starších
s ročníkom narodenia 2003
a mladších s ročníkom narodenia 2004. Starší sa na halovom turnaji zloženom z čisto
oravských mužstiev nestratili
a obsadili 1. miesto, keď vo
ﬁnále zdolali Chlebnice 2:1 na
penalty a obhájili víťazstvo z
minulého roka. Mladší obsadili pekné 4. miesto.

Na slovíčko so staronovým trénerom
V našom A družstve došlo k zmene pri trénerskom
kormidle. Od jarnej časti sezóny sa ho ujal Jozef Vavrečan, ktorý v minulosti už pôsobil v Tvrdošíne ako hráč
aj tréner a preto sme si ho pozvali na krátky rozhovor.
Toto je už Vaše druhé trénerské pôsobenie pri Áčku
Tv r do š í na . A ké sú va š e
pocity z návratu do známeho
pôsobiska?
Do Tvrdošína som
sa rád vrátil, pretože
som tam v 90-tych rokoch pôsobil ako hráč
a neskôr v roku 2010
ako tréner A mužstva,
ktoré som si veľmi
obľúbil, resp. z doterajšieho môjho pôsobenia ako tréner mužov mi títo
chlapci prirástli k srdcu – je to
výborný hráčsky kolektív.
Akú formu zimnej prípravy
ste zvolili?

Zimnú prípravu sme zahájili
10. januára a to halovým turnajom v Tvrdošíne. Absolvovali sme krátkodobé sústredenie v Oraviciach, kde
sme sa zamerali hlavne na Prípravné zápasy Áčka
kondíciu a vy- Tvrdošín – Belá 7 : 0
trvalosť. Tré- Bešeňová – Tvrdošín 2 : 1
ningový pro- Liptovská Štiavnica – Tvrdošín 0 : 0
ces prebiehal Námestovo A muži – Tvrdošín 2 : 0
v utorok v te- Námestovo U19 – Tvrdošín 4 : 10
réne, štvrtok
v hale spojený s posil- s mužstvom absolvujú tréninňovňou, piatok na umelej tráve gový proces a prípravné zápav Námestove a cez víkend prí- sy, kde ukazujú svoj hráčsky
pravné zápasy.
potenciál a ak budú na sebe
Kto pribudol do mužstva a tvrdo pracovať, budú prínosom
kto z neho odišiel?
do kádra.

Fbk Tvrdošín A krôčik od finále

Florbalová extraliga žien pokračuje svojimi playoff zápasmi.
Vo štvrťﬁnále sa Fbk Tvrdošín
ženy A st retli s Hu r i k á n
Bratislava, ktorý jednoznačne

hral s Pruským 5:6. Do druhého
duelu nastúpil Tvrdošín s odhodlaním vyhrať, čo napĺňali od
úvodného hvizdu, keď súper si
vylámal zuby na výbornej obra-

Rezerva Fbk Tvrdošín žien v 1. lige strieborná
Ako každý klub, ktorý chce
byť dlhodobo úspešný, musí
pracovať s mládežou. Nie je
tomu inak ani v Tvrdošíne,
ktorý dlhodobo vychováva
ﬂorbalovú mládež. Časom však
vzniká pretlak hlavne v seniorskej kategórii, kam dievčatá
dorastú. Konkurencia narastá
a mladšie a menej skúsenejšie
hráčky nedostávajú toľko príležitostí zahrať si v najvyššej súťaži. Aby neostávali v závese a
nečakali na svoju príležitosť na
lavičke, vytvoril Fbk Tvrdošín
po prvýkrát v histórii ženské
„B“ družstvo. Následne dievčatá vstúpili do celoštátnej 1.
ligy, z ktorej síce postúpiť do
najvyššej súťaže nemohli, zato
ale nazbierali cenné skúsenosti.
Po nesmelom vstupe v úvode
súťaže a zverenkyne trénera
Milana Burdeľa postupne dostávali do pohody. Ako jediný
dokázali poraziť celkového víťaza 1. ligy ŠK 1. Fbc Trenčín.
Celkové víťazstvo im prakticky
ušlo v 6. kole kedy z Trenčína
nedoniesli z dvoch zápasov
jediný bod.
„Plánovali sme súťaž vyhrať, no nie vždy sa podarí to čo
by sme chceli. Určite sme na to
mali. No v dôležitých zápasoch
nebolo družstvo v plnej sile,
keďže sa nám súčasne prekrývali obe súťaže. Chýbali nám
šikovné mladé hráčky, ktoré
dostávali šancu v „A“ družstve.
Našim cieľom bolo hlavne nazbierať skúsenosti a zvýšiť konkurencieschopnosť zverenkýň,“
povedal tréner Milan Burdeľ.
Dievčatá celkovo v súťaži
odohrali 15 zápasov s bilanciou 9 víťazstiev 1 remíza 4
prehry. V poslednom súboji
sezóny sa stretli z víťazkami ligy ŠK 1. FBC Trenčín.
Tvrdošínčanky do zápasu nevstúpili šťastlivo a po dvoch
individuálnych chybách a následných oslabeniach prehrá-

vali 2:0. Postupne sa ale upokojili a začali sa dostávať do
zápasu. Do konca prvej tretiny
dokázali nepriaznivý stav odvrátiť. V druhej tretine to bolo
oveľa lepšie a začali súpera
prehrávať. Nakoniec si posledný zápas, ktorý už nič neriešil
vychutnali a zaslúžene v ňom
zvíťazili 8:5. Za zmienku stojí tiež fakt, že v prvej štvorke
najproduktívnejších hráčok sa
ocitli dve naše mladé nádeje.
Kristína Belicová, ktorá v iba
deviatich zápasoch nazbierala
33 kanadských bodov a skončila na tretej priečke a Michaela
Dulková z pätnástich zápasov

skvelých 27 bodov, ktorej patrí
štvrtá priečka v celkovom
hodnotení.
Tvrdošín reprezentovali:
Andrea Habovská, Viktória
Ščasná, Alexandra Olbertová,
Dominika Bednárová, Radka
Rennerová, Erika Piknová,
Patrícia Šipošová, Nadežda
Rakytová, Klaudia Šprláková,
Kristína Belicová, Michaela
Dulková, Lucie Rakovanová,
Natália Ferenčíková, Laura
Lacková, Rebeka Kráľová,
Vanesa Jandurová, Rebeka
Pánčiová, Dominika Garajová, Miriam Buková, Viktória
Ďuríková.

SK Snooker Masters 2016
Šestnásť najlepších hráčov
aktuálneho slovenského snookrového rebríčka sa 30. 31. januára 2016 zúčastnilo
na druhom najprestížnejšom
pozvánkovom turnaji sezóny
Snooker Masters. Pekná dotácia a prestíž sľubovali veľa
zaujímavých súbojov, do kto-

bol hraný systémom rýchleho
K.O. (prehráš vypadneš). Po
troch vyhratých zápasoch sa
Andrej Burdel ocitol vo ﬁnále,
v ktorom narazil na výborne
hrajúceho Patrika Sedláka,
ktorý potvrdil úlohu favorita
a ﬁnále dotiahol do úspešného konca. Finálová účasť na

Andrej Burdel v akcii na turnaji SK Snooker Masters.
rých sa zapojil aj Andrej Bur- Masters je zároveň doposiaľ
del - hráč Snooker Club Tvr- najvýznamnejší úspech krátdošín ako aktuálna trinástka kej histórie Snookrového cluslovenského rebríčku. Turnaj bu Tvrdošín.

Z mužstva odišli: Machunka, Švikruha, Horecký, Križan;
prišli: Michalka (TJ Chlebnice),
Jendroľ ( Sokol Zubrohlava).
Aké sú ciele v jarnej časti
sezóny?
Do jarnej časti sezóny ideme
s cieľom skonsolidovať káder,
ktorý bude doplnený hráčmi
staršieho dorastu, ktorí už

Milota Hutirová (v žltom) v obkolesení hráčok z Pruského.
zdolali 3:0 na zápasy a postúpili ne a brankárke, ktorá nepustila
do semiﬁnále, v ktorom narazili za svoj chrbát ani jedinú strelu
na súper a z P r u ského. V a po ôsmich góloch Tvrdošína
úvodnom dueli semiﬁ nálovej výsledok bol stanovený na 8:0
série Fbk Tvrdošín tesne pre- pre FbkTvrdošín. Na tretí duel

cestovali naše hráčky na horúcu palubovku do Pruského.
Úvodnú tretinu prehrali 2:0, no
v ďalších dvoch zapli na vyššie obrátky a zaslúžene vyhrali
celý zápas 4:7. V štvrtom zápase chcel Tvrdošín potvrdiť víťazstvom svoj postup do ﬁnále,
čo sa im však nepodarilo, keď
domáce mužstvo zvíťazilo 3:1.
O všetkom rozhodne až piaty
duel na palubovke Tvrdošína vo
štvrtok večer, ktorý skončil po
uzávierke. Výsledky semiﬁnále
playoff: Fbk Tvrdošín - ŠK 98
Pruské 5:6, góly: Spišiaková 2,
Bobotová, Ďuríková, Paňková;
FbkTvrdošín - ŠK 98 Pruské
8:0, góly: Ďuríková 3, Belicová,
Gibaštíková, Ješšová, Krivulčíková, Spišiaková; ŠK 98 Pruské
- Fbk Tvrdošín 4:7, góly: Hutirová 2, Spišiaková 2, Belicová,
Medvecká, Stredanská; ŠK 98
Pruské - Fbk Tvrdošín 3:1, gól:
Paňková.

Šachisti sú dve kolá pred koncom na vypadnutie z 3. ligy
Šachisti v sezóne 2015/16
pok račujú naďalej v zlých
výkonoch. Po desiatich sezónach
v 3. lige sú na pokraji vypadnutia. A družstvo v predposlednom
dvoj kole potrebovalo vyhrať,
čo sa im nepodarilo. Najprv
v sobotu v Luna Martine v boji
o záchranu prehrali dobre rozbehnutý zápas, keď Palider
a Chmelár hrubými chybami
prehrali vyhraté partie a potom
Šebesta prehral čisto remízovú
partiu. V nedeľu opäť v Martine,
tentoraz v Medea prehrali zápas, v ktorom mohli minimálne
remizovať, keď Mordel prehral
vyhratú koncovku. Taktiež Molnár prehral partiu, v ktorej mal
na výhru chybou, ktorou zadarmo stratil ﬁgúru. Na záchranu
potrebujú v poslednom dvoj kole
vyhrať oba zápasy, čo je veľmi ťažké. Najprv v 10. kole idú
do Ružomberka, čo je 4. celok
v priebežnom poradí. A potom
Ondrašovej ktorá je na 6. mieste.
Výsledky A družstva - hrá
3-tiu ligu sk. C1: MŠK Tvrdošín A - MŠK Trstená A 4,5:3,5;
MŠK D. Kubín B -MŠK Tvrdošín A 6:2; MŠK Tvrdošín A - ŠO
Centrál Žilina A 3:5; TSC Luna
Martin - MŠK Tvrdošín A 6:2;
ŠK Medea Martin - MŠK Tvrdošín A 5:3.
Aj B družstvo nedosahuje
také výsledky ako sa od neho
očakáva. Túto sezónu sa šťastena
na šachovniciach, ako aj za A tak
aj za B družstvo vždy prikloní
k súperom. Ešteže v oravskom
derby s Trstenou v dramatic-

kom závere vyhrali. B družstvo
sa v predposlednom 10. kole
stretne najprv doma s Važcom,
v ktorom je favoritom a potom v
11. kole ide na Liptov do ŠK L.
Ondrašová B, ktorá je priebežne
na 2. mieste.
Výsledky B družstva - hrá

4-tú ligu sk. C12: Mr. Dvorský L. Sliače - MŠK Tvrdošín
B 5,5:2,5; MŠK Tvrdošín B MŠK Trstená 5,5:2,5; OŠK Lisková - MŠK Tvrdošín B 6:2;
MŠK Tvrdošín B - KTK L. Mikuláš 6,5:1,5; ŠK Lúčky - MŠK
Tvrdošín B 6:2.

Stolnotenisová sezóna sa chýli ku koncu
Stolnotenisové súťaže družstiev mužov sa chýlia ku koncu
a družstvám už chýba odohrať
posledné kolá. S ich výsledkami
môžeme byť spokojní predovšetkým preto, že vo všetkých piatich
družstvách dostávali príležitosť
mladí hráči, ktorí družstvám
skôr pomohli ako poškodili. Jediným zostupujúcim družstvom
bude céčko, ktoré vlastne ťahali
mladé hráčky, kým starší potrebnou oporou neboli a tak sa
v nasledujúcom ročníku môžu
snažiť o návrat do 4. ligy. Mladí
hráči absolvovali aj svoje súťaže.
Vo februári sa na silne obsadenom medzinárodnom turnaji
v Hodoníne zúčastnili Katarína
Belopotočanová a Martin Kysel.
Vo veľmi silnej konkurencii za
účasti Japoncov, Kórejcov a pod.
však napriek dobrej hre nedosiahli na výraznejší úspech. V
marci sa najmladší žiaci Dávid
Belopotočan (ako reprezentant
SR), Patrik Ballek, Sára Ferenčíková a Karin Drbiaková zúčastnili medzinárodného turnaja v
Malackách. Až na Karin všetci
všetci postúpili zo základných

skupín. V následných vylučovacích bojoch Patrik prehral so
Španielom 2:3, Sára s Bieloruskou tiež 2:3 a Dávid s českým
hráčom 1:3. Ich výsledky hodnotíme ako veľmi dobré.
Našich mladých teraz ešte
čakajú majstrovstvá kraja a
Slovenska jednotlivcov, ešte
po jednom turnaji Slovenského
pohá r a m lá deže v k a ž dej
vekovej kategórii a o majstra SR
zabojujú aj družstvá mladších
žiakov, mladších a starších
žiačok.
V extralige dorasteniek sa
čaká na dohrávky, ktoré rozhodnú o tom, či našim dievčatám
doterajšie priebežné 2. miesto
bude stačiť na konečné umiestnenie v prvej štvorke, ktorá ešte
odohrá nadstavbu o majstra
SR.
Za zmienku stojí aj úspech
trénera detí Jána Buczackého,
ktorý tiež súťaží o Slovenský
pohár v kategórii veteránov v
kategórii 65 až 69 ročných. Po
víťazstve v Trenčianskej Teplej
je po 3 turnajoch najvyššie zo
slovenských hráčov.
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