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Vzdali sme úctu a vyslovili vďaku našim matkám
V kine Javor sa v nedeľu 10. mája stretol primátor
Ivan Šaško s mamičkami a starými mamami mesta
Tvrdošín, aby im osobne poďakoval za všetko, čo
pre svoje deti nezištne a s láskou robia.
Mama je tu vždy pre svoje
dieťa. To už pred narodením
vie, že jej srdce bije iba preň.

jej nežné dotyky a človeka aj
v ďalekej cudzine zahreje pri
srdci. Mama je domov, láska,

Po peknom kulturonom programe bola každá mamička odmenená kvietkom a malým darčekom.
Jej láskavé objatie je najmocnejšia zbraň, ktorá zaženie
strach aj smútok kamsi do
diaľav. Stačí spomienka na

lekár pre dušu. „Drahé naše
mamičky a staré mamy, milí
prítomní. Dovoľte mi, aby som
vás privítal na dnešnej sláv-

nosti, ktorá sa koná pri príležitosti Dňa matiek. Pri slove
mama si každý z nás predstaví
svoju matku. Slovo, ktoré sa
prevažná väčšina z nás naučila vyslovovať ako prvé. Možno
ho právom označiť ako prvý
sviatok pre každého syna či
dcéru, vnúčatá i tie najmenšie
pravnúčatá. Ale predovšetkým
to, za čo vám máme byť vďační,
je vaša materinská láska. Pri
narodení darujete svojmu dieťaťu nielen jeho telo, ale aj kus
so svojho srdca v podobe lásky,
ktorou ste navždy zviazaní a
ktorá vás spoločne sprevádza
celým životom. Každý z nás
od detstva zažil veľa vlastných
príbehov, ale ten, ktorý nás
spája s našou matkou, ten nás
sprevádza neustále. Tento príbeh žijeme spoločne v každom
dni nášho žitia. Veľa vecí sa dá
nahradiť, veľa vecí sa dá suplovať, ale matkine slová, matkine modlitby, matkina úzkosť a
strach o dieťa, keď je choré, či
to, ako matka vštepuje deťom
do srdca materinskú reč a lásku, nenahradí nikto na svete.
Vaša úloha, úloha matky, je ne-

zastupiteľná a nenahraditeľná. Dovoľte mi, milé mamky,
aby som vám z úprimného
srdca poďakoval za vašu
ľudskosť, za lásku, za úžasnú obetavosť a nesmiernu
pracovitosť. Úprimne vám
ďakujem i za váš prínos k
rozvoju mesta. Som vám nesmierne vďačný za váš aktívny prístup k životu. Dovoľte,
aby som vám poprial dobré
zdravie, mnoho spokojnosti,
porozumenia, lásky, šťastia,
veľa úspechov v osobnom
i pracovnom živote. Želám
vám to, z čoho sa viete tešiť
najviac. Je to radosť zo šťastia a z úspechov vašich detí.“
prihovoril sa primátor k prítomným nositeľkám života.
V kultúrnom programe
sa predstavili deti z centra
voľného času a z materskej
školy, ktoré svojimi vystúpeniami spestrili tento jedinečný deň. Zlatým klincom
programu boli muzikáloví speváci z Divadla Drak
v Prešove, ktorí zaspievali piesne z najznámejšieho
muzikálu Na skle maľované.

V materskej škole v Medvedzí sa znova zlepšia podmienky
Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky vyčlenilo finančné prostriedky na podporu projektov
prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre
potreby materských škôl.
Mesto Tvrdošín sa rozhodlo
podať žiadosť o dotáciu
na vytvorenie novej triedy rekonštrukciou v materskej škole v Medvedzí,
kde sa nachádza doteraz
nevyužívaná trieda. „Prostredníctvom eurofondov,
zdrojov z ministerstiev a
nášho rozpočtu sme už
zabezpečili veľké rekonštrukcie všetkých školských
zariadení patriacich pod
mesto. Chceme ich naďalej
skultúrňovať, a preto pripravujeme ďalšie projekty,

ktoré napomôžu, aby všetky
deti nášho mesta mali čo najlepšie podmienk y na vzdelávanie,“ povedal
nám primátor I.
Šaško.
Projekt ráta
s komplet nou
rekonštrukciou
11 miest ností
(učebňa, spálňa,
kuchynka, jedáleň, sociálne
zariadenia pre
deti a pedagogických pracovníkov a pod.)
a ich vybavením Nový centrálny detský park otvorený 6. septembra 2013 rozšíril možnosti,
vrátane vyspe- kde si deti môžu rozvíjať svoju kreativitu a športového ducha.
lých technických didaktic- pracovníkov. Na projekt mes- mať pozitívny vplyv aj na
kých pomôcok, čím sa vy- ta Tvrdošín bolo po úspešnom zamestnanosť, pretože pritvorí priestor pre novú triedu schválení žiadosti vyčlene- jatie detí do materských
schopnú prijať 20 nových detí ných 36 tisíc eur. Rozšírenie škôl umožní návrat rodičov
a niekoľko pedagogických kapacít materských škôl bude do zamestnania.

Deň detí odštartovali sirény

Ukážka horskej záchrannej služby vzbudila v deťoch
mimoriadny záujem.

Medzinárodný deň detí sa
v Tvrdošíne niesol v duchu Dňa
policajného, hasičského a záchranného zboru a Dňa osvety.
Po tom ako program zahájili
sirény záchranných a zásahových áut sa ku deťom prihovoril
primátor mesta I. Šaško, plukovník Ľ. Lehotský – riaditeľ
Okresného riaditeľstva policajného zboru v Dolnom Kubíne, K. Žuffová, zástupkyňa
riaditeľa Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne
a A. Záň, pracovník Oravského kultúrneho strediska. „Milé
deti, dnešný deň patrí iba vám
a ja vám prajem, aby ste si ho

poriadne užili. Dúfam, že
sa vám tu dnes bude páčiť,
a že si domov so sebou odnesiete krásne zážitky, na
ktoré budete dlho spomínať,“
povedal primátor. V sprievode hudby a tanca, ktorý
predviedli deti z CVČ sa tie
ostatné s nadšením rozpŕchli
na jednotlivé stanovištia. Tu
plnili rôzne vedomostné úlohy, rozvíjali svoju kreativitu
či športového ducha, alebo
sa tiež dozvedeli ako správne
podať prvú pomoc.
Najmenšiemu publiku sa
postupne predstavovali jed(Pokračovanie na 2. str.)
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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.

Posila v slove

Duchu Svätý, Ty podnecovateľ ľudského milovania,
Ty sila proti sebectvu, pomáhaj nám, aby sme vytvárali
dar jeden pre druhého a v milovaní s druhými ľudskú lásku. Ďakujem Ti, že nám pomáhaš v tejto láske a že chceš
spojiť ľudskú lásku s Tvojou a včleniť nás v úžasný život
v Bohu. Duchu Svätý, v tejto chvíli Ti chceme povedať, že
nechceme prekážať Tvojej práci v nás.
Július Chalupa

Rok 2015 je v znamení

750. výročia potvrdenej listiny
o existencii Tvrdošína
50. výročia schválenia Štatútu
novodobého mesta pre Tvrdošín

Predĺžená sezóna v kostolíku

Kostol všetkých svätých,
známy tiež ako drevený gotický kostolík je najstaršou
historickou dominantou
nášho mesta z prvej polovice 15. storočia. V roku
1994 bol ocenený organizáciou Europa Nostra a v roku
2008 zapísaný do Zoznamu
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V minulých rokoch
bol pre verejnosť sprístupnený počas letnej sezóny
od 17. júna. V tomto roku

však svoje brány otvoril už
1. júna a sezóna bude predĺžená až do polovice septembra. Navštíviť ho teda môžete okrem pondelka denne od
10°° do 16 °°.
Za prvý polrok tohto
roku kostolík navštívilo na
objednávku takmer 300 turistov z najrôznejších kútov
a kultúr sveta. Bol to napríklad čínsky veľvyslanec
na Slovensku, francúzsky
cestovateľ, návštevníci z Talianska, či Turecka.

Trojičné
námestie
19. júla

1430 Zahájenie festivalu a krajskej súťaže
SÚŤAŽ
DDH Kysučanka Junior - Kysucké Nové Mesto
DDH - Liptovská Lužná
MDH Nová Kysučanka - Kysucké N. Mesto
KONCERT
1600 Paraﬁalna Dęta Orkiestra - Laskowá
1630 Vyhodnotenie krajskej súťaže
1700 DH Tvrdošanka
1800 Hosť - Sebedražská kapela - Sebedražie

XXV. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
POD OSOBITOU V ORAVICIACH
Sobota 25. júla
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Spevácky súbor LÚČANKA z Lietavskej Lúčky

Trávnice, ľudové a žartovné piesne z regiónov Slovenska

FS BYSTRIČAN Považská Bystrica
Spevy a tance z Považia

FS ERDEVIK Srbsko

Hudba a tance krajanov zo Srbska

Nedeľa 26. júla
1100 Slávnostná odpustová sv. omša – amfiteáter Oravice
1230 Ľudová muzika ŠIMEKOVCI zo Suchej Hory
Goralské piesne z Oravy

FS TELGÁRT z Telgártu
„ Na Telgárte hrajú...“

FS ERDEVIK zo Srbska

Hudba a tance krajanov zo Srbska

FS JANOŠTÍNOVCI zo Zuberca
Spevy a tance z Oravy

FS SKORUŠINA z Liesku
„Po goralsky...“

1515 FS ŽELEZIAR z Košíc

„Vichodňarom na dzeku, druhim pre pocechu“

Pre všetkých vstup voľný.
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
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Riešili otázky rýchlostnej cesty R3

Z iniciatívy primátora
mesta Dolný Kubín a primátora nášho mesta zástupcovia
miest a obcí spoločne spísali
list, v ktorom poukazujú na
dôležitosť výstavby rýchlostnej cesty R3, ktorá má
zabezpečiť efektívne dopravné prepojenie Slovensko-poľskej hranice s diaľnicou D1.
Ten odovzdal primátor mesta Ružomberok, Igor Čombor za celú Oravu do rúk
predsedovi vlády Róbertovi
Ficovi 24. júna na rokovaní
vlády, ktoré sa konalo v Ružomberku.
V súvislosti s výstavbou
rýchlostnej cesty R3 v úseku Tvrdošín – Nižná nad
Oravou tiež prišlo rozhodnutie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy
a pozemných komunikácií,
v ktorom na základe § 67 a
§ 69 stavebného zákona povolilo predĺženie stavebného
povolenia do 30.6.2018. Žiadosť o predĺženie termínu
podala Národná diaľničná
spoločnosť, ktorú odôvod-

ňuje tým, že z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov na zahájenie výstavby
neboli v predchádzajúcom
období začaté stavebné práce. Špeciálny stavebný úrad
túto žiadosť posúdil kladne
na základe zistení, že týmto
predĺžením nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany
životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani
neprimerane obmedzené, či
ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania.
Vedenie mesta sa zasadzuje za výstavbu rýchlostnej
cesty. „Zo strany mesta je
pre túto stavbu všetko pripravené. Všetky pozemky sú
vysporiadané. Snažíme sa
využiť všetky dostupné možnosti, aby sme získali potrebné ﬁnancie, pretože dopravná
infraštruktúra v Tvrdošíne je
naozaj veľmi zaťažená. Rýchlostnú cestu potrebujeme
jednak z dôvodu odľahčenia
dopravnej situácie a jednak
aj kvôli bezpečnosti našich
občanov,“ hovorí primátor
I. Šaško.

Za splnené aktivity nové toalety

Hygienické zariadenia v mnohých školách a škôlkach bojovali s dlhoročným opotrebovaním a nevyhovujúcim stavom. Túto situáciu sa rozhodla zlepšiť
značka Domestos.
Do súťaže „Domestos pre rekonštrukciu detských toaškoly“ sa zapojilo 213 mater- liet. Prostredníctvom fi rmy
ských a 152 základných škôl. BMU, s.r.o. Zuberec sa reMedzi nimi bola aj materská konštrukcia vo februári 2015
škola Medvedzie. Učiteľky skutočne podarila. „Všetci
spolu s deťmi plnili zadané v materskej škole sme veľmi
aktivity, za ktoré získavali spokojní a budeme sa snadôležité body. Prostredníc- žiť naďalej hľadať možnosti
tvom internetu mohli za tieto a riešenia, ako v blízkej buaktivity hlasovať aj rodičia, a dúcnosti zrekonštruovať ostakisto škôlku podporiť aj ná- tatné detské toalety. Rekonkupom produktov tejto znač- štrukcia trvala približne dva
ky. O definitívnom víťazovi týždne a celá prebehla v réžii
rozhodovalo práve hlasovanie najatej firmy. A aké dojmy
na webovej stránke projektu. mali z rekonštrukcie rodičia
Tu sa spojili všetci rodičia a našich detí? Boli nadšení!“
aj vďaka nim naša materská vyjadrila sa riaditeľka materškola získala hlavnú výhru v skej školy v Medvedzí.
hodnote 4000 eur určenú na
Mgr. Monika Lajmonová

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, konaného 25. júna,
ktoré sa konalo v našej mestskej
časti v Oraviciach, si poslanci
vypočuli aktuálne informácie
od primátora, správy o výsledku hospodárenia mesta, Technických služieb, Termalšportu
a výročnú správu ku individuálnej a konsolidovanej závierke
mesta so správou nezávislého
auditora, ktorá potvrdila celkový výsledok hospodárenia mesta so ziskom 439 tisíc eur. Správa o hospodárení a nakladaní
s majetkom mesta obsahovala
nielen vyhodnotenie záväzkov, ale aj návrhy na opatrenia.
Odzneli správy o vykonanej
kontrole poskytnutých dotácií
z rozpočtu mesta, o hodnotení
stavu platenia miestnych daní
(čo je len 6,69 percent z bežných príjmov mesta), činnosti
technických služieb, komisie
cestovného ruchu, podnika-

teľských aktivít a verejného
poriadku, komisie výstavby,
dopravy a životného prostredia, zabezpečovaní verejného
poriadku a príprave termálnych
kúpalísk v Oraviciach a kultúrnych podujatí na letnú sezónu.
Poslancov už tradične na záver školského roka informoval
riaditeľ a riaditeľky o činnosti
škôl a školských zariadení a ich
plánoch na budúce obdobie.
Mest ské zast upiteľst vo
schválilo zámer a realizáciu
výstavby „Viacúčelového ihriska s umelým trávnatým povrchom“, „Rekonštrukciu tried
a príslušenstva v MŠ Medvedzie“ a projekty „Zabezpečenie
medzinárodného futbalového
turnaja“, „Modernizácia softvérového vybavenia Mestskej
knižnice v Tvrdošíne - nákup
knižnično - informačného systému“, „Prevencia kriminality Kamerový systém – rozšírenie“

ta ihneď vymenoval komisiu
na ich overenie. Zo zápisnice
komisie vyplýva, že petícia
splnila zákonom stanovené
náležitosti, podpísalo ju 39,35
percenta obyvateľov, ktorí dovŕšili 18 rokov. Komisiou akceptovaných 2 873 podpisov
vyjadruje masívnu podporu
petície – zákazu prevádzkovania hazardných hier v meste, čo
sa odzrkadlilo v návrhu VZN.
Účelom nového VZN bolo
vytvoriť podmienky na zamedzenie negatívneho dopadu
narúšania verejného poriadku
a na zdravý spôsob života obyvateľov mesta.
Obsiahla diskusia vedenia
mesta a poslancov o morálnom
hľadisku pri prevádzkovaní hazardných hier a negatívnom dopade na rodiny, a najmä na deti,
podporená petíciou vyústila
k prijatiu tohto nariadenia, ktoré nadobudne účinnosť 11. júla.

Hotel Limba je online
Hotel Centrum tradícií a turizmu spĺňa náročné kritériá na zariadenia cestovného ruchu.
Rok 2014
bol pre hotel
zlomov ý m.
Nielenže vďaka úspešnému projektu cezhraničnej spolupráce prešiel kompletnou rekonštrukciou, ale
padlo aj definitívne rozhodnutie
súdu, že patrí mestu. Počas prvých štyroch mesiacov tu boli
ubytovaní hostia zo Slovenska i
zahraničia, dokonca až z Austrálie. Usporiadané v ňom boli tiež
prvé svadby, krstiny, konferencie, či rodinné oslavy. Reštaurácia vydáva stovky jedál denne,
kaviareň sa rozšírila o slnečnú
terasu a v ponuke jedál pribudli
nové dobroty. Potenciál hotela sa zvyšuje nielen kvôli jeho
polohe na hlavnom ťahu, ale aj
vďaka poskytovaným službám,

ktoré každým dňom naberajú
na kvalite.
Dvadsiate prvé storočie je
érou internetu a papierové podanie informácií už v dnešnej dobe
nestačí. Človek už automaticky
využíva toto médium, pričom

má aktuality priamo na dosah
ruky, bez náročného vyhľadávania v knihách. Vlastná webová
stránka je už pri takejto prevádz-

ke samozrejmosťou. Inak to nie
je ani v prípade hotela Limba.
Centrum tradícií a turizmu už
nájdete aj na internete. Na stránke www.hotellimbactt.sk nájdete
okrem základných informácií
o hoteli a fotografií aj denné

menu, jedálny a nápojový lístok,
v ktorom môžete komfortne listovať. Nájdete tu tiež informácie
o cenách jednotlivých izieb, či
prenájmu konferenčných miestností. Samozrejmosťou je online
rezervácia či ponuka na trávenie
voľného času v okolí.
V snahe priblížiť sa čo najbližšie ku zákazníkovi zaviedli
aj oficiálnu stránku na známej
sociálnej sieti. Tu okrem týždenného menu nájdete aj aktuálne informácie o prebiehajúcich
akciách, či vábivé fotografie
sladkých dezertov a špecialít
kuchyne.
Projekt Centrá tradícií a turizmu bol spolufi nancovaný z
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostriedkov štátneho rozpočtu a
rozpočtu mesta v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko-Slovenská republika
2007-2013.

Život ako z katalógu neexistuje

Obnova sociálnych zariadení
aj v Krásnej Hôrke

Prostredníctvom webovej stránky mesta sme vyzývali obyvateľov, aby posielali svoje návrhy na ženu,
ktorú každoročne pri príležitosti Dňa matiek oceňuje
primátor mesta ako Matku roka.

V priebehu mesiaca máj sa
v škôlke v mestskej časti Krásna Hôrka vykonávala rekonštrukcia sociálnych zariadení
pre deti, ktoré ju navštevujú.
Celý projekt má na svedomí
jeden z rodičov, ktorému patrí

veľká vďaka, pretože sám zariadil všetko potrebné vrátane
fi nancií na jeho realizáciu a
estetické dotvorenie. Sociálne
zariadenia sú tak kompletne
renovované a zariadené hygienickými potrebami.

Deň matiek je jeden z najkrajších dní v roku, kedy viac
ako inokedy vyznávame lásku
svojej mame a ďakujeme jej za
všetko, čo pre nás robí. Nie každý životný príbeh je však taký
ružový, ako si ho človek vysníva. Tak to bolo aj v prípade
Heleny Hrbíkovej, ktorej príbeh
hrá všetkými odtieňmi. Hovorí
sa, že ten, kto vie prežiť cudzie
utrpenie ako svoje vlastné, má
v sebe milosrdenstvo a lásku a
vtedy vie žiť šťastne. Nie každý
sa však dokáže stotožniť so všetkými životnými výzvami. Svedčia o tom aj jej vlastné slová: „Ja
som sa necítila na túto úlohu.
Proste prišla. Nikdy nemôžeme
na 100 percent naplánovať si, čo
bude v našom živote.“ To, ako sa

(Dokončenie z 1. str.)
notlivé záchranné a zásahové zložky. Členovia Horskej
záchrannej služby predviedli ukážky zlaňovania a postup záchrany zranenej osoby. Polícia ukázala praktické
poznatky z policajnej kynológie. Predviedli poslušnosť
cvičených psov, vyhľadávanie
omamných látok a výbušnín,
či zadržanie nebezpečného ozbrojeného páchateľačo
medzi deťmi zožalo obrovský úspech. Psíkov nahlas
povzbudzovali a obdivne výskali, keď sa zahryzli do rúk

zločinca. Pracovníci Hornooravskej nemocnice a hasiči deťom predviedli ukážku
vyslobodenia zranenej osoby
z havarovaného vozidla, ktoré
následne podpálili a uhasili.
Pri polievaní auta horľavinou vznikla komická situácia, keď žiaci jednej z tried
spoločne skandovali „Nalej,
nalej, nalej...“ Radostné výskanie a smiech pri občasnom „zatúlaní“ smeru hadice
na malých divákov ešte viac
podčiarkovalo čaro atmosféry,
v ktorej každé dieťa bolo hrdinom dňa.

Deň detí odštartovali sirény

a „Eliminácia účinkov drevokazného hmyzu v podkroví
NKP Kostola Všetkých svätých
v Tvrdošíne“.
Dôležitým bodom rokovania bol návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o zákaze prevádzkovať niektoré
hazardné hry na území mesta.
Tento návrh bol podaný na základe žiadosti niekoľkých občanov, ktorí dôsledky hazardných
hier pocítili na vlastnej koži,
vo vlastných rodinách, kde
sa už dá hovoriť o závislosti.
Pripravili petičnú akciu, ktorú mohli občania podpisovať
v mesiacoch apríl a máj. Získala kladnú odozvu a podporu
u obyvateľov i vedenia mesta,
ktoré ju nenechalo nepovšimnutú, naopak, vyjadrilo plnú
podporu.
Podpísané petičné hárky
boli doručené vedeniu mesta
dňa 1. júna a primátor mes-

však s pokorou snaží žiť plnohodnotný život je odrazom jej
vnútornej sily. Možno sú chvíle, kedy nevie ako ďalej a svoje
miesto by najradšej vymenila
s niekým iným. Rada by šla po
ulici bez myšlienok, ako zvládne
nasledujúci deň, no nevzdáva sa.
Aj prostredníctvom mestských novín vám prinášame jej
životný príbeh:
Každý z nás, keď bol mladý,
mal svoje sny a plány. Svet bol
vtedy ako nepopísaná kniha,
ktorá čaká na naplnenie. No
nie vždy prebieha všetko podľa
našich predstáv. Karty zamieša
a očakávania zmení sám život.
Vyrastala v šťastnej rodine spolu
s rodičmi a tromi sestrami. Keď
sa sestry vydali a odišli z Tvrdo-

šína, bolo potrebné sa rozhodnúť,
kto sa postará o rodičov. Ani na
chvíľu neváhala.
To, čo jej rodičia odovzdali,
príklad, akým žili, sa naplno odrazil v jej živote. Neboli to ľahké

chvíle, keď po ťažkej, krátkej
chorobe stratila matku. Všetky
svoje ambície a plány odsunula
do pozadia a naplno sa venovala svojim piatim deťom a cho-

rému otcovi. Život jej onedlho
pripravil ďalšiu skúšku a nedal
veľa možností na výber. Jej sestra v 25 rokoch ochorela a jej
choroba si vyžadovala sústavnú
starostlivosť. Mohla ju posunúť
do nejakého sociálneho zariadenia, veď by neurobila nič iné, čo
robia mnohí z nás. Rozhodla sa,
že ju bude opatrovať, hoci vedela, že to bude záväzok na celý
život. Nasledovali dni všedné,
každodenný kolotoč povinností,
ktoré jej neumožnili začleniť sa
do spoločenského a pracovného
života. Od prvej materskej dovolenky sa naplno upísala práci v domácnosti, starostlivosti
o rodinu a chorú sestru. Všetky
skúšky, ktoré prichádzajú, neberie ako trápenie. V jej srdci
je veľa lásky, ochoty, pomoci
a denne ju rozdáva. Je príkladom pre svoje deti, ale aj pre nás
všetkých, celou svojou bytosťou
sa rozdáva pre dobro druhých.

Bioplynová stanica ukázala svoje možnosti aj verejnosti
V priestoroch bioplynovej stanice v Tvrdošíne sa
28. mája uskutočnil deň otvorených dverí pod názvom
Deň biomasy.
Odborný výklad bol zameraný na informovanie širokej
verejnosti o projekte „Bioplynová stanica a zelené logistické centrum Tvrdošín“ priamo
na mieste jeho realizácie. Deň
otvorených dverí nadväzoval
na konferenciu o využití bioplynu, ktorá sa konala v marci.
Táto stanica je zdrojom
elektrickej energie a tepla, pričom časť elektrickej energie je

využívaná pre vlastnú spotrebu
a zvyšok sa dodáva do distribučnej siete. Tepelná energia
bude okrem vlastnej spotreby
využitá aj v sušiacej linke,
kde by sa mala zhodnocovať
– sušiť drevná štiepka, ako aj
samotný separát z bioplynovej
stanice. Z týchto produktov sa
po dosušení budú následne vyrábať ekologické granulované
pelety, ktoré bude možné vyu-

žiť ako kvalitné palivo, prípadne hnojivo. Ďalším produktom
BPS je digestát, ktorý je aktuálne aplikovaný v tekutej forme na okolité polia a pasienky
ako kvalitné organické hnojivo.
„Cieľom tohto projektu je
priblížiť verejnosti a študentom to, ako funguje celá bioplynová stanica, celé logistické centrum, aby mali možnosť
pýtať sa v reálnom čase otázky,
ktoré ich zaujímajú, aby mohli
vidieť a možno dotknúť sa týchto technológií. Môžu vidieť to,
že energetika sa dá robiť ze-

leným spôsobom,“ povedala
Radka Martečíková, projektová manažérka. Študentov Spojenej školy po areáli previedol
prevádzkar p. Kubík a na jednotlivých zastávkach im vysvetlil postupy práce i to, ako
fungujú jednotlivé technológie.
Tento projekt vznikol s podporou Nórskeho kráľovstva,
prostredníctvom Nórskeho
finančného mechanizmu a
štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky. Do projektu je zapojený aj The Norwegian Forest
and Landscape Institute.
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Nízke dane sú odrazom dobrej sociálnej politiky mesta Rozhľadňa na Javorovom vrchu
Aj tento rok v termíne od 16. – 27. marca mali občania nášho mesta možnosť splniť si svoju daňovú
povinnosť a zaplatiť daň z nehnuteľností, daň za psa
a poplatok za komunálny odpad.
Občania pristupovali k plateniu daní a poplatku zodpovedne, začo im patrí poďakovanie. Zaplatiť tak mohli
v hotovosti ako aj platobnou
kartou cez terminál. Z celkového počtu 2880 daňovníkov
prišlo 2238 (77,71% ). Poplatok
za komunálny odpad prišlo zaplatiť 1875 občanov, z celkového počtu 2530 čo predstavuje
74,11 %.
Občania, ktorí doteraz
miestne dane nezaplatili,
majú možnosť tak urobiť
v úradných hodinách v miestnosti mestského úradu na prízemí a poplatok za komunálny odpad na Technických
službách. Veríme, že každý
občan nášho mesta si splní
svoju daňovú a poplatkovú
povinnosť včas, čím predíde
uloženiu úroku z omeškania
v zmysle zákona č.563/2009
Z. z. o správe daní.
O tom, že máme nízke dane
na Slovensku, svedčí aj informácia, ktorú každoročne uverejňuje Podnikateľská aliancia

Slovenska. Tá zostavuje rebríček miest podľa výšky daní
z nehnuteľností. Nás môže tešiť, že aj v roku 2015 podľa pomeru výšky daní z nehnuteľností k celoslovenskému priemeru patríme k mestám, ktoré
ich majú najnižšie a v rebríčku vedieme na popredných
miestach. Z celkovej analýzy
výsledkov vyplýva, že hoci
sa v Tvrdošíne sadzby upravili – za priemyselné stavby,
stavby na ostatné podnikanie
a stavby na pôdohospodársku
produkciu boli dokonca znížené – naďalej ostáva mestom so
6. najnižším zaťažením výšky
daní z nehnuteľností na Slovensku. V rebríčku daní z domov na bývanie patrí Tvrdošínu 3. miesto so sadzbou 0,07 €/
m2. V praxi to znamená, že sa
100 m2 zastavanej plochy zaplatíte 7 €, zatiaľ čo v Trstenej
je to 11,7 €, v Námestove 18 €
a v Dolnom Kubíne 26,40 €.
Z tohto porovnania jednoznačne vyplýva, že vedenie mesta
a mestské zastupiteľstvo uplat-

ňuje pri schvaľovaní miestnych
daní sociálnu politiku v prospech občanov nášho mesta.

Pripomíname povinnosti
daňovníkov pri dani z nehnuteľnosti a dani za psa:

€/m2

- ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť dedením, je povinný podať priznanie k dani
z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti správcovi dane.
- ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne
nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani
z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti správcovi dane.
- ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu
roka 2015, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do
30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti správcovi dane
(pes starší ako 6 mesiacov).
- ak zanikne daňová povinnosť k dani za psa (napr. pri úhyne, strate psa a pod.)
je daňovník povinný podať čiastkové priznanie na zánik
daňovej povinnosti, a to najneskôr do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti.

Pevné zdravie, trpezlivosti, veľa síl i energie pri riadení i zveľaďovaní Tvrdošína
Výberom z listu prinášame
ďalšie informácie o podujatí
organizovanom pri príležitosti vydania 2. zbierky básní
lekára, vedeckého pracovníka,
súdneho znalca, spisovateľa
a básnika MUDr. Františka
Jaroša, CSc. (rodáka z Osady, dedinky zatopenej vodami
Oravskej priehrady, žijúceho
v súčasnosti v Trenčíne), ktorý
vydal 143 publikácií, 14. kníh
a 2 zbierky básní.
Váž. pán primátor,
Ing. Ivan Šaško, pozval som
Vás na krst knihy ako krstného
otca na 21. 4. 2015. Keďže ste
nemohli prísť, poslali ste mi
príhovor i pozdrav k môjmu
životnému jubileu i krstu 2.
zbierky básní. Chcel by som
Vás poinformovať, ako to prebiehalo. Napriek tomu, že ste
tam fyzicky neboli, duchom ste
tam boli prítomný, lebo Vami
napísaná gratulácia bola na
uvedenom podujatí prečítaná

a veľkým potleskom všetkých
prítomných odmenená, zhodnotená, ocenená.
Prvý krstil primátor Trenčína Mgr. Rybníček, v ktorom
vyzdvihol nielen moju publikačnú činnosť, ale aj výsledky
práce a potom vedúca odboru
školstva a kultúry Trenčianskeho kraja Ing. D. Hilčiková.
Napokon, na tretej stoličke,
ako krstný otec ste mali sedieť
Vy. Pretože ste tam neboli,
konferencierka povedala Vaše
meno. Uviedla, že ste nemohli
prísť, a preto prečítala Váš
príhovor, ktorý ste napísali.
Váš príhovor bol tak dojímavý, že znel ako jedná báseň,
a preto tento príhovor, nielen
niektorí, ale všetci poslucháči
ocenili búrlivým potleskom.
Nato harmonikár na moje želanie zahral a zaspieval pieseň: „Na tej našej Oravienke
krásne je, tam les šumí , voda
hučí v doline, miluj si Oravu,
ten svoj rodný kraj, v ďalekej

cudzine naň si spomínaj...“
Opäť zaznel búrlivý potlesk. Jeden z poslucháčov povedal, že je škoda, že ste tam
neboli, boli by ste zažili veľkú
radosť. Aj keď Vás v Tvrdošíne
volilo veľa občanov, no v Trenčíne Vám tlieskali všetci!!!
Vá žim si Vá s, a preto
som Vás na krst pozval, pretože pre Tvrdošín i pre celú
Oravu ste urobili viac, ako
doteraz všetci starostovia
v Tvrdošíne! Preto Vám posielam nielen zbierku básni:
„Ja zdravie i šťastie vinšujem
Ti, a nielen liekmi, ale aj nežným slovom vrátim Ti“, ale aj
článok, ktorý som napísal pre
Slovenských lekárov v r. 2001
s názvom: „História zdravotníctva, chorobnosť a úmrtnosť obyvateľstva na severnej
Orave“.
Tú som napísal, aby všetci
lekári na Slovensku vedeli, že
Tvrdošín vznikol už v r. 1265.
Orava bola rozdelená do

dvoch politických okresov.
Dolný mal sídlo v D. Kubíne
a horný v Tvrdošíne. V r. 1777
boli 4 okresy, Dolný Kubín,
Oravský Podzámok (so sídlom
v Tvrdošíne), Trstená a Námestovo. Od r. 1997 vznikli 3
okresy, a to Dolný Kubín na
dolnej Orave a na hornej Orave Námestovo a Tvrdošín. V r.
1997 vznikol okres v Tvrdošíne (nie v Trstenej) a to Vašou
zásluhou. Vaším pričinením.
Preto Vás obdivujem i fandím
a uvedenú prácu Vám posielam, ako som to videl ja, keď
som miesto dovolenky išiel do
archívov, ktoré sú v pivniciach
v Dolnom Kubíne študovať
históriu zdravotníctva v hornej Orave.
Do ďalších dní i rokov Vám
želám pevné zdravie, trpezlivosti, veľa síl i energie pri riadení i zveľaďovaní Tvrdošína.
Teším sa na spoluprácu.
MUDr. František Jaroš,
CSc., Trenčín

Očami návštevníkov mesta

O tom, ako sa Tvrdošín počas rokov mení, vedia rozprávať jeho
najstarší obyvatelia. Tu sa urobil chodník, tam detské ihrisko, postavila sa škola...Človek, ktorý s týmito zmenami žije každý deň však po
čase začne svoje okolie brať ako niečo všedné. Postupne si zvykne na
všetky farby, vône, nové stromčeky aj tisíc nových kociek na chodníku.
Tieto zmeny však vie najviac oceniť práve ten, kto pred rokmi odišiel
či už za prácou alebo novým životom za hranice Oravy. Vidí krásu aj
v maličkostiach a teší sa z nich. Svedčia o tom aj tieto reakcie tlmočené
primátorovi I. Šaškovi.

ky a celé ich okolie je upravené pre potreby detí. Je to tu naozaj pekné.
Petra Mikulášiková, Nitra
Pravidelne navštevujeme vaše termálne kúpalisko. Tentokrát sme
priviezli pacientov spolku u Andělky z.s. z Ostravy. Jedná sa o 70 až
93- ročných ľudí, ktorí sú veľmi šťastní a radi by sme zaviedli termálne

Po dlhej dobe som bola doma na Medvedzí. Bola som prekvapená,
ako je pekne upravené sídlisko. Myslím si, že ste vložili svoje úsilie, aby
Medvedzie a Tvrdošín boli pre ľudí príjemným prostredím a miestom
spokojného života.
Štendová Emília

pobyty u vás častejšie. Pobyt vo vašej krásnej prírode je pre nich nezabudnuteľným zážitkom. Personál kúpaliska je veľmi milý a ochotný.
Oceňujeme ľudskosť ľudí vášho kraja. Veľmi pekne ďakujeme za zľavnené vstupné, ktoré ste nám poskytli.
Eliška Kroczková, predseda spolku U Andělky, Ostrava

Medvedzie pomaly nespoznávam. Každý raz, čo prídem na
Oravu, je tu niečo nové. Páči sa mi, že paneláky sú zateplené a farebné, veľmi to oživilo sídlisko. Taktiež aj opravené škôl-

Každý rok, keď prídem do Tvrdošína, či v lete, či v zime, vždy je tu
niečo nové. Vianočná výzdoba a atmosféra v niektorých mestách porovnateľných veľkosťou nie je taká pekná ako u vás. Sídlisko je nádherné,
vybudované cesty a chodníky, tráva pokosená, je tu veľa zelene, ihrísk,
námestie v Tvrdošíne je pekne upravené. Myslím, že ľuďom sa dobre
žije v takom krásnom meste.
Abraham Sahdo, Aarburg, Švajčiarsko

Výstavba rozhľadne bude spojená so zaujímavými športovými aktivitami.

Ob čia n ske z d r u ž e n ie
Projekt PLUS v spolupráci
s mestom Tvrdošín a Centrom voľného času Tvrdošín
reagovalo na výzvu, ktorú
zverejnila v programe s názvom „Šanca pre váš región“
Nadácie Orange. Zástupcovia občianskeho združenia
pripravili zložitý projekt
s názvom „Na vrchole možností“. Ide o kombináciu viacerých aktivít, ktoré budú
prebiehať počas leta do konca
septembra. Jednou z dvoch
hlavných aktivít bude vybudovanie rozhľadne na Javorovom vrchu, čím sa odkryje
návštevníkom pohľad na Babiu horu, Oravskú priehradu,
Magurku, Budín a pod. Druhou hlavnou aktivitou bude
organizácia veľkej športovej
súťaže, jedinej svojho druhu
na Orave, v behu do vrchu
a cyklovýstupe až na najvyšší bod nášho mesta, Javorový
vrch, spojenou s kultúrnym
podujatím. Pretek by mal
byť rozdelený do dvoch kategórií, pričom mladšia, deti
a mládež do 15 rokov, bude

pretekať len po pútnické
miesto Skalka, kde budú pre
nich prichystané ďalšie športové aktivity a súťaže, ako
orientačný beh s kompasom,
bedmintonový turnaj, súťaž
v streľbe zo športovej vzduchovky, outdoorové cvičenie crossfit a ďalšie aktivity.
O priebehu projektu vás budeme informovať v ďalších
číslach našich novín.
Športový klub Tvrdošín
a mesto Tvrdošín vypracovali ďalšie dva projekty, vďaka
ktorým by mohli všetky naše
družstvá dostať nové kvalitnejšie tréningové futbalové
lopty, prenosné bránky, tréningové rebríky a kužele,
ale aj úplne nový kamerový
systém.
Súčasťou výzvy na predkladanie žiadostí o finančný
grant v oblasti športu „Futbal to je hra“ – špecifické
zameranie na rozvoj futbalu
Nadačného fondu Slovenskej
sporiteľne v Nadácii Pontis
bolo aj verejné hlasovanie,
do ktorého sa občania Tvrdošína nezapojili, čo sa odrazilo v hodnotení týchto
projektov..

Získali dotácie na ďalšiu rekonštrukciu
Centrum sociálnych služieb v Tvrdošíne, ktoré slúži svojmu účelu od roku
1978, prešlo kompletnou
rekonštrukciou počas plnej
prevádzky. V rokoch 2013
a 2014 bolo zrealizované zateplenie celého objektu, výmena dverí a okien s cieľom
znížiť energetickú náročnosť
prevádzky. Zrekonštruované
boli spoločenské miestnosti,
telocvičňa, vybudované 12
nových izieb a výťah, čím sa
výrazne zlepšil komfort obyvateľov. Slávnostného otvorenia sa koncom júna 2014
zúčastnil primátor mesta a
poslanec ŽSK Ivan Šaško a
predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.
Na konci roku 2014 bolo

potrebné pre havarijný stav
rekonštruovať priestory kuchyne a práčovne. Dávali
sa nové obklady, podlahy,
kupovali sa dva nové kotly.
V tomto roku by mali prebehnúť rekonštrukcie kanalizácie a elektrických rozvodov, ktoré sú zastarané tak
v kuchyni, ako aj práčovni.
Zakúpený už bol konvektomat, ktorý veľmi pomôže pri
tepelnom spracovaní všetkých jedál.
Pracovisko na ulici SNP,
domov dôchodcov tiež prešlo zmenou. Za pomoci
študentov Strednej odbornej školy v Námestove boli
miestnosti v obidvoch domoch kompletne vynovené,
vymaľované.

Aj keď sa hovorí, zakázané
ovocie chutí najlepšie, v určitých prípadoch by toto porekadlo platiť nemalo. Jedná sa
napríklad o dopravné značenie, ktoré istí vodiči motorových vozidiel úspešne ignorujú. Jazdia po chodníkoch pre
peších napriek tomu, že im
v tom okrem dopravnej značky bránia aj betónové stĺpiky.
Tie si roztisnú tak, aby vozidlo medzi nimi prešlo a veselo si jazdia ďalej. V tomto
prípade ide o chodník smerujúci od zdravotného strediska
popred materskú školu.
Ďalším dopravným problémom je vjazd sanitky k obytné mu domu č.
127/2. Na prístupovej ceste od bytovky č. 3 v smere k bý valému
energobloku stoja
takmer neustále
naširoko vozidlá
a sanitka má problém dostať sa ku
pacientovi. Hoci
v súčasnosti na prístupovej
ceste značenie nie je, ide tu
aj o vzájomné rešpektovanie.
V jednej bytovke žije vedľa seba niekoľko rodín a aj
keď časy, kedy susedia boli
takmer ako rodina sú dáv-

no preč, predsa si všímame,
kde sa čo deje. Šoféri si však
pravdepodobne myslia, že sa
ich to netýka. Veď sú mladí,
silní a oni takéto služby nepotrebujú. Mali by sme byť voči
sebe navzájom viac vnímaví
a snažiť sa čo najviac uľahčiť
život tým, ktorí to potrebujú.
Pevne veríme, že ak ste
sa v tomto článku spoznali,
zamyslíte sa nad vlastnými
činmi. Je pravda, že človek
si to niekedy ani neuvedomí
a koná automaticky, podvedome. Ak je však takéto konanie úmyselné, porušuje sa
tým disciplína, ktorá jednak
vychádza zo Zákona o cestnej

Nerešpektujú značenie

doprave a jednak aj z hodnôt,
ktoré vyznávame. Ten prvý
prípad vie byť potrestaný
primeranou pokutou, v tom
druhom však už ide len o naše
svedomie a je na nás, ako sa
ku veci postavíme.

4

Projekt Comenius - Environment Reflects Culture
Žiaci a učitelia zo Základnej školy Márie Medveckej sa
v dňoch 3. – 10. mája zúčastnili
poslednej návštevy Projektu
Comenius v Portugalsku.
Po prílete na letisko v Lisabone nás čakali portugalskí
učitelia, žiaci a rodičia hosťovských rodín. Privítali nás

aj našich študentov a následne ich odviezli k sebe do rodín a nás do hotela. Večer sa

uskutočnilo stretnutie koordinátorov jednotlivých krajín
a oboznámenie s programom
nasledujúcich dní.
Počas pobytu sme navštívili
školu, kde sa konalo spoločné
otvorenie záverečnej návštevy projektu a privítanie všetkých účastníkov, prehliadka

panelov so spomienkovými
fotografiami predchádzajúcich
návštev. Následne sme si pre-

zreli priestory školy, odborné
učebne, triedy a okolie školy,
ktoré tvorí nielen ihrisko, ale
hlavne veľa zelene a oddychové priestory pre žiakov. Žiaci
sa zapojili do rôznych aktivít a
športových súťaží. Vytvorením
zmiešaných súťažných družstiev, ktoré tvorili deti rôznych
národností, dávalo žiakom
priestor naplno využiť svoje
jazykové znalosti, poznávať
zvyky , tradície, záujmy a spôsob života svojich rovesníkov
žijúcich v rôznych krajinách.
Okrem pracovných záležitostí nám portugalskí priatelia
pripravili program, na ktorý
nikdy nezabudneme. Spoznali sme nielen súčasnosť, ale aj
históriu a kultúru Portugalska,
ich spôsob života, skúsili sme
rôzne národné jedlá, navštívili
mnohé krásne miesta a v neposlednom rade sa žiaci a učitelia
zdokonalili v cudzom jazyku.
Mgr. R. Margeťáková

Mierová pochodeň aj v Tvrdošíne
Mierový beh, alebo tiež
Sri Chinmoy Oneness-Home Pease Run. Je to najdlhší
štafetový beh na svete, ktorý
sa pravidelne koná už od roku
1987. Medzinárodný tím bežcov priniesol 4. júna mierovú
pochodeň aj do Tvrdošína.
Peace Run založil atlét, filozof a umelec Sri Chinmoy
(1931-2007), ktor ý službe
ideálom svetového mieru a
harmónie venoval celý svoj
život. Svojou životnou filozofiou, dielom a neúnavným
úsilím inšpiroval ľudí najrôznejších národov a kultúr, za čo
dostal mnohé medzinárodné
ocenenia.

Poslaním behu je vytvárať
a šíriť atmosféru priateľstva,
vzájomnej spolupráce, mieru
i porozumenia a prekonávať
hranice medzi ľuďmi najrôznejších presvedčení, kultúr a sociálneho postavenia.
Tohtoročná štafeta začala na
nemecko-českej hranici pri
meste Aš, pokračovala cez
Poľsko, cez hraničný prechod
Chyžné zavítala na Slovensko
a bežci ďalej pokračovali až na
slovensko-ukrajinskú hranicu.
Trojičné námestie v Tvrdošíne sa naplnilo deťmi zo
základných škôl, po tom, ako
s bežcami odbehli krátky úsek
cez mesto. Keďže sa jedná

o medzinárodný tím, bežci sa
deťom predstavili trošku netradične. Každý z nich vo vlastnom jazyku povedal niekoľko
viet a žiaci mali uhádnuť o akú
krajinu sa jedná. Za mesto Tvrdošín sa úlohy nositeľa mierovej pochodne zhostil poslanec
mestského zastupiteľstva Dušan Šoltés. Ten spolu s deťmi
symbolicky prebehol po námestí okolo každej krajiny, ktorú
znázorňovali jednotliví bežci.
Tí sa však už potom museli
s deťmi rozlúčiť a pokračovať
ďalej, aby ako poslovia mieru
mohli navštíviť aj ostatné mestá
a nabádať ich obyvateľov ku šíreniu tejto myšlienky.

Stredná odborná škola lesnícka
Študenti školy sa zúčastnili rať žiakom čo najvhodnejšie vovaní. Práve v odvetvovaní
na majstrovstvách republiky podmienky, vo všetkom ich - poslednej a najdôležitejšej
a medzinárodnej súťaži žiakov podporovať a dať im priestor, disciplíne sa stal absolútnym
lesníckych škôl v práci s mo- aby sa mohli realizovať. Mys- víťazom Ondrej. Hoci práve tá
torovou pílou „Dřevorubec lím, že výsledky všetkých rozhodne o celkovom výsledku a aj ten, čo v sújunior 2015“
ťaži celý čas vedie,
v Křivokláte,
môže skončiť ako
Česká repubposledný, nespolielika.
hali sa len na túto
D o s ú ťa jedinú. Snažia sa
že sa zapojili
byť dobrí vo všetškoly zo šieskom. Žiaci sa tak
tich krajín a za
pod vedením majSOŠ lesnícku
stra Alojza Váňu
v súťaži predv súťaži družstiev
viedli svoju šiumiest nili na 1.
kovnosť Anmieste. V súťaži
ton Jakubjak
jednotlivcov Anton
a Ondrej Kvasničák. „Naša V súťaži družstiev sa žiaci umiestnili na prvom mieste. Jakubjak obsadil
1. miesto a Ondrej
škola je stály
účastník tejto súťaže a dosa- súťaží vravia samé za seba,“ Kvasničák 3. miesto. Chlaphujeme v nej pekné výsledky. hovorí riaditeľ školy, Viliam ci tak v súťaži jednotlivcov
Súťaž je obdobou majstrov- Gerčák. Chlapci mohli svoju pustili medzi seba len kolestiev v pílení dreva profesioná- šikovnosť predviesť v piatich gu z Rakúska. Spestrujúcou
lov v Námestove, medzi kto- disciplínach – v ťažbe, pri vý- disciplínou bolo presekávanie
rými sa nájdu aj úspešní absol- mene reťaze, kombinovanom polienka, v ktorej sa umiestniventi školy. Snažíme sa vytvá- reze, presnom reze a odvet- li na 2. mieste.

Centrum sociálnych služieb

Zariadenie pripravuje pre
prijímateľov sociálnych služieb mnohé činnosti, súťaže,
ktoré ich motivujú a vzdelávajú.
So svojou divadelnou skupinou „Aj my!“ sa predstavili
na regionálnej súťaži detskej
dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich
pre deti „O erb mesta Dolný
Kubín“ hrou Vilama Janíka
„Bublina...“, za ktoré si odniesli 1. miesto, čím si zaistili
postup na krajskú divadelnú
prehliadku Žilinský medveď.
Z nej si odniesli Diplom a
cenu za tvorivú prácu. Hoci
sú scenáre jednoduché, za

každou činnosťou, za každým gestom sa často skrýva
množstvo práce, úsilia a času
výchovných pracovníkov.
Najvýznamnejší úspech
zaznamenali v oblasti športu. V súčasnosti je Jaroslav
Kulina prijímateľ sociálnych
služieb nominovaný na Špeciálnu olympiádu svetových
hier do Los Angeles v lete
2015. Je jedným z 24 člennej
športovej výpravy Slovenskej
republiky.
Tieto úspechy sú podmienené sústavnou, systematickou prácou a prípravou
športových akcií. Takou bola
organizácia športovej olympi-

ády, počas ktorej si overovali
svoje pohybové schopnosti,
silu, schopnosť prekonávať
prekážky, súťaživosť, precvičiť priestorovú orientáciu,
odhad vzdialenosti, sústredenie, pohotovosť, koordináciu
pohybov a upevniť fyzické
zdravie.
Z národných pretekov špeciálnych olympiád v Monkovej
doline v bežeckom a zjazdovom
lyžovaní si doniesli dve strieborné a jednu bronzovú medailu.
Schopnosti a športové nadanie,
súťaživosť a „zapálenie“ pre
hru preukázali na futbalovom
turnaji pre osoby s mentálnym
postihnutím SENI Cup 2015.

Stretli sa Medveckí zo šiestich krajín
Občianske združenie Medvedzie zorganizovalo v poradí
už IV. svetové stretnutie rodu
Medveckých a Medveczkých
pochádzajúcich z Medvedzia
a Malého Bysterca na Orave.
V Tvrdošíne sa tak tretí májový
týždeň stretli rodiny, ktorých

a to je dobre. Verím, že si túto
tradíciu udržíte. Na váš rod,
ktorý má svoje erby, ale i bohatú históriu môžete byť hrdí.“
„S úctou sa chcem poďakovať pánu primátorovi za
jeho reč, ktorú mal v úvode,
ktorého slová môžem už tre-

korene siahajú až do 13. storočia.
Počas troch dní bol pre
účastníkov zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Poľska, Česka a Austrálie pripravený bohatý program. Piatok patril 1.
ročníku Medveďtúry, výstupu
na Javorovô. Po jeho zdolaní
bola pripravená ochutnávka
národných tradičných jedál
a deň zakončili Medveďveselicou. V sobotu účastníci vzdali
vďaku na slávnostnej svätej
omši, ktorú celebroval správca
farnosti dekan Ján Marhefka.
Po nej sa všetci stretli v spoločenskej sále, kde po príhovoroch Miroslava Medveckého, predsedu OZM, primátora
mesta Ivana Šašku a zástupcov
jednotlivých krajín prebehlo
slávnostné odovzdanie rodových erbov – armálesov Ladislavom Vrteľom, Heroldom
Slovensko za účasti Herolda
Medvedzie a Persevanta Medveď. Na IV. svetovom stretnutí rodu boli slávnostne odovzdané erby dvom rodinám zo
Slovenska a jednej do Čiech.
Úč a st n íci veľ k ý m p o tleskom privítali primátora I.
Šašku, ktorý prijal pozvanie
na v poradí tretie stretnutie
organizované v Tvrdošíne.
„I keď vás je tu menej ako na
prvom stretnutí v roku 2000,
zastupujete hrdý rod,“ povedal. „Priezvisko Medvecký je
rozšírené nielen na Orave, ale
aj na Slovensku, či viacerých
krajinách na svete. Je milé
stretnúť Medveckého v Bratislave či Prahe. Najviac nositeľov tohto mena je však v našom
meste a nazvané boli po nich
aj obec a aj sídlisko Medvedzie. Mnohí z vás, ktorých som
stretol v roku 2000, ste tu aj
dnes. Chcel by som vám všetkým popriať len to najlepšie,
aby vám slúžilo zdravie, aby
ste sa tu radi vracali, aby tieto
stretnutia naozaj dlho pokračovali, pretože sú tu i mladší,

tíkrát počuť. Od nášho prvého stretnutia prešlo 15 rokov.
Vždy si ctíme ten čas, kedy sa
stretneme, pretože to je každých 5 rokov,“ povedal Mi-

alebo autom. Peši som si túto
cestu vychutnal. Rozhodol
som sa pre tento spôsob preto, aby som ju prešiel tak, ako
naši predkovia. Som rád, že
som tu. Tu sa cítim ako doma.
Jedna rodina je vždy jedna
rodina - nech je akákoľvek veľká alebo malá a
býva kdekoľvek
na celom svete. Keď sa jedna rodina chytí
za ruky a je súdržná, keď vo
viere bude žiť
a navzájom sa
ctiť, vtedy má
budúcnosť. Pretože - kto má
budúcnosť, ten
má aj minulosť.
A my ako rodina máme krásnu
minulosť. Treba si ju zachovať a zanechať pre budúcnosť – deťom, vnukom. Potrebujeme vidieť budúcnosť

„Jedinečnosť takejto chvíle si v stredoveku vyžadovala slávnostnú formu. Žiadnej inej listine, ako práve udeleniu erbu,
sa v minulosti nekládlo toľko dôležitosti. Vždy sa udeľoval
v najslávnejšej forme. Dnes sa už síce tieto listiny nerobia na
pergamene, no zachovávajú určitú formálnu stránku,“ povedal Ladislav Vrtel tesne pred tým, ako slávnostne prečítal
erbovú listinu. Po jej odovzdaní nasledovalo inaugurovanie:
„Prijmite prosím úder touto heraldickou palicou. Prijmite
ho ako posledný úder, ktorý smiete prijať bez toho, aby ste
naň odpovedali. Prijmite ho ako posledný úder, ktorý prijímate na vaše nechránené rameno. Prijmite ho na potvrdenie
toho, že na vašom ramene je erb. Nech vám prináša šťastie,“
dodal L. Vrtel.
halyi Medveczky, predseda
Nadácie Ursus z Maďarska.
„ Na stretnutie som prišiel 350 km z Maďarska pešo.
Mám úplne iný pocit a pohľad,
ako keby som šiel lietadlom

v mladých ľuďoch. Bol by
som rád, keby na budúcom
stretnutí sedeli za predsedníckym stolom 23-roční a zorganizovali takúto akciu podľa
svojich vlastných predstáv.“

Diela Miroslava Knapa v Poľsku
Miroslav Knap, ktorého
Prof.Miroslav Klivar PhD,
člen Americkej spoločnosti
pre estetiku nazval Majstrom
monštruóznej duše” získal
viacero významných medzinárodných ocenení. V súčasnosti sa venuje voľnej a úžitkovej grafike, kresbe, ilustrácii
a maľbe. Je členom Umeleckej
besedy Slovenska a členom

Združenia grafikov.
V divadle poľského mesta
Zabrze sa 20. mája uskutočnila vernisáž výstavy M. Knapa
pod názvom Raj Fantázie za
účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja J. Blanára,
M. Mańka-Szulik a generálneho konzula SR v Krakove
I. Škorupu. Výstava trvala do
29. júna.

Patria k najlepším na Slovensku
Profesionálni hasiči z Tvrdošína reprezentujúci Okresné
riaditeľstvo v Dolnom Kubíne
sa zúčastnili krajského kola
súťaže v hasičskom športe, kde

dokázali vybojovať krásne 2.
miesto s celkovým časom 325
sekúnd. V hasičskom športe
sa súťaží v 4. disciplínach, a to:
výstup do 4 podlažia cvičnej

Horný rad zľava: František Jantošík, Jaroslav Karas, Matuš
Jantošík, Marek Vrobel, Jakub Michalica, Vladimír Rýdzik,
Jaroslav Kapusniak – riaditeľ KR HaZZ, Jozef Púčik. Dolný
rad zľava: Miloš Gonda, Martin Korbeľ, Patrik Michalica.

veže pomocou hákového rebríka – 3. miesto, beh 100 m cez
prekážky – 4. miesto, štafeta
4-krát 100 m cez prekážky
a hasením. Družstvo dokázalo poraziť všetky zúčastnené
tímy Krajského riaditeľstva
v Žiline. Posledná kráľovská
disciplína - požiarny útok
vyznel najlepšie pre chlapcov
z Martina a naši hasiči obsadili
úžasné 2. miesto. Najlepší súťažiaci v dvojboji veža + 100m
cez prekážky : Martin Korbeľ
7.miesto, František Jantošík
8. miesto. Už spomínaným
výsledným časom sa hasiči
prebojovali na majstrovstvá
Slovenska v hasičskom športe
v dňoch 22. – 24. júna v Trnave, kde budú chcieť čo najlepšie reprezentovať z pomedzi
12 najlepších hasičských družstiev na Slovensku.
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Úspechy študentov sú vizitkou školy
Počas uplynulého školského roka študenti našich škôl dosiahli úspechy v rôznych súťažiach. Reprezentovali tak seba, svoju školu a v neposlednom rade aj
mesto. Prinášame vám prehľad tých najúspešnejších.

ZŠ M. Medveckej
Tvorivosť, kreativita, či talent majú žiaci možnosť rozvíjať nielen v rámci povinných
predmetov, ale aj výberových
voľnočasov ých k r úžkoch.
Počas roka sa zapojili napríklad do známej celoštátnej
prehliadky a súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, v
tvorbe recitačných kolektívov
a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov
Kubín. V okresnom kole obsadili všetky tri miesta- 3. miesto
M. Korbeľová, 2. miesto M.
Hirčáková, 1. miesto E. Hrubošová a E. Dobrovolská, ktorá svoje prvenstvo obhájila aj
v krajskom kole. Evka Dobrovolská získala prvenstvo
aj v okresnom kole súťaže

v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. V krajskom kole sa umiestnila na 2.
mieste. Do celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska sa zapojili E. Dobrovolská,
2. miesto, a N. Simanová – 1.
miesto v okresnom aj krajskom
kole. Ďalej sa žiaci zapojili
do Dejepisnej olympiády – P.
Precner 1. miesto v okrese,
do Matičného slávička – N.
Simanová 1. miesto v okrese,
do Olympiády v anglickom
jazyku – M. Hlina 2. miesto
a v Biblickú olympiádu úspešne vyriešili L. Medvecká, A.
Paľo a A. Wirthová.
Žiaci sa zapájali aj do prírodovedných súťaží. Žiaci boli
úspešní najmä v okresných ko-

lách. Na druhom mieste v Pytagoriádr skončil I. Smatana, v
Matematickej olympiáde excelovala L. Beráková, vo Fyzikálnej olympiáde 2. miesto obsadil L. Medvecký a 3. miesto
M. Kavuljak, v Geografickej
olympiáde 3. miesto P. Kordiaková, 2. miesto E. Káziková a 1. miesto K. Pániková.
V súťažiach na celoslovenskej
úrovni sa v Matematickom klokanovi a Vševedkovi zaradili
medzi 5 a 4 % najúspešnejších
K. Capková, L. Pánik, S. Krivda a E. Dobrovolská.
V súťaži Mladý záchranár
sa na regionálnom kole umiestnili na 8. mieste v zložení S.
Vóková, K. Chomisteková, P.
Precner a M. Djubašák.

ZŠ Š. Šmálika

O tom, že aj na Základnej
škole Štefana Šmálika majú šikovných žiakov svedčia výsledky jednotlivých súťaží, či projektov, do ktorých sa zapájajú. Darí
sa im presadiť predovšetkým
v okresných kolách, no v programe e-Twinning sa umiestnili na
krásnom druhom mieste v rámci Slovenska. Cenu si prebrali
12. júna v Žiline, pričom boli
ocenené aj učiteľky I. Šoltésová a B. Marasová a umiest-

nené v sieni slávy projektu.
V okresnom kole basketbalu vyhrali chlapci 1. miesto.
Z tretieho miesta v projekte
Európa v škole sa tešili J. Hrbíková, E. Puchelová, R. Parohová a I. Kováčová. V anglickej
olympiáde sa na treťom mieste
umiestnila R. Parohová. Súťaže
Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnili A. Drndáš a B. Bedrichová
– 2. miesto, a D. Ladniaková 3.
miesto. Tretie miesto patrilo B.

Centrum voľného času
Centrum voľného času sa
počas školského roka zapája do
mnohých aktivít. Nie je to len o
trávení voľného času detí, a nacvičovaní tančekov. Výsledky
ich práce máme možnosť vidieť
na rôznych podujatiach, vystúpeniach, či súťažiach. Medzi
inými sú to napríklad vystúpenia počas Dní mesta, Michalského jarmoku, Mikuláša na
námestí, ale aj organizovanie
samotných podujatí - Aerobic
show, Karneval pre dospelých
aj deti, Tvrdošín má talent,
Tanečný workshop, či Noc v
CVČ. Zo súťaží sú to napríklad
Slovenský pohár v stolnom tenise, Orava má talent, Tanečný

Kubín, Tanečný festival Rabča,
či futbalové a ﬂorbalové turnaje.
Tiež pripravujú a realizujú predmetové olympiády, či športové
súťaže okresného charakteru.
Počas školského roka 2014/15
žala úspech za úspechom tanečná skupina Minihop. V súťaži
Tvrdošín hľadá talent získali
cenu diváka, zúčastnili sa finále
Orava má talent. V celoslovenskej súťaži Showtime Levice sa
umiestnili na prvom mieste, v
celoslovenskej súťaži Tanečný
Kubín na druhom a v internetovej súťaži Tanec snov, kde ste
za ich videoklip mohli hlasovať
aj vy, skončili na treťom mieste. Postúpili tiež do finále The

Schooldance SND Bratislava a
nominované boli na Majstrovstvá Európy v Maďarsku.
Počas hlavných prázdnin
CVČ pripravuje niekoľko aktivít pre deti. Ako prvý je detský
letný tábor Zaži to Osrblie, kde
bolo v rámci projektu vybraných 12 detí z nášho mesta, ďalej sú to Dni športu 1.- 3. júla,
Detský letný tábor Mošovce 5.11. júla, družobný pobyt v Kobylnici 14. - 19. júla, Prímestský
detský letný tábor športový a
Túlavé topánky - oba v termíne
od 3. - 7. augusta. , a v neposlednom rade stolnotenisové sústredenia, a to od 10. - 14. ugusta. a
17. - 21. augusta.

Gymnázium
Divadelný súbor Dobrozvíťazí získal víťazstvo v krajskom kole s veršovanou inscenáciou „V raždí“ podľa Agátky

ková - 3. miesto, (próza) A.
Saganová 1. , J. Kozoňová 2.
miesto, A. Brozová postup do
celoslovenského kola. V súťaži

okresného kola, A. Brozová
- úspešný riešiteľ v krajskom
kole. Pytagoriáda - okresné
kolo - A. Maďarová - 2. miesto.

Bedrichovej v súťaži Dilongova
Trstená. Marcela Jarošová získala 2. miesto v Biologickej, 1.
miesto v Geografickej a 1. miesto
v Matematickej olympiáde. V tej
sa umiestnil na 1. mieste, hoci
v inej kategórii aj B. Ondrík a M.
Paríža obsadil 2. Miesto. Kristínka Kabáčova je zasa hlavička
v Pytagoriáde. Umiestnila sa na
druhom mieste. Kolektív 5.B sa
umiestnil na 4. mieste v súťaži
Pohár vedy.

Základná umelecká škola
Žiaci sa aj s pedagógmi zapájajú do mnohých aktivít a podujatí, kde prezentujú svoj talent
a umeleckú dušu. Medzi také-

zentácie hudobného odboru ste
tiež mohli v priestoroch MsKS,
Art Galérie Schűrger, ale aj obchodného reťazca Tesco vidieť

2. mieste M. Planieta. V kategórii klavír sa na 1. mieste umiestnili M. Jantošíková a T. Šrobová, na 2. mieste S. Fukasová,

Tohtoroční maturanti v mestskom úrade.
Brozovej, v súčasnosti prebieha celoslovenská prehliadka. V celoslovenskej súťaži
v prednese duchovnej poézie
a prózy Dilongova Trstená –sa
umiestnila A. Brozová na 2. A
M. Lorinc na 1. mieste.
Recitačná súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko
priniesla E. Dobrovolskej 1.
miesto v okrese. V okresnom
kole Hviezdoslavovho Kubína(poézia) E. Dobrovolská
1., M. Lorinc - 2. a B. Kríži-

Vajanského Martin v krajskom
kole A. Brozová 3. miesto, E.
Dobrovolská 3. miesto. Literárny Kežmarok - tvorba mladých autorov A. Brozová - 1.
miesto próza, 2. miesto – poézia. Jazykové olympiády: francúzsky jazyk - krajské kolo A.
Maďarová - 3. miesto, anglický jazyk - okresné kolo M.
Hladká, V Gregorec, Z. Jurinová - 1. miesto. Úspešní bolo
v prírodovedných súťažiach:
matematika - A. Klčo - víťaz

Náboj - medzinárodná súťaž 1.
miesto - A. Brozová, A. Maďarová, A. Hurajová, E. Klčová.
V celoslovenskom kole Logickej olympiády boli úspešnými
riešiteľmi A. Brozov a L. Kandera, v geografickej olympiáde
v okresnom kole 2. miestoB.
Bôžeková. V celoslovenskej
súťaži Ekoposter- boli ocenené študentky - K. Šprláková,
B. Bôžeková, D. Vajduľáková,
J. Kozoňová, A. Loneková, S.
Jančeková.

Spojená škola

ZUŠ zorganizovala podujatie múzy v rodine, do ktorej sa okrem žiakov zapojili aj rodičia,
viac na str. 7.
to podujatia patrila napríklad
spomienka na Máriu Medveckú – maliarku Oravy, koncert
k úcte starším, vernisáž výstavy A.Tomana Cesta a Odraz v
obraze v Art galérii Schűrger,
Chrámový koncert v kostole
Najsvätejšej Trojice v spolupráci so ZUŠ Námestovo a Trstená,
Sviatok príbuznosti, Deň rodiny
a mnohé žiacke koncerty, či už
úplne prvé, víťazov, vianočné,
jarné, výchovné alebo absolventské. Žiaci sa zúčastnili tiež
mnohých regionálnych a celoslovenských súťaží a festivalov.
Boli to napríklad gitarová súťaž
v Bojniciach, regionálna súťaž
Biela Orava v Námestove, festival I. Ballu v Dolnom Kubíne,
súťaž v sólovej hre na dychový
nástroj v Trstenej, súťaž Piano
v Modernom rytme v Bojniciach, či Golden Tango v Rajeckých Tepliciach. Okrem pre-

práce žiakov navštevujúcich
výtvarný odbor. V súťaži Vesmír očami detí sa na 4. mieste
v regionálnom kole umiestnila
I. Šimičáková, v mestskej súťaži 100 rokov od narodenia M.
Medveckej žiaci ZUŠ excelovali vo všetkých vekových kategóriách. Prvé miesta patrili K.
Obtulovičovej, I. Jariňákovej,
E. Kázikovej a J. Fukasovej, na
2. mieste sa umiestnili M. Dorušiaková, M. Hirčáková, M.
Djubašák a 3. miesto patrilo
N. Jarinovej. V súťaži umenie
z blízka škola získala diplom za
účasť vo vzdelávacom programe. V súťaži Ružomberská
klasická gitara sa na 3. mieste
umiestnil R. Chnup a úspešný
bol aj v celoslovenskej gitarovej súťaži v Bojniciach v striebornom pásme. V súťaži Biela
Orava sa v kategórii gitara na 1.
mieste umiestnil R. Chnup a na

A. Vajduliak a K. Vajduliaková,
na 3. mieste L. Kristofčáková.
V kategórii husle sa na 1. Mieste v tretej kategórii umiestnil F.
Fukas a 2. miesto v prvej kategórii patrilo Z. Šimičákovej.
V súťaži Euromusette – Goldentango Rajecké Teplice boli
úspešní B. Bandík (strieborné
pásmo), E. Puchelová, R. Gáll,
I. Gáll, B.M. Ujmiak a F. Mäsiar (bronzové pásmo). Na súťaži Piano v modernom rytme
Bojnice 2015 bola úspešná V.
Leginusová (bronzové pásmo).
V súťaži v hre na dychové
nástroje s rovnomenným názvom boli úspešné žiačky L.
Nogová, A. Orčíková (zlaté
pásmo), D. Vrabčeková (strieborné pásmo) a Ž. Kováčová
(bronzové pásmo). V okresnej
súťaži Hnúšťanský akord žiaci
z 1. miesta postúpili na celoslovenské kolo.

Žiaci školy sa zúčastnili
strojárskej olympiády Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave, kde v kategórii
Aplikovaná mechanika a mechatronika Matúš Bystričan (
IV. E ) získal za projekt CNC
frézka 1. miesto. V kategórii
Automobily, lode a spaľovacie
motory súťažil Jozef Medvecký ( IV. E ) s projektom Buggy, v ktorej obsadil 2. miesto.
Obidvaja postúpili zo školského kola SOČ do krajského,
kde sa M. Bystričan umiestnil
na 3.mieste v kategórii 09 doprava, strojárstvo a hutníctvo.
V súťaži Strojár – inovátor 2014/2015 (Technická
univerzita v Košiciach) školu zastupovali a obhajovali
svoje projekty J. Medvecký
a M. Bystričan, ktorý získal Cenu dekana fakulty.
Študenti sa zúčastnili súťaže Mladý mechatronik, z ktorej si Noga (III. AE) odniesol
7. miesto, Lieskovský (III. AE)
14. a Ončo (III. AE) 8. miesto.
Úspech zaznamenali aj
na v ýstave Mladý tvorca
2015v Nitre, ktorú organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR. Zúčastnili sa

jej Matúš Bystričan, Jozef
Medvecký a Marcel Kavalier spolu s Ing. Medveckým.
Matúš Bystričan vystavoval svoju prácu CNC frézka a Jozef Medvecký prácu
Buggy 125p. V konkurencii
132 škôl z celého Slovenska
v súťaži Top výrobok hodnotiaca komisia ako najlepšiu
prácu v kategórii Strojárstvo
vybrala práve prácu Matúša
Bystričana. Študenti postúpili aj do krajského kola súťaže
Zenit v elektrotechnike, kde
obsadili 3. miesto. V tvorbe
www stránok dosiahli žiaci M. Pitáková a K. Žuffa
veľký úspech, keď obsadili 2. miesto na Slovensku.
Po takmer roku práce sa
v rámci Globálneho etického
programu – etika v podnikaní
dopracovali študentky L.Poláková a I. Planietová z 1.C k
nečakanému úspechu, keď sa
v rámci Slovenska umiestnili
na výbornom 5. mieste. Bolo
to aj v prípade žiačky M. Pitákovej, ktorá získala 1. miesto
v súťaži Stredoškolský podnikateľský zámer na Konferencii Inovačný rozvoj regiónu
Žilina 2015. Škola sa svojimi

aktivitami sa zapojila do týždňa vedy a techniky, ktorý
organizuje Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
v spolupráci s Centrom vedecko – technických informácií
a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky
v spoločnosti. Žiaci OA sa
stali úspešnými riešiteľmi
1. kola fi nančnej olympiády
a postúpili do ďalšieho kola.
V 1. kole medzinárodnej
súťaže pod názvom „Generácia €uro“ - online kvíze sa
tímu školy podarilo dosiahnuť
najvyššie skóre 100 percent,
za čo získali priamo od Národnej banky Slovenska diplom a boli pozvaní do 2. kola.
Celkove sa 1. kola zúčastnilo
104 tímov z celého Slovenska.
Škola zorganizovala aj 49.
ročník krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl
v spracovaní informácií na
počítači SIP. Divadelný súbor školy TadoS pod vedením Márie Zimanovej nacvičil divadelnú hru a Bačova žena. Dávid Kurčina
(II. F) získal na krajskej súťaži mladých moderátorov
mimoriadnu cenu poroty.
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Výročia, ktoré ovplyvnili dejiny mesta a Oravy
Najstarší doklad je z Tvrdošína

Tvrdošín je krásne mesto

V tomto roku pri pripomíname 750. výročie prvej písomnej
zmienky o Tvrdošíne, 5. výročie udelenia štatútu novodobého mesta a 635. výročie vydania
listiny Turčianského konventu,
ktorá je dôležitým prameňom
poznania dejín Oravy.
Najstaršie doklady z 13.
storočia sa viažu k štyrom
miestam, a to k Tvrdošínu
(1265), Oravskému zámku
(1267), Veličnej (1272) a Revišnému (1272).
V listine Belu IV. (12351270) z 11. Augusta z roku
1265 sa Tvrdošín uvádza ako
Toardosina. Kráľ touto listinou
poskytol vtedajším obyvateľom
Liptova určité úľavy, aby neopúšťali kraj. Zvýhodnil ich aj
tým, že v Tvrdošíne mali platiť
mýto len z plátna, soli a olova.
Ostatné tovary mohli predávať
bez poplatkov.

Význam Tvrdošína
pre jeho polohu narastal.
V diele poľského historika Jana Dlugosa Anály
alebo kroniky slávneho
poľského kráľovstva je
zoznam miest pod názvom „loca nobiliora“ –
slávnejšie mestá. Spomína sa tu Tvrdošín ako dôležitá stanica z Uhorska
do Poľska. V 13. Storočí,
keď na celej Orave žilo
okolo 2 tisíc obyvateľov,
mohol mať Tvrdošín 100
-200 obyvateľov. V tomto
období nepodliehal Oravskému hradu, ale pravdepodobne priamo županovi zvolenského kráľovského panstva. Časť
obyvateľov bola priamo
naviazaná na chod colnej
stanice a časť sa zaoberala lovom zveri .

Dňa 2. júna 1370 vydal konvent Blahoslavenej Panny Márie v Turci listinu Turčianského
konventu, podľa ktorej Urban,
syn Gregora (Juraja) z Oravy,
daroval polovicu svojho majetku nachádzajúceho sa po oboch
stranách Medvedského potoka,
svojmu bratovi Mikovi (Mikulášovi). Uvedená listina, ako by
sa mohlo na prvý pohľad zdať,
nemá význam len pre dejiny
mesta Tvrdošína, resp. jednej z
jeho mestských častí (Medvedzia), či pre poznávanie dejín
zemianskej rodiny Medveckých,
ale má tiež nesmierny význam
pre poznávanie dejín územnej
správy Oravy. Pre dejiny politicko-administratívneho vývoja
Oravy je mimoriadne dôležitá
najmä tá pasáž, v ktorej sa hovorí, že menovaný majetok sa
nachádza „ ... in comitatu de
Arua ... “, t. j. v Oravskej stolici.
Otázka datovania vzniku
samostatnej Oravskej stolice je
vo všeobecnosti pomerne komplikovaná. Orava bola pôvodne
spravovaná v rámci Zvolenského
komitátu, ktorý zahŕňal územie

Turca, Liptova a Oravy a časti
Tekova a Hontu. Komitát bol
spravovaný županom, ktorého
sídlom bol hrad Zvolen (dnes
Pustý hrad). V rámci Zvolenského komitátu tvorila Orava,
rovnako ako susedný Turiec
a Liptov, osobitný dištrikt (tzv.
Oravský dištrikt), ktorý bol spravovaný oravským dvorským županom, sídliacim na Oravskom
hrade.
Zmeny, ktoré nastali v uhorskej spoločnosti v priebehu 13.
stor. viedli k posilneniu jednotlivých obvodov Zvolenského
komitátu, čo spoločne s ich hospodárskym rozvojom spôsobovalo, že sa nestále sťažovala
správa tohto rozsiahleho územia
z jedného centra. Prirodzený
vývoj teda viedol k postupnému oslabovaniu väzieb medzi
jednotlivými obvodmi Zvolenského komitátu. No zatiaľ čo sa
Turiec a Liptov skonštituovali
v samostatné stolice najneskôr
v priebehu roku 1339, na Orave proces osamostatňovania sa
správy zostával. Dôvodom bola
jednak nízka hustota osídlenia

Tvrdošín je mesto krásne,
radi píšeme o ňom básne.
Máme tu všetko, čo je treba,
to už tvrdí , celá naša trieda.
Veľký kostol v strede mesta,
vedie k nemu pekná cesta.
Keď tak kráčam po chodníčku,
zbadám farskú vežičku.
V Krásnej Hôrke kino máme,
nikomu ho nepredáme.
Máme tu aj našu školu,
kde sa učia žiaci spolu.
Osobnosti nášho mesta,
sprevádzala ťažká životná cesta.
V ťažkej dobe žili,
o svoje záujmy sa bili.
Rada bývam v tomto kraji
a želám si,
nech sa tu každému darí.
Rebeka Romaňáková,
5.A. ZŠ Š. Šmálika,
1. miesto v súťaži Gessayovo pero
kateg. III. 5.-6. ročník

Významná listina k dejinám Oravy
a hospodárska nerozvinutosť
regiónu, no svoju úlohu tu zohrala i málopočetnosť oravského
zemianstva.
Magister Donč sa síce už v
roku 1330 tituluje ako turčiansky, zvolenský a oravský župan a i v listinách z rokov 1345
a 1349 sa Orava uvádza ako
comitatus, no vo viacerých listinách z rokov 1347, 1355, 1357
a 1368 sa Orava opäť označuje len ako dištrikt Zvolenského komitátu. Smerodajnou pre
datovanie vzniku samostatnej
Oravskej stolice je preto práve
vyššie spomínaná listina, vydaná turčianskym konventom
2. júna 1370, v ktorej sa hovorí,
že dotyčný Urbanov majetok pri
Medvedskom potoku, sa nachádza v Oravskej stolici. Po tomto
roku sa už Orava, až na zopár
výnimiek, vo všetkých písomnostiach označuje ako stolica.
Rok 1370 preto možno podľa
názoru väčšiny našich historikov pokladať za rok definitívneho osamostatnenia sa Oravskej stolice.
Lukáš Tkáč

Z ministerstva kultúry budú podporené štyri projekty
Naše mesto
pripravilo na
rok 2015 päť
projek tov na
čerpanie financií z dotačného
systému ministerstva. Štyri z nich
boli úspešné. Z programu Obnovme si svoj dom prídu financie na
drevený gotický kostol Všetkých
svätých na elimináciu účinkov
drevokazného hmyzu v podkroví

objektu. Zahŕňať bude odborné ošetrenie strechy a súvisiacich konštrukcií. Z programu
Nehmotné kultúrne dedičstvo a
kultúrno-osvetová činnosť bude
podporený festival v Oraviciach
Folklórne slávnosti pod Osobitou. Z dotácie Kultúrne aktivity
v oblasti pamäťových inštitúcií
si prilepší aj mestská knižnica.
Získala financie na nákup nových

kníh a modernizáciu softwérového vybavenia.
Festival Slávnosti
pod Osobitou bol podporený aj z dotačného
programu Žilinského
samosprávneho kraja.
Projekty budú realizované s
finančnou podporou Ministerstva
kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja.

Tvrdošín v bojoch za slobodu
Druhá svetová vojna zasiahla každý ľudský život.
Krutovláda Adolfa Hitlera ovplyvnila vývoj dejín aj na
Orave. Obyvatelia Tvrdošína bránili svoje rodisko vytvorením revolučných národných výborov.
„Rozbitie ČSR a vytvorenie
slovenského štátu neprinieslo
pre Oravu zlepšenie hospodárskeho vývoja. Nezvýšil sa počet zamestnaných v priemysle,
naopak, stovky obyvateľov
odchádzali na práce do Nemecka za ťažkých vojnových
podmienok,“ píše Viktor Bušša v knihe 700 rokov Tvrdošína. Židovskí obyvatelia boli
posielaní do koncentračných
táborov, ich podniky prešli tzv.
arizáciou.
V roku 1939 nastupovali
Nemci cez Oravu na Poľsko
a už v tomto období sa začalo
postupne formovať odbojové hnutie. Zlomové boli roky
1942 -1943, kedy sa na východe Slovenska formovala
partizánska brigáda Čapajev

pod vedením majora Ľudovíta
Kukoreliho, rodáka z Krásnej
Hôrky. V Tvrdošíne sa vytvorila ilegálna skupina okolo
Oskára Jeleňa, neskôr Štefana
Trstenského. Tá zásobovala
a ukrývala najmä sovietskych
vojakov - utečencov zo zajateckých a koncentračných táborov
z Nemecka. Z pekárne vozili
chlieb až za Jablonku, na píle
skrývali zbrane pre povstanie.
Národný výbor v Tvrdošíne
bol jedným z prvých na Orave. Na jeho výzvu nastúpili
počas Slovenského národného
povstania všetci muži do zbrane. Hitlerovské vojská sa snažili za každú cenu získať späť
dôležitú oravskú cestu. Na
ich nátlak sa museli povstalci
postupne stiahnuť z Polhory

a Rabče, kde hneď v prvých
dňoch padol tvrdošínsky povstalec Ján Dulik. Potom sa
povstalecké vojsko stiahlo
z Tvrdošína a zaujalo obranné
postavenie pri Medvedzí, kde
došlo k bojom o znovudobytie
Tvrdošína. Po čiastočnom potlačení povstania na Orave sa
oblasť Roháčov stala zoradišťom rôznych partizánskych
skupín.
Koncom marca 1945 nemecké vojská museli zúrivo brániť poľnú nemocnicu
v Tvrdošíne. Pri bojoch o oslobodenie Tvrdošína vyhorela
takmer celá ulica SNP a mnoho obyvateľov bolo ťažko ranených pri výbuchu granátov.
31. marca 1945 bol Tvrdošín
definitívne oslobodený sovietskymi vojakmi.
„Neviem, ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne,
ale vo štvrtej to budú palice a
kamene.“ Albert Einstein

Vojna v spomienkách najstaršieho muža mesta
Ján Gonda do vojny narukoval v roku 1940 ako
21- ročný. Od jej ukončenia ubehlo už sedemdesiat rokov, no on si na
jej úskalia spomína veľmi
živo.
Prejsť dvetisíc kilometrov
pešo v plnej poľnej si dnes
málokto dovolí čo i len predstaviť. Strach o holý život, sila
bojovať a postaviť sa voči človeku si vyžaduje veľkú dávku
vnútornej sily a vyrovnanosti. Pár mesiacov na ruskom
fronte sa predĺžilo
na dva roky. Dve
letá a dve zimy, bez
teplého oblečenia,
obuvi. Na hlave iba
vojenská lodička.
Po nekonečných bojoch s nepriateľom,
počasím, hladom
i so samým sebou
skupinu pána Gondu konečne vystriedali. Hoci základnú
službu už mal za sebou jeho i ostatných
vojakov prepustili
iba vtedy, ak podpísali revers a išli
slúžiť do nemeckej
továrne v Drážďanoch. „Ja som tú
zmluvu podpísal, že
tam pôjdem robiť. Už som aj
bol pripravený odísť. Stál som
na vlakovej stanici v Tvrdošíne, keď ku mne prišiel mladý
chlap, ktorého som nepoznal.
Mal oblečený dlhý plášť a

spýtal sa ma: Mladý pán kam
cestujete? No a tak som mu
vysvetlil aká je situácia a on
mi hovorí: Viete čo, nechoďte
tam, lebo sa už odtiaľ nevrátite. A vtedy ma čosi zabrzdilo. Keď som sa spamätal, vlak
už bol ďaleko za stanicou, tak
som sa vrátil domov. O týždeň
už všade hlásili, že továreň
bola zrovnaná so zemou, že
všetci, čo tam boli, pomreli. Ja
si myslím, že to bol môj anjel

strážny. Zachránil ma,“ dojato spomína na tú chvíľu pán
Gonda. Isté obdobie sa potom
musel schovávať, aby ho opäť
nepovolali na front. Po tom,
ako Nemci prišli za jeho otcom

so žiadosťou aby im pochoval
mŕtvych sa za syna prihovoril, aby ho namiesto frontu
nechali prevážať mŕtvych a
tí nakoniec súhlasili. Hoci
najprv žiadali o 10-15 hrobov padlých stále pribúdalo.
A tak každý deň chodieval s
koňom do lazaretu (dnešná ZŠ
Š. Šmálika) a v mieste, kde je
dnes telocvičňa nakladali telá.
Denne bývali aj 4 pohreby.
Takto sa dialo až kým Rusi
prišli oslobodiť Tvrdošín. Pri bojoch prišli o
celý majetok. Všetko
zhorelo. Spomína aj
na to, že v meste boli
Židia: „Židia tu veru
boli, a koľko! Všetky
obchody tu boli židovské. Najprv všetci
utiekli. Schovávali sa,
ale potom ich aj tak
našli. Všetk ých ich
brali tam...,“ dodáva
so smútkom v hlase.
Tri roky chýbajú,
aby pán Gonda oslávil storočné jubileum.
Z jeho zážitkov by
človek mohol spísať
k nihu svedectiev a
pritom obdivovať jeho
čistú myseľ a predovšetkým encyklopedickú pamäť. Dnes, v
tak urýchlenej dobe,
by sme si mali brať príklad z
tohto človeka, ktorý si aj po 75
rokoch pamätá presné dátumy
i najmenšie detaily udalosti, na
ktorú sa každý snažil čo najskôr zabudnúť.

Písali sm e v na šich n oviná ch
Pred 25-timi rokmi
Z rokovania rady
Rada MsNV riešila otázky súvisiace so stavom životného prostredia v meste so zameraním na výstavbu kanalizácie v ďalších častiach
a na zabezpečenie dostatku pitnej vody, ďalší postup pri zabezpečení
financií na pokračovanie vo výstavbe skládky pevného domového odpadu Jurčov Laz, ktorá má slúžiť pre jednu tretinu Oravy. Taktiež bol
podaný návrh na vypracovanie štatútu domu smútku.
Pred 20-timi rokmi
Mestské zastupiteľstvo v Oraviciach
Najdôležitejšou súčasťou oravického zasadnutia bola spoločná
obhliadka dokončených bazénov termálneho kúpaliska, ktoré prešli
„zaťažkávacou“ skúškou. Areál termálnych kúpalísk bol uznesením
mestského zastupiteľstva začlenený do správy Technických služieb
mesta, ktorým bol rozšírený predmet hlavnej činnosti o prevádzkovanie kúpalísk, poskytovanie služieb občerstvenia a prevádzkovanie
parkovísk v tejto lokalite.
Pred 15-timi rokmi
Vynovené termálne kúpaliská
O termálne kúpaliská v Oraviciach prejavila záujem široká verejnosť
a existujúci stav už rastúcemu záujmu nepostačoval. Vedenie mesta tak
dalo upraviť a skvalitniť okolie – rozšírili vydláždené priestory, vybudované boli nové hygienické zariadenia, zriadili priestory pre deti,
vybudovali nové sociálne zariadenia, skvalitnili chlorovacie zariadenie,

prívod teplej vody na sprchovanie. Upravili tiež okolie, obnovili oplotenie, dodali nové lehátka, vymaľovali celý areál. Termálne kúpaliská
tak dostali v letnej sezóne nový šat.
Uctenie pamiatky Márie Medveckej
Na cintoríne v Medvedzí sa pri príležitosti Prvého svetového
stretnutia rodu Medveckých konala pietna spomienka na národnú
umelkyňu, akademickú maliarku Máriu Medveckú. Spomienky
sa zúčastnila aj delegácia nadácie URSUS z Maďarska na čele
s kurátorom Mártonom Meveczkym.
Pred 10-timi rokmi
Tešia sa z nového chodníka
Dlhé roky trápil obyvateľov bytovky č. 2 na sídlisku Medvedzie
problém s úzkou cestou pred ich bytovkou, kde boli zaparkované vozidlá
a často bol problém prejsť týmto priestorom – chýbal totiž chodník.
Situácia sa však zmenila po tom, čo bol pred bytovkou vybudovaný
nový chodník zo zámkovej dlažby, ktorý splnil svoj účel a esteticky
zapadol do priestoru. Okrem chodníka sa tu upravovali aj všetky schody ku jednotlivým vchodom.
Vzácnu návštevu sme privítali chlebom a soľou
Trojičné námestie sa zaplnilo občanmi všetkých vekových kategórií,
ktorí prišli pozdraviť vzácnu návštevu – pána prezidenta Ivana Gašparoviča. Jeho prvé kroky smerovali najprv do Oravíc, kde v sprievode nášho primátora slávnostne otvoril kúpeľný areál Meander park.

Pred 5-timi rokmi
Na objekt pôjde z mestskej pokladne viac peňazí
Slávnostným poklepaním základného kameňa bola zahájená rekonštrukcia materskej školy v Medvedzí. „Už dlhšie sme plánovali
opravu tohto zariadenia, nie je to však také jednoduché, ako sa na
prvý pohľad zdá. Uspeli sme však v projekte s názvom „Rekonštrukcia
a modernizácia materskej školy Medvedzie“, kde sme získali z eurofondov 759 179 eur. Škôlka dostane novú strechu, ústredné kúrenie,
vymenia sa okná a dvere, zateplí sa. Nové budovy budú potrebovať
aj kultúrnejšie prostredie, a to budeme tiež upravovať. Mesto do tohto zariadenia prispeje nielen povinnými piatimi percentami, ale vloží
tu ďalšie ﬁnancie, pretože sa nám do projektu nepodarilo presadiť
všetko, čo chceme v škôlke opraviť a zrekonštruovať,“ povedal v príhovore primátor mesta.
Nová pošta už slúži občanom
Za účasti primátora mesta, generálneho riaditeľa Slovenskej
pošty a.s. Libora Chrásta a ďalších hostí bola slávnostne otvorená nová pošta na sídlisku Medvedzie.
Rekonštrukcia základnej školy za plnej prevádzky
V jednej časti ZŠ Márie Medveckej sa učia žiaci a v druhej
stavební robotníci rekonštruujú školu. Vymenené boli staré okna,
demontovalo sa kúrenie, urobili sa nové priečky. Rekonštrukcia
prebehla aj v kabinetoch. Po prácach v interiéry nasledovalo
kompletné zateplenie školy.
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Múzy v rodine

Narodili sa

21. 4.
21. 4.
22. 4.
30. 4.
2. 5.
6. 5.
11. 5.
20. 5.
22. 5.
26. 5.
27. 5.
6. 6.
10. 6.
11. 6.

Lucia Golvoňová
Dávid Gonšor
Peter Balún
Leonardo Baranok
Martin Kopta
Oliver Geššay
Michal Škumát
Alžbeta Mlynarčíková
Peter Čuchor
Karolína Štelinová
Katarína Mihoková
Jozef Vrabček
Ema Kovaľáková
Zara Vrobelová

Sobáše

2. 5.
2. 5.
2. 5.
2. 5.
9. 5.
9. 5.
9. 5.
16. 5.
16. 5.
16. 5.
16. 5.
30. 5.
30. 5.
6. 6.
6. 6.
13. 6.

PaedDr. Iveta Šurinová – Miloš Belanec
Mgr. Zuzana Kakačková – Ing. Pavol Jackulík
Tatiana Balážová – Marek Krška
Veronika Hurajová – Marek Daňko
Petra Parižová – Dávid Tješ
Diana Ferancová – Miroslav Kačeriak
Zdenka Janegová – Pavol Hanzel
Darina Kovaľáková – Juraj Jantošík
Ing. Terézia Jánošíková – Ing. Milan Štefanides
Katarína Vrabľová – Stanislav Žofaj
Ing. Lenka Pivková – Peter Mäsiar
Mgr. Gabriela Kulkovská – Lukáš Kľoc
Mgr. Monika Kevešová – Ing. Dušan Ďuríček
Natália Siteková – Milan Sirota
Barbora Dzuríková – Matúš Krššák
Monika Ptačinová – Ján Kaník

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
95 rokov
Mária Sýkorová
85 rokov
Antónia Hanuláková
Alojz Kováč
Štefánia Štubendeková
Anna Brnová
Marta Jarošová
Antónia Medvecká
Johana Medvecká
80 rokov
Anna Bellová
Anton Betuštiak
Anna Frančeková
Anna Ulrichová
Mária Monika Ulrichová
Štefan Babinský

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

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

Odišli z našich radov
25. 4.
28. 4.
16. 5.
21. 5.
31. 5.
1. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
13. 6.
13. 6.

Alojz Krúpa
Ladislav Vysloužil
Jozef Schweiner
Daniela Poláková
Max Drbiak
Helena Betuštiaková
Jozef Tipťor
Mária Bielopotocká
Terézia Krucsayová
Tomáš Žuffa
Anna Novocká

51-ročný
61-ročný
81-ročný
52-ročná
1-ročný
76-ročný
61-ročný
83-ročná
78-ročná
81-ročný
93-ročná

Poďakovanie
Ďakujeme celej rodine, všetkým príbuzným, známym, priateľom, ktorí dňa
30.apríla 2015 odprevadili na poslednej
ceste môjho manžela, otca, dedka

LA DISLAVA V YSLOUŽILA.

Ďakuje manželka a synovia

Spomienka
S veľkou láskou spomíname, drahá
naša mamička, OĽGA KRÚPOVÁ
z Medvedzia.
11. júla uplynú štyri roky, ako si nás
náhle a nečakane opustila. Veľmi nám
chýba Tvoja láska a starostlivosť, ktorú si
nám obetavo dávala. Vrúcne Ti ďakujeme.
Modlíme sa za Teba.
S láskou a vďakou ostávajú dcéra Iveta,
synovia Tonko, Rasťo a Martin, vnukovia Adamko a Tomáško a všetci blízki.

Výnimočný koncert žiakov
ZUŠ v Tvrdošíne a ich rodinných
príslušníkov s názvom Múzy v rodine zaznel 7. júna 2015 v kine Javor. Boli sme svedkami malých –
veľkých zázrakov, keď sa dajú do
kopy sestra, brat, mama, otec, či
strýko...., hudba a láska. V hudobnej oblasti sa predstavilo 8 rodín:
Janoštínovci, Valekovci, Šimičákovci, súrodenci Vajduliakovci,
sestry Urbanové a Nogové a hosťami Múz v rodine boli súrodenci
Bažíkovci a rodina Bedrichovcov.
Nádherná atmosféra z muzicírovania týchto rodín od folklóru,
cez klasiku po folk, zanechala
v každom prítomnom nezabudnuteľný zážitok a chuť stretnúť
sa aj o rok. Možno sa práve v tej
chvíli začala písať história Múz

v rodine, kde môže každá rodina
našich žiakov ZUŠ odkryť a zdieľať talenty, ktoré v sebe skrýva.
Nepochybne v tomto prvom ročníku vo výtvarnej oblasti nabrali odvahu vystaviť svoje práce
3 rodiny - rodina Mačňáková,
Gondová a Bedrichová. Všetkým
zúčastneným vyslovuje vedenie
školy ešte raz úprimné ďakujem
za odvahu, námahu a za krásu
melódií a výtvarné práce, ktoré
obohatili ducha a potvrdili, že to
všetko malo zmysel. Poďakovanie
patrí aj mestu Tvrdošín za osobnú
aj finančnú podporu a všetkým
učiteľom i tým, ktorí priložili
ruku k dielu k úspešnému zvládnutiu priebehu koncertu.
Mgr. Z. Vaseková,
riaditeľka ZUŠ

Pohodička bola pohodová
Mesto Tvrdošín s Občianskym združením IN-forma zorganizovali 13. júna IV. ročník
detského festivalu.
Na Trojičnom námestí sa
predstavili deti z CVČ Tvrdošín, SZUŠ M. Rosinu, CVČ
Nižná, Mária Čechovičová
s detským muzikálom. Bojové

umenia predviedla skupina Staroslovanov z Podbiela. Pre deti
boli pripravené rôzne atrakcie,
súťaže, tombola, workshopy
stánky tradičných ľudových remesiel(drotári, pernikári, šičky
hračiek, výrobky z medi). Záver
programu patril populárnemu
spevákovi Petrovi Bažíkovi.

Výnimočná výstava v galérii
V Art Galérii Schűrger sa v
apríli uskutočnila vernisáž výstavy Olbrama Zoubeka, českého
sochára, ktorý sa výrazným spôsobom zaslúžil o rozvoj českej
architektonickej plastiky.
Bol členom Únie výtvarných
umelcov, skupiny Trasa a Novej
skupiny. V roku 1988 podpísal

petíciu Několik vět a v novembri
1989 sa aktívne v Prahe zúčastnil
Nežnej revolúcie ako člen akčného
výboru Zväzu československých
výtvarných umelcov. Bol jedným
zo zakladajúcich členov obrodenej
a obnovenej Umeleckej besedy. Je
autorom posmrtnej masky Jana
Palacha.

Spomienka
„ Sú vety, ktoré jej už nikdy nepovieme
sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme
sú okamihy, na ktoré stále spomíname.“
Dňa 17. 5. 2015 uplynul 1 rok čo nás
opustila naša mama, stará mama, prastará mama BERNADETA KOVÁČOVÁ
z Krásnej Hôrky.
S láskou spomínajú deti, vnuk, pravnúčatá a ostatná
rodina.

Poďakovanie
Dňa 9. 5. 2015 po dlhej a ťažkej chorobe
navždy odišiel v HNsP v Trstenej z nášho
kruhu náš drahý manžel, otec, starý otec,
brat a švagor Ing. JÁN RAŠKA.
Chcem sa poďakovať za starostlivosť
o neho primárke MUDr. Birasovej s kolektívom, primárke MUDr. Guspanovej
s kolektívom a predovšetkým primárovi
MUDr. Rázgovi s kolektívom, primárke
MUDr. Horanovej a MUDr. Pilarovej, ktorí sa snažili pomôcť jemu i mne v najťažších chvíľach jeho
i môjho života. Patrí im za to moja vrúcna vďaka i obdiv.
Ďa k ujem t iež všet k ý m nemenova ný m, k tor í
prítomnosťou s mojím milovaným manželom mi skutkom,
či slovom pomáhali a pomáhajú zmierniť náš žiaľ. Navždy
zostanete v našich srdciach.
MUDr. Adriana Rašková a synovia Boris a Janko

Spomienka
Dňa 19. júna si pripomenieme 10.
výročie úmrtia

O N D R E JA V R Ó B E L A .

S láskou a úctou spomína celá rodina
a všetci blízki priatelia.

Spomienka
4. júna uplynuli dva roky, čo nás nečakane a navždy opustila naša milovaná mamička DANIELA GALLOVÁ. I keď
už nie je medzi nami, jej láska, starostlivosť a obetavosť ostáva v našich srdciach.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku spolu s nami. S láskou a vďakou
spomína manžel, deti, rodina, priatelia a vnúčik Kristián.

Výsledky súťaží
Mesto Tvrdošín začiatkom
roka vyhlásilo 10. ročník súťaže „Paleta Márie Medveckej
a Gessayovo pero“ s témou
„Moje mesto mám rád/a“.
Z prác,
ktoré boli
doručené
na MsKS
boli ocenené tie
najlepšie.
Výtvarná súťaž
-Paleta Márie
Medveckej: I. kateg. 1. - 2. ročník
1. Nina Jarinová ZŠ M. M.,
2. Lesia Podobová ZŠ M. M.,
3. Nina Feniková ZŠ Š.Š. II.
kateg. 3. - 4. ročníka 1. Eva
Dobrovolská ZŠ M.M., 2.
Ivana Mojšová ZŠ M.M., 3.
Lenka Krkošková ZŠ M.M.
III. kateg. 5. - 6. ročníka 1.
Miriam Mačňáková, ZŠ Š.Š.,
2.Kristián Glombík ZŠ Š.Š., 3.
Rebeka Romaňáková, ZŠ Š. Š.
IV. kateg.7. 8. - 9. ročníka
1. Natália Kabáčová ZŠ Š.Š.,
2. Sandra Mišíková, ZŠ Š.Š,
3. Erika Moresová ZŠ Š.Š.,
V. kateg. ZUŠ 5 – 9 rokov 1.
Linda Hrubošová 8 r., 2. Nela
Drndášová 6 r., 3. Aneta Brňáková 8 r., VI. kateg. ZUŠ 10

–15 rokov 1. Lucia Garbiarová
11 r., 2. Slavomíra Ogureková
15 r., 3. Natália Chromá 12 r.,
VII. kateg. ZUŠ 16 –18 rokov 1. Júlia Fukasová 17 r., 2.
Matúš Djubašák 17 r., 3. Sára
Chorvátová 16 rokov.
Gessayovo pero- I. kateg.
1.- 2. ročníka 1. – nebolo udelené, 2. Karin Obtulovičová ZŠ
M. M., 2. Ivana Krížiková ZŠ
M. M., 3. –nebolo udelené, II.
kateg.3. - 4. ročníka neboli
udelené ceny, III. kateg. 5.- 6.
ročníka 1. Rebeka Romaňáková ZŠ
Š.Š., 2.
Michal
H l i n a
ZŠ Š.Š.,
2. Mária
Janolová
ZŠ Š.Š.,
3 . M i roslava
Repková
ZŠ Š. Š., IV. kateg. 7. 8.-9.
ročníka 1. Peter Šoltés ZŠ
Š.Š., 2.Terézia Šrobová ZŠ
Š.Š., 3. Natália Kabáčová ZŠ
Š. Š., V. kateg. študenti stredných škôl - 1. Monika Budzeľová, SŠ, 2. Simona Babinská
SŠ, 2. Jozef Balcerčík SŠ, 3.
Denis Farský SŠ, VI. kateg.–
dospelí Mária Tomčíková,
Medvedzie 140/20, Tvrdošín.

Gymnázium v Tvrdošíne
ponúka rodičom možnosť vyplniť svojim deťom jeden týždeň tvorivými, interaktívnymi
zážitkami naprieč všetkými
predmetmi tak, ako ich bežne nevnímame, a to formou
bezplatného letného denného
tábora pod názvom „Gymnázniny“ v priestoroch gymnázia.
V čase od 6. – 10. júla, od 8.00
– 14.00 sa o vaše deti postarajú pedagógovia, ktorí pre ne
pripravili zaujímavý program.
Od septembra 2015 sa v
Gymnáziu plánuje pre rodičov
a priateľov školy otvoriť bezplatný kurz nemeckého jazyka

zameraný na prácu opatrovateľky/opatrovateľa v zahraničí. Aj v novom školskom roku
2015/2016 plánujeme na škole
pre našich študentov pokračovať vo výučbe firemného
Excelu, ktorý je na trhu práce žiadaný a jeho ovládanie
zvyšuje ich šance pri hľadaní
si pracovného miesta. Pri výučbe škola úzko spolupracuje
s firmou Panasonic, ktorá po
ukončení kurzu, odovzdá študentom certifikát.
Bližšie informácie nájdete
na stránke Gymnázia/www.
gymts.sk/ alebo na sekretariáte školy.

Gymnázium pripravuje

Máj žil výtvarným umením
Priestory mestského kultúrneho strediska sa stali v mesiaci máj prechodným domovom víťazných prác celoslovenskej súťaže detí predškolského veku s názvom Pramienok.
Na výstavných paneloch
dômyselne, vďaka invencii
Ľudmily a Hieronýma Balkových, mohli návštevníci
obdivovať pôvab dielok vytvorených malou detskou rúčkou usporiadaných do ,,mega
leporela“. Aj pre náročného
diváka pripravili organizátori výstavy jemné pohladenie
duše, no zároveň aj provokujúce vzrušenie hlavne vďaka
prácam víťazov celoslovenskej súťaže EKOposter. V nej
súťažili kolektívy žiakov 5.
- 9. ročníka základných škôl
a prímy až kvinty osemroč-

ných gymnázií. A bolo sa naozaj na čo pozerať. Výstava
prác má putovný charakter.
V marci boli práce vystavené
v NR SR v Bratislave. Postupne tieto umelecké skvosty poputujú do Dolného Kubína, do
Námestova. Ich nasledujúcou
zastávkou bude do konca júna
MsKS v Zázrivej.
Organizátori výstavy sa
chcú úprimne poďakovať vedeniu mesta Tvrdošín za ústretový prístup a pomoc pri organizovaní výstavy, za bezplatné
poskytnutie priestorov.
Veľmi nás teší, že vystavené práce detí, žiakov a študentov sú najlepším dôkazom
toho, že deti cítia ako veľmi
príroda potrebuje a očakáva
ich pomoc.
Mgr. A. Šimánková, Kvapka, nezisková organizácia

Tvrdošín získal na Dni mesta Anthology
Každoročné podujatie láka
počas prvého septembrového
víkendu davy zabávajúcich sa a
to nielen zo samotného Tvrdošína. Samospráve mesta sa pre
tento ročník podarilo stiahnuť
vystúpenie výborných sympho-power metalistov Anthology. Napriek tomu, že ide o oravské zoskupenie, príliš na domácej pôde nekoncertuje. Kapela
sa predovšetkým presadzuje za
hranicami Slovenska. Predaje
nosičov, recenzie v zahranič-

ných magazínoch len dokazujú silu tohto hudobného telesa.
Počas piatkového večera bude
fanúšikom predostretý repertoár skladieb z aktuálneho albumu The Prophecy, na ktorom
sa podieľal niekdajší gitarista
slávnych Helloween - Roland
Grapow. Anthology patria v
súčasnosti medzi lídrov v žánri
sympho power metal nielen na
Slovensku, ale aj v susedných
Čechách. Ich živé vystúpenia
sú plné energie a teatrálnosti.
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Na Tvrdošínskej dvanástke bežalo až 277 pretekárov
Mesto Tvrdošín organizovalo v nedeľu 7. júna už 13.
ročník cestného behu s názvom Tvrdošínska dvanástka.
Celkovo sa na štart vo všetkých kategóriách postavilo až
277 pretekárov. V slnečnom a
teplom počasí, ktoré však nevyhovovalo behu sa nečakali,
žiadne rekordne časy. Pekným časom sa však zaskvel v
kategórii ,,A“ - muži od 18 do
39 rokov Volodimir Yurčuk,
ktorý 12 kilometrovú trať zabehol za pekných 38 min a 23
s. Najlepším Tvrdošínčanom
sa stal Jozef Petrikovič, ktorý si tiež zabehol aj po tretie
miesto v kategórii ,,B“ - muži
od 39 do 49 rokov. Najstarším
účastníkom sa stal Ján Paško s
vekom 80 rokov, ktorý vyhral
aj kategóriu veteránov. Veľkému diváckemu záujmu sa tešili
bežecké preteky jednotlivých
detských kategórii, ktoré má
každoročné vynikajúci ohlas.
Vecné a ﬁnančné ceny pre víťazov odovzdal primátor mesta Ivan Šaško spolu s Jánom
Balúnom.
Výsledky:
MŠ - chlapci a dievčatá
- 1. Patrik Krivda, 2. Fabién
Beráts, 3. Adam Rýdzik; 1.
Ema Kušnierová, 2. Viktória
Kolenová, 3. Lenka Bakošová;
1. a 2. ročník - chlapci a dievčatá - 1. Matej Buc, 2. Martin
Korbeľ, 3. Adam Uhliarik;
1. Nela Šálková, 2. Kristína
Bahnová, 3. Iveta Poláčiková; 3. a 4. ročník - chlapci a
dievčatá - 1. Martin Košarišťan, 2. Maroš Majdis, 3. Patrik
Ballek; 1. Ema Ťapajáková, 2.
Ema Babinská, 3. Laura Derízová; 5. a 6. ročník - chlapci
a dievčatá - 1. Jakub Košarišťan, 2. Timotej Kuráň, 3. Pavol
Betuštiak; 1. Aneta Kováčová,
2. Sandra Simanová, 3. Sabina
Divinská; 7. 8. a 9. ročník chlapci a dievčatá - 1. Robert
Kovalik, 2. Filip Vajduľák, 3.
Ondrej Buc; 1. Erika Babinská, 2. Monika Vranová, 3.
Ema Uhliariková; Dorastenci
- chlapci a dievčatá - 1. Juraj
Mata, 2. Tomáš Buc; 1. Nikola
Štefundová, 2. Michaela Matová, 3. Ivana Tapajáková; Muži
- kategória A, 19-39 rokov - 1.
Volodimir Yurčuk, 2. Anatoliy
Malyy, 3. Pavel Marek Hareža; Muži - kategória B, 40-49
rokov - 1. Jan Wydra, 2. Mar-

tin Buc, 3. Roman Petrikovič;
Muži - kategória C, 50-59
rokov 1. Ladislav Sventek, 2.

niel Paško, 2. Dezider Ferenczy; Ženy - kategória E, 18-34
rokov - 1. Oksana Ugrynčuk,

Bežcov čakalo náročných 12 kilometrov.
Ryszarz Kobaljo, 3. Vladimír
Barabáš; Muži - kategória D,
60 a viac rokov - 1. Zygmund
Lyznický, 2. Peter Kypta, 3.
Milan Tabak; Veteráni - 1. Da-

2. Natalia Malaya, 3. Alena Pochybová; Ženy - kategória F,
35 a viac rokov - 1. Anna Balošáková, 2. Jana Kršáková, 3.
Iveta Hrkelová.

Na slovíčko s trénerom víťazov dorastencov
O veľký úspech vo futbal v Tvrdošíne sa postaral
tréner František Novák so svojimi dorastencami a preto sme si ho pozvali na krátky rozhovor.
Aký je to povýborne, samozrejcit postúpiť do
me nebolo to vždy
druhej ligy dodokonalé, ale my
rastencov?
v mužstve vieme, na
Pocit je to vyčom treba zapraconikajúci a veľké
vať. Ale myslím si,
zadosťučinenie
že tabuľka hovorí
našej spoločnej
za všetko, najviac
trojročnej prástrelených gólov ,
ce. Chalani uronajmenej inkasovabili za tento čas
ných.
poriadny futbaKto bol pre Vás
lový krok a začali chápať, že ,,ťahúňom“ v tejto sezóne?
bez vynikajúceho kolektívu
Celé mužstvo od brankára
a vzájomného rešpektu to nej- až po posledného náhradníka
de. Veľmi im to prajem, lebo a samozrejme vedúceho mužsi to skutočne vykopali sami stva. Vždy im prízvukujem, že
a o ešte väčšiu motiváciu sa futbal je kolektívna hra a dvaim postaral pán primátor, ja, traja zápas nevyhrajú.
ktorý mi sľúbil pred jarnou Samozrejme sú chalani, ktočasťou, že keď vyhrajú súťaž, rí musia rozhodovať zápasy
tak chlapcov bude mesto pod- a strieľať góly, ale musia tam
porovať aj v druhej lige, za čo byť aj takzvaní ,,nosiči vody.“
chceme všetci veľmi poďakoAké budú vaše ciele v
vať , lebo nie všetky mužstvá prvej sezóne v II. lige?
a kluby na Orave majú takúto
Samozrejme sa budeme
podporu.
snažiť neurobiť hanbu nášmu
Ako by ste zhodnotili mestu, budú to ťažké zápasy,
uplynulú sezónu?
ale verím, že sa zodpovedne
Samozrejme, keď sa do- pripravíme a rýchlo sa adapsiahne takýto výsledok, tak tujeme na „ zlatý stred.“

Obhájený titul z Majstrovstiev Slovenska vo florbale

V dňoch od 25 - 26. mája si v základnej časti počínali jeme veľa ďalších úspechov.
sa v Mestskej športovej hale veľmi dobre keď hladko vyŠkolu reprezentovali: Krisv Dunajskej Strede konali hrali svoju skupinu a dostali tína Belicová, Klaudia ŠprMajstrovstvá Slovenska zák- sa tak do semiﬁnále. V semi- láková, Michaela Dulková,
ladných škôl
Gabriela Dulková,
vo f lorbale,
A lexa nd r a Obe rna k tor ých
tová , Dom i n i ka
sa zúčastniFučeková , A net a
li výhercovia
Kováčová, Veronikrajských kôl
ka Dúbravská, Majz celého Slolinda Morina, Revenska. Dievbeka Orčová a Vikčatá pod vetória Kovaliková.
dením trénera
Výsledky skupiMilana Burna:
deľa cestovali
ZŠ M. M. Medna tento turvedzie - SŠ sv. Vinnaj ako aktu- Majsterkami Slovenska vo ﬂorbale sú žiačky zo ZŠ M. Medveckej. centa de Paul Bratiál n i majst r i
slava 3:1; ZŠ M. M.
a chceli titul obhájiť, čo sa im ﬁnále sa stretli so Základnou Medvedzie - ZŠ sv. Dominika
nakoniec aj podarilo. Tími boli školou Pavla Horova z Micha- Savia zo Zvolen; ZŠ M. M.
rozdelené do dvoch skupín. loviec, nad ktorými vyhrali Medvedzie - ZŠ Radovana
Žiačky základnej školy Má- a vybojovali si miestenku vo Kaufmana Partizánske
rie Medveckej boli v skupine ﬁnále. V ňom sa stretli opäť
Semiﬁnále:
spolu s Základnou školou sv. so základnou školou z BraZŠ M. M. Medvedzie - ZŠ
Dominika Savia zo Zvolena, tislavy, s ktorou si poradili Pavla Horova Michalovce 4:2
Spojená škola sv. Vincenta de jednoznačne vo svoj prospech
Finále:
Paul z Bratislavy a Základná a stali sa tak majsterkami
ZŠ M. M. Medvedzie - SŠ
škola - Radovana Kaufma- Slovenska základných škôl. sv. Vincenta de Paul Bratislana z Partizánskeho. Dievčatá Dievčatám gratulujeme a pra- va 3:0

Tri zlaté z majstrovstiev Slovenska
V športovej hale vo Valalikoch sa v dňoch 6. až 7. júna
konali Majstrovstvá Slovenska
jednotlivcov mladšieho žiactva pre rok 2015. Tvrdošín na
týchto majstrovstvách zastupovali traja hráči, Dávid Belopotočan, Roman Belopotočan a
Natália Divinská. Najlepšie sa
darilo Natálii Divinskej, ktorá
pavúkom dvojhry prešla bez
jediného zaváhania, keď si postupne poradila s Balúchovou,
Slobodníkovou a Majerskou.
Vo ﬁnále narazila na svoju odvekú súperku Pekovú. V dramatickom súboji ťahala za dlhší
koniec povrazu Divinská, ktorá
sa po výhre 3:2 stala majsterkou
Slovenska v dvojhre v kategórii
mladších žiačok. O nič horšie si
nepočínala Natália ani vo štvorhre dievčat, keď spolu so svojou
spoluhráčkou Pekovou ani raz
nezaváhali. Vo ﬁnále si poradili
s dvojicou Dzelinska, Terezková hladko 3:1 a zaslúžene sa
tešili z titulu majsteriek Slovenska vo štvorhre. V zmiešanej
štvorhre sa dvojici Divinská,
Ďanovský darilo až do ﬁnále,
kde narazili na dvojicu Diko,
Peková, ktorá v dramatickom
zápase plnom pekných výmen
nakoniec vyhrala 3:1. Po záverečnom vyhodnotení mala Natália Divinská na krku dve zlaté
a jednu striebornú medailu.
Neuveriteľne úspešný súťažný ročník zavŕšili mladí
stolní tenisti Tvrdošína ďalšou
zlatou medailou z majstrovstiev SR. Získalo ju družstvo
starších žiačok, keď v Novej
Bani nenašli premožiteľa a po

výbornom výkone sa stalo majstrom SR. V družstve excelovala Katarína Belopotočanová , skvele ju doplnili Natália
Divinská (tiež bez prehry)
a Sabína Chylová. V skupine
vyhrali 3:0 s Valalikmi a 3:1
s Topoľčanmi. V semifinále

3:0 s Malackami a vo ﬁnále 3:1
s Michalovcami.
V tomto súťažnom ročníku
tak mladí stolní tenisti získali
z majstrovstiev SR 4 zlaté, 3
strieborné a 3 bronzové medaily. K tomu dvakrát Slovenský pohár.

Karolínka opäť úspešne
V dňoch 23.-25. júna sa striebornej priečke. Karolína si
v Ružomberku konal teniso- po celý rok v slovenskom rebvý turnaj slovenského pohára, ríčku narodených v roku 2004
v ktorom si potvrdila svoje po- udržiava 2. miesto no má pred
st aven ie
sebou jedv rámci
noznačSlovenska
n ý c i e ľ:
K a r ol í n „Ch c e ka Šaškola by som
vá z Te byť najnisovélepšia na
ho klubu
Slovensku,
Tvrdošín.
preto muV troch
sím zvýšiť
kolách sutréningoverén ne
vú záťaž,“
porazila
hovorí.
L. E. Peco
K ďalz Trenčíš i e m u
na, T. Gaúspechu
v a l c o v ú Karolínka Šašková (zľava) sa teší z pat r í poz Tr navy druhého miesta.
stup naa M. Smošich mladleňovú z Ružomberka. Zo se- ších žiačok z 2. do 1. triedy
miﬁnále tiež odchádzala s ví- v rámci klubových turnajov
ťazstvom nad S. Drugdovou na Slovensku. Taktiež v tohzo Zvolena. Vo ﬁ nále sa tak toročnom Fed Cupe postúpilo
stretla s doterajšou jednotkou družstvo dievčat do 10 rokov
Romanou Zelenayovou z Tr- z oblastného kola, ktoré sa konavy. Hoci to bol napínavý nalo 13. - 15. júna v Kysuckom
zápas a za Romanou sa držala Novom Meste do regionálneho
v tesnom závese, nakoniec jej ﬁnále, ktoré sa uskutoční v aupodľahla a umiestnila sa tak na guste tohto roku.

Dorast postúpil do 2. ligy
Futbalový ročník 2014/2015 máme za sebou, a preto
je na čase zhodnotiť pôsobenie futbalových mužstiev
z Tvrdošína.
A mužstvo Tvrdošína je už jar podávali výborné výkony,
tradičným účastníkom 4. ligy. veď dôkazom sú ani jeden prePo minuloročnej neúspešnej hratý zápas počas jari a vysoké víťazstvo
na domácej
pôde pro ti priamemu rivalovi o postup
v pomere 5:0, a to
mohli by ť
ešte radi, že
odišli len s
,,päť kou.“
Tr é n e r ov i
Františkovi
Nová kov i
Pavol Dreveňák ,,načal“ súpera zo Zákamenného. sa podarilo
p o sk l a d a ť
snahe o postup sa ani tento rok dobré mužstvo, pričom chanepodarilo naplniť cieľ pred od- lani vytvorili výbornú partiu,
vetnou časťou súťaže. Dobre ro- a tak zaslúžene vyhrali 3. ligu
zohranú súťaž pokazilo hlavne s desaťbodovým náskokom
zbytočne zaváhanie s Trstenou.
Po tomto zápase doterajší tréner Kubáni odstúpil a nahradil
ho Richard Bajo, ktorý vniesol
pokoj do kabíny. Veď zápasy so
Závažnou Porubou, kde sme neV dňoch 2 a 3. mája 2015 sa
vyhrali len kvôli nešťastnému v Tvrdošíne uskutočnili Majgólu v posledných minútach, strovstvá Slovenska vo ﬂorbale
ako aj víťazstva s Oravským mladších žiačok a dorasteniek.
Veselým a Vrútkami jasne po- Mladšie žiačky v sobotu pod
tvrdzovali, že zmenu uvítali aj vedením Milana Burdeľa vyhráči. Potom však prišlo nepo- bojovali bronzové medaile. Po
chopiteľné zakopnutie v Stráňa- prvý krát bola táto kategória
vách, kde Tvrdošín prehral tro- prihlásená do súťaže. Po úspešma gólmi v záverečných minú- nej kvaliﬁ kácii v regionálnej
tach zápasu. Posledné kolo mal lige sa prebojovali do konečnéTvrdošín už oddychové, keďže ho ﬁnálového turnaja. Väčšina
súper z Kysuckého Lieskovca dievčat navštevuje športové
nepricestoval, a tak Tvrdošín triedy a začali len v septembri,
obsadil konečné tretie miesto. no úspech nedal na seba dlho
Veľkú radosť fanúšikom v čakať. Gratulujeme.
Tvrdošíne urobilo mužstvo doO deň neskôr v nedeľu majrastencov, ktorému sa podarilo strovstvá Slovenska pokračopostúpiť do druhej ligy. Chlap- vali v kategórii dorasteniek.
ci počas celej sezóny, ale aj na Domáce Tvrdošínčanky pod

pred druhým Zákamenným.
Starší žiaci zaznamenali na
jar stúpajúcu formu, keď sa im
podarilo celkovo nazbierať 29
bodov a len nešťastná prehra s
Bánovou ich delila od lepšieho
umiestenia. Od novej sezóny
veľa chlapcov prechádza do
dorastu, kde však bude pôsobiť už v mladšom doraste.
Tam môžu naďalej rozvíjať
svoje futbalové schopnosti.
Mladším žiakom sa darilo o
niečo lepšie, keď sa pýšili dobrým útokom, ale aj obranou.
Však skóre 125:35 by im mohol
závidieť nejedno ligové mužstvo, no aj tak to nestačilo na
lepšie umiestnenie ako tretie.
Po minuloročnom celkovom
víťazstve Tvrdošína v kategórii prípraviek nastala v sezóne
2014/2015 výrazná obmena
kádra. Chlapci a dievčatá sa počas sezóny ešte zohrávali a tak
od nich lepšie výsledky budeme
očakávať v nasledujúcej sezóne.

Tvrdošínsky florbal s ďalšími úspechmi
vedením Milan Burdeľa skončili celkovo na striebornej
priečke a patrí im titul vicemajstra Slovenska. O majstrovi rozhodol vzájomný zápas,
ktorý dievčatá prehrali s Kysuckým Novým Mestom 1:0.
Veľké množstvo šancí, ktoré
si dievčatá vypracovali, nebolo premenených. Jediný zápas, ktorý na turnaji prehrali,
rozhodol o celkovom víťazovi.
Každopádne treba dievčatá
pochváliť za obetavosť a bojovnosť.
Poďakovanie patrí všetkým
dievčatám, trénerovi, rodičom
a mestu Tvrdošín za podporu.
Tvrdošínčanky ešte čakajú
ďalšie majstrovstvá Slovenska.
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