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Matka zostáva celý život našou oporou
Pri vzácnej príležitosti Dňa matiek sa na pozvanie primátora stretli v kine Javor mamičky a staré
mamy z nášho mesta, kde im osobitne poďakoval
za všetko, čo pre svoje deti s láskou nezištne robia.
Mamy to nemajú ľahké.
Nielen, keď sa pasujú s búriacim teenagerom, či rátajú každý cent, len aby vyšli
do výplaty. Mamy to nemajú ľahké hneď od prvého
dňa, kedy sa v ich brušku
objaví malá gulička, ktorá
deväť mesiacov rastie, aby
mohla uzrieť svetlo sveta.
Žena – matka čakateľka,
sa vtedy musí popasovať
s množstvom detailov, ktoré
ovplyvňujú jej rozhodovanie, jej vnímanie sveta. Musí
sa naučiť prispôsobivosti,
trpezlivosti, pritom jej nik
na to nedá originálny recept
ani rýchlokurz a ešte pritom
bojuje s vlastnými náladami.
No každá sa pre to rozhodla
dobrovoľne, aj keď nevedela do čoho ide. Iste, výsle-

dok je krásny, voňavý, okatý
s noštekom ako gombička, no
ani to stále nie je záruka toho,
že to bude ľahké
a vždy dokonalé.
Veď zvládnuť situácie ohrozujúce
život a občas aj
domácnosť chce
d ávk u odvahy,
optimizmu, vynaliezavosti, tvorivosti, duchaprítomnosti. Všetko toto vystihuje
mamu, a práve za
to, ba ešte viac,
by sme jej mali
byť vďační. Najlepšou príležitosťou vzdať hold mamám je ich
sviatok, azda jeden z najkrajších v roku, Deň matiek. Hoci

mamy by si zaslúžili našu
vďaku a úctu minimálne 365
dní miesto jedného. To je však
už osobitne na každej dcére
a synovi.
Byť mamou a mať mamu
je najväčší dar života. Vraví
sa, že vzťah dcéry a matky je

je mama, aj keď vlastne je
to tak celý život a navždy to
tak ostane. Mama je vzor dokonalosti. Vzdala sa všetkého, len aby mohla odovzdať
svoju lásku dieťaťu a tým
z neho vychovať láskavého
človeka. Mamu si treba vážiť

najintenzívnejší vtedy, keď sa
aj z dcéry stane matka. A naozaj, prvý koho sa pýta o radu

a ľúbiť tak, ako ona ľúbi svoje dieťa. Lebo jedno by bez
(Pokračovanie na 2. str.)

a odrádzaním občanov aktuálnymi vedúcimi úradníkmi,
práve vďaka ľuďom ako bol
K. Lippay mohol predstúpiť
pred ľud s rečou Braťja Slováci, ktorú v letákovej forme
vydal vo Viedni v roku 1848.
V histórii sa vystriedalo
množstvo osobností, ktoré
hájili národnú hrdosť, bojovali za vlasť, za rodnú hrudu.
Jozef Miloslav Hurban šíril
svoju víziu, držal sa prísnej
filozofie a podľa nej i žil.
Ostáva už len na nás pripomínať si jeho život a činy
a byť hrdí na to, že sme dostali možnosť byť Slovákmi.
Po skončení spomienkovej
slávnosti primátor mesta a
predstavitelia Matice slovenskej z Martina, Tvrdošína a
širokého okolia vzdali hold
J. M. Hurbanovi položením
kvetov pri soche v mestskom
parku. Podujatie zorganizovalo mesto Tvrdošín, Oravské kultúrne stredisko a Matica slovenská.

Po prvých informáciách
o vybudovaní plavárne sa
verejnosťou šírila vlna nadšenia. Projektantom vypra-

s prípravnými prácami spracovania geometrického plánu
na uzatvorenie zmluvy, spracuje sa geologický prieskum,
určí sa výškopis a polohopis
územia, teda práce, ktoré je
potrebné odovzdať projektantom. Ako nás informoval
primátor, proces prípravy
bude trvať niekoľko mesiacov,
no v prípade, že všetky kroky prebehnú bezproblémovo
s výstavbou by sa mohlo začať
v závere tohto, alebo v začiatku budúceho roka. V priestore medzi Spojenou školou
a Strednou odbornou školou
lesníckou by tak mohla už
čoskoro vyrásť nová moderná
mestská plaváreň.

Projektové podmienky plavárne dostávajú reálnu podobu

covaná štúdia v sebe zahŕňa
podmienky najmodernejších
technológií využitých pri
výstavbe, ktoré v konečnom

v praxi. „Po preštudovaní projektovej štúdie som ju bol preskúmať v niekoľkých podobných
plavárňach na Slovensku aj v Če-
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Posila v slove

Pán Ježiš, prežívam v sebe zápas. Koľkokrát sme víťazmi,
koľkokrát sme porazení! Cítime, že v nás prevláda lenivosť,
podvod, klamstvo, nenávisť, závisť, zmyselnosť, hrubosť a
drzosť. Smútok a žiaľ napĺňa naše vnútro, lebo človeku sa
darí vtedy, keď je dobrý. Keď sa otváram druhým, keď obdarúvam druhých. Pomôž nám vzoprieť sa zlobe. Prosím Ťa,
aby aj medzinárodná zloba, celosvetový problém zloby bol
premáhaný v našich časoch. Veď nás, Pane, k slobode Božích
detí. Ďakujem Ti, Ježiš, že chceš byť posilou pre človeka, ktorý
úprimne chce byť dobrý.
				Július Chalupa

Deň detí

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa nášky poukázal na to, že nebyť
Miloslava Hurbana, dejateľa, ktorý bol na čele slo- takých nadšených sympatizanvenského literárneho a verejného života takmer pol tov a stúpencov ako bol Karol
storočia sa 29. marca v kine Javor uskutočnila spo- Lippay v Tvrdošíne, Hurban by
bojoval za práva národa s oveľa
mienková akadémia.
Život a dielo J. M.
Hurban popretkávaného mnohými situáciami, ktoré ovplyvňovali
jeho a celý národ nám
priblížili odborníci
z Matice slovenskej.
Doc. PaedDr. Pavol
Parenička, CSc. zo
Slovenského literárneho ústavu nám dejateľa predstavil v referáte
Životný príbeh J. M.
Hurbana. Vedecký tajomník Matice slovenskej, Mgr. Peter Cabadaj skúmal život J. M.
Hurbana z pohľadu V roku 2009 sme si pripomenuli dvoch významných mužov, ktorí
jeho tvorby - literár- ovplyvnili históriu nášho mesta - odhalením sochy J. M. Hurnej aj publicistickej,
a práve túto časť ži- bana v mestskom parku a pamätnou tabuľou Karola Lippaya na
vota nám pripomenul budove mestského úradu za prítomnosti vtedajšieho prezidenta I.
v referáte Hurban ako Gašparoviča a čelných predstaviteľov Slovenska.
tvorca a v zastúpení
referát Hurbanovi synovia. Pe- väčšími prekážkami. Hoci aj
Mariána Tkáča priblížil aj ter Cabadaj počas svojej pred- na Orave sa stretol s odporom

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

1. JÚNA - FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

V našom meste zanechal výraznú stopu

dôsledku zabezpečia komfort
jednak pri plávaní aj pri oddychu
vo wellnesse. Tieto informácie
si bol primátor I. Šaško overiť aj
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Tanečníčky
z CVČ
opäť
majsterky
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opravia v oboch
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Skládka
odpadov
skolaudovaná

chách, aby som sa presvedčil ako
fungujú v praxi. Vidina modernej
plavárne sa po týchto skúsenostiach ešte viac rozjasnila, hoci
ako som sa presvedčil, bude to
náročný a namáhavý proces.
Projekt bude potrebné upraviť
a prispôsobiť našim potrebám
podľa vzoru už existujúcich športovísk, avšak podstata ponúkaných služieb ostane zachovaná,“
povedal primátor. V súčasnosti sa
uzatvára príprava projektovej dokumentácie. Zároveň prebiehajú
rokovania s VÚC kvôli pozemku.
Ten by mal byť na základe rozhodnutia krajského zastupiteľstva daný mestu do dlhodobého
nájmu. Nasledovať bude výber
projektanta a firmy paralelne

900 Otvorenie podujatia
Horská záchranná služba - informácie o činnosti,
ukážky zlaňovania
Polícia - ukážka policajnej kynológie, poslušnosť
a vyhľadanie omamných a psychotropných látok,
vyhľadanie výbušniny
Hasiči – ukážky vyslobodenia zranenej osoby
z havarovaného vozidla, hasenie požiaru auta pomocou
vody a peny, ukážka z hasičského športu
Hornooravská nemocnica, Záchranný systém 		
Trstená, Slovenský Červený kríž – ukážky
poskytovania prvej pomoci, ukážka záchranného
vozidla a techniky
Oravské kultúrne stredisko – vzdelávacie súťaže
Centrum voľného času – kultúrny program, zábavné súťaže
Gymnázium Tvrdošín – ukážky novej kolektívnej hry kin-ball
1130 Ukončenie podujatia

Tvrdošín deťom

7. JÚNA TROJIČNÉ NÁMESTIE, MESTSKÝ PARK

1420 Začiatok podujatia
1430 Zábavné a poučné stanoviská
Hrnčiarsky kruh, športové aktivity, odrážadlá,
skákacie lopty, bublinkovo, hudobné aktivity,
spoznávanie prírody, bylinkový stánok, trampolíny,
veselý sloník Mamba a mnoho ďalších, sladké odmeny
1600 Tanečné vystúpenie detí z CVČ, ZUŠ Nižná, 		
Preteky lezúňov
1700 Žrebovanie tomboly
1710 Divadelné predstavenie pre všetky deti
Každé dieťa, ktoré absolvuje všetky stanoviská, získa
sladkú odmenu a možnosť vyhrať tombolu!
Sprievodný program - maľovanie na tvár čokoládou,
hasičské auto, maľovanie na tvár, skákací hrad,
minijarmok - predaj hande made
V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa podujatie
prekladá na iný termín!

Súťažíme o titul Naj mesto a Naj primátor
Portál slovakregion.sk je portál, ktorý sústreďuje informácie o Slovensku. Na ňom predstavuje všetky mestá
a obce, všeobecné a praktické informácie, zvlášť regióny,
pamätihodnosti, prírodné krásy, turistické zariadenia a najkrajšie miesta na Slovensku.
Tento portál vyhlásil súťaž, ktorá môže jednotlivé mestá
zviditeľniť. Mnohí sa do súťaže už zapojili. V súčasnosti
sa nachádzame na 13. mieste v rámci Slovenska. Týmto
spôsobom oslovujeme občanov bývajúcich v Tvrdošíne aj
zahraničí, aby sa zapojili do tejto súťaže a prejavením lokálpatriotizmu zviditeľnili naše krásne mesto. Súbežne s
hlasovaním o najkrajšie mesto prebieha súťaž Naj primátor
Slovenska 2017.
Svojim hlasom a občianskou angažovanosťou môžeme
verejne vyjadriť to, čo cítime hlboko v srdci, a teda, že sa
nám naše mesto páči a milujeme ho viac ako ktorékoľvek
iné – náš malý kúsok zeme, ktorý môžeme s radosťou pretvárať a vnášať do vzťahov harmóniu, lásku a istotu.
Súťaž prebieha do 31. októbra. Pre tých, ktorí sa súťaže zúčastnia prvýkrát uvádzame: Vyplnením jednoduchého
formulára sa zaregistrujete na www.slovakregion.sk. Hlasovať za mesto je možné maximálne jedenkrát za hodinu,
čo znamená, že jeden hlasujúci môže za svoje mesto zaslať
maximálne 24 hlasov denne. Počas každého mesiaca trvania
súťaže budú z pomedzi hlasujúcich vyžrebovaní výhercovia, ktorí získajú niektorú z hodnotných cien.

Hlasujme za naše mesto!
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Stať sa rodičom znamená mať zodpovednosť
Počas deviatich mesiacov,
kedy sa pripravujeme na príchod nového človiečika na
svet, túto prípravu nepodceňujeme.
Chceme dať svojmu dieťaťu, svojej budúcnosti len to
najlepšie. Želáme si preň ide-

narodení a vybavení potrebných formalít, symbolicky na
pozvanie primátora mesta sa
toto prijatie koná v obradnej
sieni v mestskom úrade.
Aj v utorok 4. apríla sa so
zástupkyňou primátora Vlastou Jančekovou stretli mamin-

V novej hale zamestnajú desiatky robotníkov
Firma Hydac ukončila výstavbu novej výrobnej haly, pričom práce neprerušili ani počas zimných mesiacov. V tretej
etape výstavby bola realizovaná
prístavba výrobnej haly na výrobu elektronických prvkov, polotovarov pre strojársky priemysel
a nadstavba administratívnej
budovy. Výrobná hala je rozdelená na výrobnú a skladovú časť
a sociálno-administratívnu časť.
Spolu s administratívnou časťou
to je tak cez 5000 m2. Ako už
bolo avizované v predchádzajúcom období, v novej výrobnej
hale by malo nájsť prácu takmer

40 zamestnancov so strojárskym
zameraním. Spustenie do prevádzky je plánované v mesiaci
jún. Po 15-tich rokoch od začatia
výroby v Tvrdošíne to môžeme
považovať za akýsi darček v podobe nových pracovných miest
pre našich občanov. V súčasnosti, kedy je veľký problém nájsť
si stabilnú prácu táto informácia
poteší desiatky práceschopných,
ako aj maturantov, ktorí práve
v období spustenia do prevádzky ukončujú školskú dochádzku
a môžu sa tak uchádzať o zamestnanie a svoje vedomosti
pretaviť aj do praxe.

Matka zostáva celý život našou oporou
álnu budúcnosť a už od malička sa ho snažíme naučiť veci,
ktoré, podľa nás, v živote bude
potrebovať. Snažíme sa mu
vštepiť do srdca dobro a lásku
k blížnemu, k prírode. Učíme
ho byť všímavým ku svojmu
okoliu. Jednou z príležitostí
ukázať dieťaťu, čo je dôležité, je aj prijatie najmenších
za občanov mesta. Hoci sa
obyvateľmi stávajú hneď po

ky so svojimi detičkami, kde
podpisom do pamätnej knihy
zapísali seba i svojho potomka, už oficiálne člena mestského spoločenstva.
Prítomní rodičia si následne z jej rúk prevzali finančný
darček a fotoalbum.
Do života sme v uvedený
deň privítali 50 novorodencov
- 27 chlapcov a 23 dievčat, z
toho jedny dvojičky.

(Dokončenie z 1. str.)
druhého nemohlo existovať.
Podstatu a dôležitosť materinskej lásky vyzdvihol aj
primátor I. Šaško: „Veľa vecí

k sile jarnej prírody, z ktorej
vychádza nevyčerpateľná nová
energia, čas slnka, čas tepla,
čas rozjasnenej matkinej tváre, čas teplých mäkkých dlaní,

v živote človeka sa dá nahradiť, ale matkine slová, matkine
modlitby, matkine dotyky nenahradí nikto na svete. Úloha
matky je nezastupiteľná a nenahraditeľná. Silu materinskej lásky možno prirovnať

čas hojivých slov a povzbudivých úsmevov. Je stelesnením
rodinnej súdržnosti a istoty.
Výchova detí si vyžaduje obrovské úsilie a veľký kus práce,
hoci výchova detí nie je prácou. Je poslaním. Nuž vzdajme

Ďakovný list

Skončil sa už 43. ročník významného medzinárodného
športového podujatia lyžiarskych pretekov „O goralský klobúčik“, ktorý sa uskutočnil 1.–2.4.2017. Je to už tradičný
dvojdňový medzinárodný pretek lyžiarskych nádejí na záver
lyžiarskej sezóny v Zuberci – Roháčoch. Zúčastnilo sa na ňom
423 pretekárov z 66 klubov zo Slovenska, Česka a Poľska.
Tento ročník bol mimoriadne vydarený po všetkých stránkach. Náročnú organizáciu tohto medzinárodného podujatia
ste pomohli zvládnuť aj Vy. Veľmi ďakujeme za vašu sponzorskú pomoc na tomto športovom sviatku našich najmladších lyžiarskych nádejí a veríme v našu ďalšiu spoluprácu.
		
		
Jaroslav Motyčák
	       Predseda OV pretekov a TJ Roháče Zuberec

Spolupráca pokračuje

Vedenie mesta Tvrdošín
a riaditeľka Gymnázia Tvrdošín prijali pozvanie predstaviteľov družobného mesta Rájec-Jestřebí a v dňoch
3. – 5. mája navštívili kraj
s bohatou históriou a krásnou prírodou – Moravský
kras. Okrem krásnej prírody
(jaskyne, priepasť Macocha, rybníky) sa môže mesto
popýšiť aj zámkom Rájec
nad Svitavou, ktorý sme
navštívili. Zoznámili sme
sa s históriou, tradíciami
mesta, aktivitami a navštívili sme aj zrekonštruovanú
Sokolovnu, kde prebiehajú
kultúrne, športové aj spoločenské aktivity. Predstavi-

telia obidvoch miest hľadali
pri rozhovoroch ďalšie možnosti spolupráce a výmeny
skúsenosti na poli kultúrnom, športovom či spoločenskom. Spolupráca miest
Rájec-Jestřebí a Tvrdošín,
športových klubov a gymnázií pok račuje v rámci
projektu Športujme, spolupracujme a vzdelávajme sa.
Tretím partnerom v projekte je mesto Biržai v Litve.
Veríme, že spolupráca miest
a škôl bude pokračovať aj
po ukončení projektu, lebo
každý z partnerov má bohatú
históriu, tradície, krásnu prírodu, a samozrejme otvorené
a priateľské srdce.

Nová cesta na Hlísne

Ďalšia časť mesta sa dočkala rekonštrukcie cesty.
Ide o opravu komunikácie
na ulici Hlísno. Práce pozostávajú z odstránenia častí
asfaltových podkladov a krytov, vytrhanie častí pôvodných obrubníkov, dodávky
a osadenia nových cca 400
m, výškovej a priestorovej
úpravy kanalizačných poklo-

pov a vodovodných uzáverov
a položenia nového asfaltového krytu, vyrovnávajúcej
a obrusnej vrstvy. Nová cesta v dĺžke 600 m a šírke 6 m,
čo je celkom 3600m2 tak je
ďalším posunom k vylepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v našom meste a
obyvatelia tejto ulice sa tešia
novej komunikácii.

úctu matkám,
ktoré v mene
tohto poslania nezištne
obetujú nielen svoj voľný čas, tajné
plány a ambície, ale ak
by bolo nutné
aj svoje zdravie, či dokonca vlastný život.“
Ocenená Matka roka mesta Tvrdošín pani J. ZemZ rúk pri- bjaková (prvá zprava) so svojimi najbližšími.
mátora si tento rok prebrala ocenenie Matka rom sa predstavili deti z nášho
roka mesta Tvrdošín pani Jan- mesta a Ludo Kuruc s piesňaka Zembjaková. Príbeh o jej mi Karla Duchoňa bol poďanezištnej a obetavej láske ku kovaním za prebdené noci, vysynovi, ktorý utrpel ťažký úraz menené plienky, osušené slzy,
a vyžaduje si 24-hodinú sta- zmysel pre humor a predovšetrostlivosť sa dotkol všetkých kým za odvahu vychovať dieprítomných.
ťa, pretože toto všetko nie je
Ocenenie bolo uznaním samozrejmosťou. Symbolom
vedenia mesta za príklad pre úprimnej vďaky za matkinu
ďalšie matky, za silu a obeta- ľudskosť, lásku, obetavosť, stavosť, ale aj dodaním odvahy a rostlivosť a dobrosrdečnosť bol
povzbudením do ďalších dní.
jemný kvietok a malý darček z
Kultúrny program, v kto- rúk primátora mesta.

Aktivity mesta prezentované vysokoškolákom
Na še me st o n avšt ív i lo
16. mája 70 vysokoškolákov
s doktorandmi a profesormi z
Katedry regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny
P r í r o d ove d e cke j f a k u lt y
Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti z odborov regionálna geografia, regionálny
rozvoj a európska integrácia
absolvovali exkurziu do miest,
ktoré zrealizovali projekty
podporené z Európskej únie
a môžu sa prezentovať výsledkami úspešnej cezhraničnej
spolupráce.
Ako príklad si vybrali naše
mesto. I keď patrí k tým menším v rámci Slovenska, má sa
čím prezentovať, čo dokázala
zástupkyňa primátora Vlasta
Jančeková na stretnutí so študentami v spoločenskej sále

mestského kultúrneho strediska. Zaujímavo hovorila o najväčších investičných akciách,
ktoré mesto realizovalo len
vďaka úspešným projektom.
Začala témou, ktorá sa dotýka
všetkých miest, a to riešením
odpadového hospodárstva.
Prostredníctvom eurofondov
má naše mesto vybudovaný zberný dvor s technikou
zabezpečujúcou separáciu
odpadu a vlastnú skládku odpadov, ku ktorým pribudla aj
bioplynová stanica. Zrekonštruované boli základná škola,
materské školy, kultúrne stredisko, hotel Limba, opravené
cesty na celom sídlisku Medvedzie a ďalšie. V Oraviciach bol
vybudovaný vodovod, kanalizácia, čistička odpadových vôd,
amfiteáter a relaxačný chodník.

„Videla som že informácie o projektoch ich zaujímajú hlbšie. Zaujímali sa aj
o fungovanie fondov Nórske-

Jančeková. Jej informácie boli
podporené dokumentárnymi
filmami o Tvrdošíne a cezhraničnej spolupráci s poľskou

ho finančného mechanizmu.
Nebolo problémom o tom hovoriť, pretože sme ho realizovali v Oraviciach,“ hovorí V.

gminou Kościelisko. Na záver
pobytu v Tvrdošíne navštívili študenti kostol Všetkých
svätých.

Hľadáme zdroje na obnovu pamiatok
Sakrálne pamiatky na úze- Sv. Ján Nepomucký a Kamenné
mí mesta sú súčasťou nášho levy, národná kultúrna pamiatkultúrneho dedičstva. Ich
obnova si vyžaduje nemalé
finančné prostriedky a prácu skúsených odborníkov,
reštaurátorov.
Vedenie mesta neustále hľadalo zdroje, ktoré by
pomohli tieto pamiatky zachrániť. V súčasnosti sa naskytla možnosť získať ich
prostredníctvom európskych
fondov. Mesto vypracovalo
projekt spolu s partnerskou
gminou Kościelisko v rámci
Programu Interreg Poľsko –
Slovensko 2014 - 2020.
Keďže prostriedky naň sú
limitované, boli do prvej fázy
projektu zaradené kamenné Sv. Ján Nepomocký.
plastiky umiestnené v areáli ka Súsošie na stĺpe a Centrálny
kostola Najsvätejšej Trojice – kríž na cintoríne v Medvedzí.
Immaculáta (Mariánsky stĺp),
„Verejná správa zabezpe-

čuje veľa úloh – od budovania
inžinierskych sietí v lokalitách
individuálnej bytovej výstavby
až po údržbu verejnej zelene.
Je to rozsiahla činnosť, ktorá si
vyžaduje, aby sme vždy vedeli
určiť priority. K nim patrí aj
ochrana kultúrnych pamiatok.
Že naše slová napĺňajú skutky, svedčí aj naša záchrana
kostolíka Všetkých svätých,
ktorý bol ocenený za záchranu
(Europa Nostra) a v roku 2008
zaradený do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.
Robíme všetko preto, aby sme
získali financie na rekonštrukciu kamenných plastík. Keďže
ide o kamenné a pieskovcové
plastiky z dielne majstrov kamenárov Belopotockých, už
teraz majú historickú hodnotu
a verím, že túto hodnotu ocenia obyvatelia nášho mesta,

ale aj turisti, ktorí takéto pamiatky vahľadávajú. Ak bude
projekt úspešný, budeme ho

Immaculáta (Marianský stĺp),
detail.
spolufinancovať z mestského
rozpočtu,“ informoval nás
primátor.

3

Prístupovú cestu do Oravíc opravia v oboch smeroch
Rozvoj cestovného ruchu
je podmienený mnohými faktormi. V prvom rade je podstatná lokalita, tá vie so svojím
potenciálom prilákať stovky
návštevníkov, nasleduje ponuka služieb, stravovacích a ubytovacích kapacít, a hoci si to
často uvedomíme až na mieste, veľkú váhu má aj prístup
k nášmu cieľu. Pokiaľ na ceste „nechávame podvozok“ asi
nejde o komfort, pohodlie a už
vôbec nie bezpečnosť posádky.
V takom prípade to človeka odradí od ďalšej návštevy a potom
sa osoba na strane ponúkajúceho zamýšľa, čo robí zle. Darmo
sme roky bojovali o právoplatné vlastníctvo Oravíc, darmo
máme možnosť ponúknuť liečivú silu termálneho prameňa,
čistotu prírody, najmodernejšie
lyžiarske stredisko, či úchvatné
výhľady, keď práve prístup do
tejto lokality je beznádejne zúfalý a kompetentní to ignorujú. Situáciu už po x-krát ostro
pripomenul primátor mesta I.
Šaško predsedovi ŽSK Jurajovi
Blanárovi. Tentoraz s viac než
uspokojivým výsledkom. „Z
rozpočtu ŽSK bol na riešenie
havarijného stavu pridelený

balík financií vo výške 365 800
eur. Som rád, že po rokoch nečinnosti v tejto oblasti sa cesta
z Vitanovej do Oravíc a ďalej
do Habovky a Zuberca dočká
potrebnej rekonštrukcie. Hrozilo, že pre katastrofálny stav
budeme musieť
cestu úplne
uzavrieť kvôli
ohrozeniu plynulej premávk y, a n ajm ä
zdravia a života návštevníkov,“ povedal
primátor. Cesta
z a do Oravíc
tak viac nebude
tankodromom
a nemusíme
sa obávať ani
uzavretia obľúbených objektov oddychovej destinácie.
V prípade, že
by sa takáto situácia udiala, naše mesto by ju
pocítilo aj v rozpočte. Veď aj
vďaka tomu, že vedenie mesta
v istom období odmietlo nechať
Oravice napospas osudu v ru-

kách ktoviekoho, dnes vieme,
že za 21 rokov mestský rozpočet stúpol takmer o 4,5 mil. eur,
čo ročne predstavuje takmer
200-tisíc eur. Musíme uznať,
že je to naozaj obrovská pomoc,

presvedčili, priaznivý vývoj
situácie nielen v Oraviciach,
ktorý ako kruh uzatvára naše
mesto, závisí od správnych ľudí
na správnych miestach, v tomto
prípade VÚC, ktorí za nás budú

aj cesty a parkoviská v centre Oravíc, ale tiež kostol sv.
Anny. Vďaka schválenému
projektu „Revitalizácia les-

ných porastov“ bolo možné
obnoviť potenciál lesného
hospodárstva, obnoviť jeho
produkčný potenciál v lesoch
poškodených škodlivými činiteľmi, podporiť výživu stromov, posilniť ekologickú stabilitu lesov. Vďaka množstvu
ďalších schválených dotácií

a aj vďaka nej dnes mesto nie je
zadĺžené a v priebehu rokov sa
tu i v Oraviciach mohlo udiať
množstvo investičných akcií.
Ako sme sa už niekoľkokrát

bojovať aj tam, kde sú priority sústredené inde. To vieme
ovplyvniť aj my hlasovaním vo
voľbách, o čom je už samostatný článok.

na zlepšenie zdravotného stavu lesov bolo možné zabezpečiť zníženie rizika pôdnej
erózie, zvýšenie absorpčného

potenciálu pôdy i zvyšovanie
ochrany pred požiarmi. Dôraz
sa kladie na životné prostredie
a ekológiu, čo sa v praxi pretavilo v projekte Zelené inovácie v priemysle, výstavba
Bioplynovej stanice a zeleného
logistického centra, kde bol
Urbár zapojený ako partner.

Aj vďaka tomuto bolo možné zakúpiť kolesový traktor,
diskovú kosu i teleskopický
manipulátor, čo zjednodušilo manuálnu prácu hospodárom a robotníkom.
Myšlienka zanechania
hmotného dedičstva ďalším generáciám nabrala
reálnu podobu výstavbou
urbárskej koliby, ktorú po
necelom roku stavebných
prác bolo možné už v júli
2015 slávnostne otvoriť
a dať do užívania ako urbársku kolibu Hubertku.
Ťažba a predaj dreva je
vyvážená každoročnou
obnovou lesa. Za obdobie
piatich rokov bolo vysadených takmer 600 tisíc
sadeníc.
Tento rok výbor Urbáru pozýva na stretnutie do
Oravíc všetkých tvrdošínskych urbárnikov, ktoré
sa bude konať v sobotu
22. júla pod heslom „Z vďaky
k našim predkom“. V programe, ktorý začne ďakovnou
svätou omšou v kostole sv.
Anny bude v priestore amfiteátra nasledovať obed vo
forme „Urbárskeho gulášu“
s občerstvením a kultúrnym
programom.

Naše mesto ako príklad spolupráce a rozvoja cestovného ruchu
Združenie Euroregión Tatry
pripravuje vydanie špeciálneho čísla ročenky, kde plánuje
predstaviť mestá Oravy, Liptova, Spiša a Podhalia. Pri tejto
príležitosti, v rámci cezhra-

ničnej spolupráce nášho mesta
s poľskou gminou Kościelisko,
spolupracujeme na jej príprave.
Sústredíme informácie o regiónoch, ktoré najviac vystihujú
charakter krajiny a obyvateľ-

Výstavba Žihadielka začne už čoskoro
P o úspešnom, a najmä víťaznom
hlasovaní
o ihrisko Žihadielko sa zástupcovia spoločnosti Lidl Slovensko stretli s vedením mesta, aby
prerokovali podmienky jeho
výstavby. „Na výstavbu ihriska
bol z viacerých alternatív vyčlenený najvhodnejší pozemok
v blízkosti hotela Limba. Podľa
stanoveného harmonogramu
výstavba prebehne počas letných mesiacov. V súčasnosti
sa pripravujú potrebné zmluvy
s predstavenstvom spoločnosti Lidl, a zároveň prebiehajú

práce na prekládke telefónneho stĺpu, káblov a posune
vodovodnej šachty realizovaných vodárenskou spoločnosťou a technickými službami,
“ povedal primátor I. Šaško.
Do užívania by malo byť dané
v sprievode zábavného programu určeného deťom v prvých
septembrových dňoch. Deti
tak na začiatok školského roka
dostanú úžasný darček, ktorý
by mohol byť pohonným motorom počas školských dní.
Priamo v centre mesta vznikne kultivovaný priestor, kde
iste skončia mnohé nedeľné
prechádzky a výlety mestom.

Voľby sú veľmi vážna
vec, pretože sa na budúcnosti našej krajiny môžeme
podieľať aj my odovzdaním
svojho hlasu. V minulosti za toto právo museli naši
predkovia bojovať, a preto
by sme ani my nemali voľby
brať na ľahkú váhu. V tomto
roku nás čaká odovzdávanie
hlasu poslancom, ktorí nás
majú zastupovať v našom
kraji, teda voľby do Vyššieho
územného celku. V minulosti sme si spomedzi kandidátov zvolili primátora nášho
mesta I. Šašku, ktorý sa zasadzoval o to, aby nielen naše
mesto, ale aj Orava mohla napredovať. Okrem rekonštrukcie ciest a mosta na hlavnom
ťahu medzinárodnej cesty do
Poľska to boli aj rekonštruk-

cie škôl a škôlok, modernizácia a rekonštrukcia nemocnice v Trstenej a tiež pravidelné zasadzovanie o výstavbu
rýchlostnej cesty R3, ktorá by
pomohla odľahčiť dopravnú
situáciu miest a obcí Oravy.
Toto je len časť toho, čo sa
v našom okrese udialo a čo
sa urobiť ešte môže, preto
je naozaj potrebné, aby naše
mesto a okres boli zastúpené
ľuďmi, ktorí svojou prácou
presvedčili a dokázali urobiť veľa pre občanov mesta,
majú sociálne cítenie, čo je
zárukou, že budú hájiť záujmy okresu. Mali by to byť
ľudia, ktorí majú schopnosť
a silu presadzovať záujmy
občanov a svoje vedomosti
a skúsenosti plne využijú v
prospech mesta a regiónu.

Boli podporené tri projekty

Členov urbáru čakajú voľby
V roku 1991 na valnej hromade Urbárskych spolumajiteľov mesta Tvrdošín Urbár
obnovil svoju činnosť a od
tohto obdobia funguje
ako aktívne združenie. Tento rok sa na
valnej hromade opäť
konajú voľby do výboru spoločenstva. Ten
je jeho štatutár nym
orgánom a tvorí ho 11
členov. Riadi činnosť
spoločenstva a rozhoduje o všetkých, nielen
zákonných, záležitostiach. Urbár sa stará
o viac ako 2000 ha lesných a poľnohospodárskych pozemkov a jeho
hlavnou činnosťou je
vykonávanie práv Urbárskych spolumajiteľov a ich právnych
nástupcov, racionálne obhospodarovanie
a spravovanie majetku
urbárskych spolumajiteľov,
starostlivosť a zabezpečenie
rozvoja, prosperity, ochrany
a obnovy obhospodarovaných
lesov. Počas uplynulého obdobia bola okrem iného zrekonštruovaná budova sociálneho
zariadenia na píle, rekonštruované boli lesné cesty, ako

Čakajú nás voľby do VÚC

stva spoločne nažívajúceho bez
prísne strážených hraníc, o regiónoch, ktoré spája rovnaká
história, tradície, zvyky, kultúra, príroda, a napokon aj veľmi blízke zmýšľanie. Kultúry
dvoch prihraničných národov
sa miešali už roky, čo sa odzr-

kadľuje aj na reči, ktorej rozumieme na jednej i na druhej
strane hranice. Spoločne tak
chceme poukázať na osobitú
výnimočnosť i spoločnú súdržnosť rozvoja, a to nielen v oblasti cestovného ruchu v rámci
Euroregiónu Tatry.

Nájdu sa aj takí, čo poďakujú
Členovia záhradkárskej osady Úplzeň počas nepriaznivého
počasia bojovali s prístupovou
cestou, ktorá sa so zvyšujúcim počtom zrážok menila na
rozbúrenú rieku. Situácia bola
o to vážnejšia, že valiace sa
prúdy rieky tiekli rovno do centra mesta. Riešením bolo vyčistiť okolie cesty a upraviť ho
tak, aby sa voda rozlievala ďalej do polí a nie na obývané ulice. Tu už však sily usilovných
záhradkárov nestačili, preto sa
so žiadosťou o pomoc obrátili
na mesto a technické služby.

Ako nás informoval pán V. Betuštiak, predseda spomínanej
ZO, pracovníci technických
služieb za pomoci techniky
upravili okolie prístupovej
cesty a vyčistili upchaté rigoly.
„Za členov našej záhradkárskej osady chcem poďakovať
za pomoc vedeniu mesta a výborne odvedenú prácu technickým službám. Vďaka nim
bude prechod ku záhradkám
bezpečnejší, a zároveň už počas dažďov nebudú ohrozovať
obyvateľov mesta prúdy vody,“
povedal pán Betuštiak.

„Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK)
schválilo v decembri minulého roka nové všeobecne záväzné
nariadenie o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na oblasť
kultúry, športu a regionálneho rozvoja,“ informoval nás Ivan
Šaško, poslanec ŽSK. „Jeho hlavným cieľom v oblasti kultúry je podpora podujatí regionálneho významu, zachovávanie
a podpora regionálnych tradícií, festivalov, výstav, seminárov
a podpora kultúrneho turizmu.“
Z dotácií Žilinského samosprávneho kraja bol podporený
XXVII. ročník Folklórnych Oravíc, ktorý sa uskutoční 22. –
23. júla. Finančný príspevok získalo aj Občianske združenie
Oravica pri ZŠ. M. Medveckej, ktoré pripravilo projekt na súťaž
Tvrdošín hľadá talent. ŽSK podporil aj Spolok dychovej hudby
Tvrdošanka, ktorý zorganizuje 30. júla na Trojičnom námestí
Fordych, XXII. ročník súťaže dychových hudieb. Z tejto krajskej
súťaže dychových hudieb a mládežníckych dychových hudieb je
možné postúpiť na celoštátnu súťaž detských a mládežníckych
dychových hudieb, ktorá sa uskutoční v roku 2018.

Skládka odpadov skolaudovaná

Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala
kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje trvalé užívanie
stavby „Revitalizácia skládky
odpadov Tvrdošín – Jurčov
Laz. Vybudovanie 2. kazety
skládky odpadov – III. etapa“.
V tretej etape výstavby
skládky odpadov prebiehali
práce na bočných svahoch,
kde bola položená drenážna
vrstva s perforovaným potrubím a odvodom priesakovej kvapaliny. Tá je napojená
cez existujúcu revíznu šachtu
do podzemnej akumulačnej
nádrže. V rámci tejto etapy
bolo tiež navyše vybudova-

né ďalšie priečne drenážne
potrubie napojené na predchádzajúcu etapu. V praxi to
znamená, že práce boli riadne
ukončené, potrebné dokumenty schválené a nová skládka
odpadov sa môže používať.
Podľa svojho svedomia a environmentálneho povedomia by
sme sa mali snažiť nezaplniť
skládku až po okraj v krátkom
období, naopak, ekologickým
prístupom, separovaním a recyklovaním tomu zabrániť.
Nech ďalšie generácie môžu
žiť obklopení čo najčistejším
prostredím, so zelenou farbou
prírody a čerstvým vzduchom
v pľúcach.

Ako nás informoval primátor mesta I. Šaško, v našom meste by okrem plavárne mohol vyrásť ešte jeden
športový stánok. O ponuku
Slovenského Zväzu ľadového hokeja prejavilo vedenie
mesta záujem. Vďaka nemu
by si deti mohli plniť svoje
sny a venovať sa v spoločnosti veľmi obľúbeného športu.
„Zväz ľadového hokeja ponúkol nášmu mestu možnosť
vybudovať pri základnej škole športovú halu s ľadovou
plochou, ktorá by slúžila na
podporu športu detí, prioritne ľadovému hokeju, nie však
výlučne,“ povedal primátor,
ktorý už absolvoval osob-

né stretnutie s prezidentom
SZĽH Martinom Kohútom.
Cieľom tohto projektu je motivovať deti vo veku 6 – 11
rokov, aby sa viac venovali
športu. Multifunkčné športové centrá by mali disponovať
ľadovou plochou o rozmeroch
20 x 40 m, pod ktorou by mal
byť umiestnený tenisový dvorec, v okolí budovy by mali
byť k dispozícii ďalšie zariadenia pre trávenie voľného
času, ako napríklad lezecká
stena, street work out zona,
bike park a podobne. Športová hala by mohla vyrásť
za Základnou školou Márie
Medveckej na mieste, kde je
v súčasnosti asfaltové ihrisko.

Okrem obyvateľov Tvrdošína budú môcť využívať
výhody spojené s preukazom občana mesta aj študenti Gymnázia, ktorí nemajú
trvalý pobyt na území nášho
mesta. Počet dochádzajúcich
študentov sa vyšplhal takmer
ku 100 a tí boli počas množstva exkurzií a výletov ukrátení o možnosti vyplývajúce
z vlastníctva preukazu. Vedenie mesta sa preto v spolu-

práci s Gymnáziom rozhodlo
umožniť aj týmto študentom
vstup do mestských kúpalísk,
či na kultúrne podujatia so
zľavou tak, ako je určené pre
obyvateľov mesta. Platnosť
preukazu študentom trvá
počas celého štúdia, až kým
maturitnou skúškou neukončia stredoškolskú dochádzku.
Vďaka tomuto gestu sa z nich
stávajú čestní občania nášho
mesta.

Mesto prejavilo záujem o projekt SZĽH

Gymnazisti získali študentský preukaz občana mesta
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Aby naše mesto bolo čisté a pekné
Technické služby (TS) koncom februára začali čistiť mesto
od posypového materiálu. Postupne do konca marca boli zhruba vyčistené skoro všetky komunikácie a chodníky. Opravovali
prepadnutú kamennú a zámkovú
dlažbu v centre mesta, vytrhnuté
obrubníky, menšie výtlky asfaltovou vrecovanou zmesou v Starom Medvedzí, v Krásnej Hôrke,
Ulice Farská, Hrádky, Múčna,
Hviezdoslavova, cesta pri parku
a parkovisko pri Verexe. Keď 18.
apríla opäť napadal sneh, posunul
sa termín asfaltovania väčších
výtlkov až na máj. Robili terénne úpravy na novom ihrisku i na
škarpe popri brehu rieky Orava.
Dosypávali kamenivom a zrovnali cesty na Oravskom nábreží
pri rodinných domoch. Postupne
začali renovovať poškodené poklopy z betónových košov v celom meste. Bolo potrebné rozbité
smetné koše nahradiť novými,
vymeniť poškodené dopravné
značky, betónové lavičky, vyčistiť verejné priestranstvá od psích

exkrementov. Nasledovalo čistenie kanalizačných šácht na odvod
dažďovej vody. Bolo potrebné
vyzbierať plastové a iné odpady
v meste, ale aj v rigoloch okolo hlavnej cesty - smer Trstená,
Nižná a Námestovo v intraviláne mesta. Pri čistení mestských
komunikácií a verejnej zelene
pomáhali aj pracovníci na aktivačnej činnosti.
Dopravnú bezpečnosť zvyšuje
inštalácia retardérov pri Základnej škole Medvedzie a pri bytovom dome č. 51.
Už vo februári sa pripravovali
na údržbu detských ihrísk, vyrábali náhradné drevené dielce
šmýkačiek, poškodených zábradlí, schodov, striešok, ktorými
v marci opravovali poškodené
diely na Vladine, Hrádkoch,
Hviezdoslavovej Ulici, pri Spojenej škole, Starom Medvedzí
a pri bytových domoch č.41 a 42.
V prvej dekáde februára zamestnanci TS začali so strihaním stromových alejí, pokračovali postupne s opiľovaním

Poplatky za hrobové miesta
Naše mesto má vo svojej
správe tri cintoríny. Podľa
zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve začalo od roku 2008
spoplatňovať nájom hrobových miest na cintorínoch
v Tvrdošíne, Krásnej Hôrke a v
Medvedzí. Nájomné zmluvy
boli viac ako symbolické, pretože boli uzatvárané na dobu
25 rokov, a to za jednohrob
16,59 eur (0,66 eur/rok), za
dvojhrob 33,19 (1,32 eur/rok),
za trojhrob 33,19 (1,99 eur/
rok), za detský hrob a urnové
miesto 4,31 (0,17 eur/rok).
Tieto poplatky sa 10 rokov
nemenili. Prehodnotenie nájmu si vyžiadali zvyšujúce sa
náklady na údržbu, prípravu
na rozširovanie areálu cintorína v Tvrdošíne a Krásnej
Hôrke, plánovanú výstavbu
urnového hája a ďalšie náklady
súvisiace s prevádzkou všetkých cintorínov.

Vedenie mesta a poslanci
mestského zastupiteľstva navrhli a napokon Všeobecne
záväzným nariadením 1/2007
schválili mierne navýšenie
pôvodných poplatkov. V porovnaní s mnohými mestami
opäť ide o symbolickú sumu:
u jednohrobu o 1 euro na rok,
dvojhrobu o 3,34, trojhrobu
4,67, detského hrobu a urnového miesta o 0,49 eura ročne.
Pre porovnanie uvádzame
poplatky v susedných mestách.
Námestovo, doba nájmu 10 rokov: jednohrob 30 eur, dvojhrob 120, trojhrob 180, detský
hrob 10 a urnové miesto 10 eur.
Trstená doba nájmu 20 rokov:
jednohrob 37 eur, dvojhrob 74,
trojhrob 111, detský hrob 18 a
urnové miesto 12 eur. Dolný
Kubín, doba nájmu 1 rok: jednohrob 2 eurá/rok, dvojhrob 8
eur/rok, detský hrob 2,60 eur/
rok, urnové miesto 2 eurá/rok.

stromov a následne výrubom
drevín na základe rozhodnutia
mesta Tvrdošín č.164/2017.
Dreviny rástli v prehustených
porastoch v bezprostrednej blízkosti okolitých nehnuteľností
a boli v zlom stave. Vypílené
dreviny boli odvezené do areálu
TS, kde boli uskladnené a následne budú využité ako palivové
drevo na vykurovanie objektov,
ktoré sú v správe mesta. Opílené
konáre boli štiepkované na Zbernom dvore.
Pre priaznivé počasie sa začalo s upratovaním a čistením
záhonov a trávnych plôch v polovici marcam a pokračovala
jarná výsadba mestskej zelene,
nainštalovaný bol mobiliár – lavičky, kvetináče.
Celomestské jarné upratovanie sa uskutočnilo v sobotu 1. apríla. Deň vopred boli
rozmiestnené veľkoobjemové
kontajnery (VOK) na určené

stanovištia a k niektorým bytovým domom na požiadanie.
V deň upratovania zamestnanci zabezpečovali odvoz plných
a dovoz prázdnych VOK a zvoz
nefunkčnej elektroniky a škodlivých látok z mestských častí na
technické služby. Že upratovanie
bolo potrebné, svedčia aj čísla.
Dokopy bolo odvezených 44
veľkoobjemových kontajnerov.
Okrem toho sa uskutočnil aj zber
odpadu s obsahom škodlivín
a elektroodpadu, ktorý bol zaslaný na zhodnotenie firme zaoberajúcej sa jeho likvidáciou
v množstve 12 610 kg.
Do dvoch dní boli všetky
VOK stiahnuté na technické
služby. Okolie, kde boli rozmiestnené, bolo dodatočne vyčistené. Následne v ďalších
dvoch dňoch boli na stanovištiach štiepkované opílené konáre stromov zo záhrad rodinných
domov, ktoré tam boli privezené.

Dane zostanú nezmenené

Posledný marcový a prvý
aprílový týždeň sa medzi občanmi nerozprávalo o inom, ako
o daniach, ktoré sme tak ako
posledné roky mali možnosť zaplatiť spolu s komunálnym odpadom na jednom mieste. O tom, že
patríme k mestám s najnižšími
číslami sme vedeli už v úvode
roka, kedy Podnikateľská aliancia Slovenska zostavila rebríček
miest podľa výšky daní z nehnuteľnosti. Prax fakty v rebríčku
potvrdila, ba dokonca možno
ešte predčila, keď si množstvo
obyvateľov nad 70 rokov alebo so
ZŤP preukazom uplatnila nárok
na zľavu. Tú si v rámci poplatku
za komunálny odpad mohli tiež
uplatniť aj osoby, ktorých trvalý pobyt je len formálny, a teda
reálne žijú na inej adrese, osoby
bez domova alebo v hmotnej núdzi. Nie nadarmo je naše mesto
zaradené na prvých priečkach.
Veď len v porovnaní s Trstenou
sme zaplatili takmer o polovicu
menej.
V období od 27.3. do 7.4. možnosť zaplatiť komunálny odpad

a daň z nehnuteľnosti využilo
80,6 % daňovníkov, čo v presných číslach znamená 105 954,80
eur. Keď si to rozmeníme na
drobné, za daň z nehnuteľností je
to 50 161,33 eur, daň za psa 4592
eur a poplatok za komunálny odpad je 51 201,47 eur. Čoraz populárnejšia je aj možnosť platiť platobnou kartou cez terminál alebo
možnosť zaplatiť cez internet.
Dane slúžia aj na to, aby
mesto mohlo poskytovať služby
pre svojich obyvateľov, medzi
ktoré patrí napríklad aj udržiavanie mestskej zelene a poriadku, či cintorínske služby, ktoré,
môžeme smelo povedať, patria
medzi najkvalitnejšie v krajine.
Na margo štátom avizovaného zvyšovania daní sa vyjadril
aj primátor: „Štát hrozí ďalším
zvyšovaním daní, no v našom
meste ostane výška poplatkov
nezmenená.“ Vďaka vybudovanej mestskej skládke a zbernému
dvoru, či podmienkami nastavenými v našom meste sa teda
v najbližších rokoch zvyšovania
báť nemusíme.

Tvrdošín našiel talenty

Náš kalendár zaujal porotu
Krása je nevyčerpateľný
prameň radosti pre toho, kto ho
vie odkryť. Alexis Carrel
Keď vie niekto oceniť snahu
človeka, hlavne keď ide o dielo
plné krásy z našej domoviny je
to uznanie, ktoré si autor veľmi
váži. Jedným takýmto dôvodom
na radosť je aj čestné uznanie
za kalendár na tento rok udelené Klubom fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov
a Štátnou vedeckou knižnicou
v Banskej Bystrici, ktoré sme
získali v súťaži Najkrajší kalendár Slovenska 2017 v kategórii
stolové. Čo je dôležité, kalendár
medzi sebou hodnotíme aj my,
obyvatelia nášho mesta, tešíme
sa z neho a hrdo vystavujeme na
obdiv členom domácnosti i návštevám. Okrem občanov nášho
mesta dostali tento kalendár aj

všetci členovia Urbáru, ktorí
sa tiež podieľali na jeho spolufinancovaní. Znamená to, že sa
z neho mnohí tešia aj ďaleko za
hranicami nášho mesta.

Podujatie už dávno nie je len o športe

Tvrdošín je mesto, ktoré na
Keďže sa snažíme prilákať
florbalovej mape Európy nájdete do nášho mesta čo najviac ľudí,
bez väčších problémov. Dôvody chceme im ponúknuť čo najviac
sú viaceré. V prvom rade sú to možností zo športovej a kultúrnej
výsledky Florbalového klubu oblasti. Ľudia sa potrebujú baviť
Tvrdošín a v druhom je to orga- a hudba k tomu určite patrí.
nizácia snáď najväčšieho florbaOrava Rock Storm je polového podujatia na Slovensku merne mladé podujatie. Kedy
Tvrdošín – CUP. Jeho ďalší roč- vás napadla myšlienka spojeník privítame počas prvého júno- nia týchto dvoch podujatí?
vého týždňa. HlavRockový festival
ný organizátor Mivznikol na podnet
lan Burdel už dnes
kamaráta Tomáša
klasifikuje takmer
Brnu, ktorý dostal
plné počty. Turnaj
nápad spojiť dve
však nadobúda aj
dobré veci do jediný rozmer, a to
nej. Počas prvých
kultúrny a je láročníkov turnaja
kadlom nielen pre
sme zabezpečili vyflorbalistov.
stúpenia miestnych
Tvrdošín - Cup
kapiel. Avšak Oraje predo dvermi. Gitarová legenda Ro- va Rock Storm je
Ako organizátori land Grapow, ex člen mestské podujatie
už máte prvé kon- Helloween.
na profesionálnej
túry. Kto všetko
úrovni. Prečo teda
počas prvého júnového týždňa nespojiť dve skvelé akcie? Druzavíta do Tvrdošína?
hou vecou je fakt, že potrebujeme
Ako každý rok aj tento to budú dvíhať úroveň turnaja a kultúry
tímy hlavne z Čiech, Slovenska a v našom meste.
Poľskej republiky. Niektoré tímy
Na čo sa má priprav iť
sú veľmi kvalitné a objavujú sa mesto Tvrdošín, ktoré drží
v nich i veľké mená. Fanúšiko- nad špor tovo – ku lt úr ny m
vi florbalu určite neuniknú. Už víkendom záštitu?
teraz s určitosťou môžeme poMesto sa musí pripraviť na
vedať, že budeme mať kvalitné príliv hlavne mladých ľudí, ktorí
obsadenie.
sa prídu zabaviť. Predovšetkým
Na vašich stránkach uvá- však tých, ktorí sa už každoročne
dzate, že ide o turnaj plný hud- do nášho pekného mesta vracajú
by, prečo?
a v dobrom spomínajú.

V Trnave získali zlaté pásmo

Spoločné foto primátora mesta so všetkými víťazmi.
Počas ôsmeho ročníka súťa- Flowerky, Lentilky, Andrej Vajže Tvrdošín hľadá talent, ktorú duliak, Slniečko, Klaudia Dzuorganizovalo mesto Tvrdošín, reková, Minihopky, Karolínka 2
Centrum voľného času a SZUŠ a divoká karta Terézia Šrobová.
M. Rosinu, si svoj talent zme- Nechýbali dievčenské kapely, taralo 13 finalistov – S Kvintet, nečné skupiny i jednotlivci, speThe Bacon, Sabína Dodoková, váci aj hra na hudobné nástroje.
Tanečný odbor SZUŠ, Hero, Veselá nálada sa rýchlo preniesla

medzi divákov, ktorí všetkých
s nadšením povzbudzovali a nezabudli dať divácky hlas svojim
obľúbencom. Za osem ročníkov
sa stalo prvýkrát, že v diváckom
hlasovaní zavládla remíza s počtom hlasov 46 pre tanečné skupiny Flowerky a Hero. Špeciálnu

cenu poroty získal Tanečný odbor SZUŠ M. Rosinu s tancom
Snehové vločky. Tretie miesto si
vytancovali Mini-Hopky, druhé
si vyspievala Sabína Dodoková
a absolútnym víťazom sa stal
Andrej Vajduliak, spevák a gitarista samouk.

Tanečníčky z CVČ opäť majsterky
Choreografie, ktoré už v našom meste dobre poznáme,
predviedli tanečníčky z Centra
voľného času pred porotou na
Majstrovstvách Slovenska vo
výrazových tancoch Showtime v dňoch 21.-23. apríla v Leviciach. Pod vedením Ivetky
Gostíkovej a Zuzky Stajníkovej opäť ovládli svoje kategórie. Tento rok zastupovali naše
mesto tri tanečné skupiny – Minihop-ky, Flowerky a Lentilky
so štyrma choreografiami. Všetky vo vekovej kategórii 9-12

rokov. V kategórii street dance
obhájili prvenstvo z minulého
roka Minihop-ky. Flowerky si
v kategórii javiskové výrazové tance vybojovali 1. miesto
s choreografiou Narodeninová
párty a 2. miesto za formáciu
s choreografiou Fanúšikovia
v tesnom závese s Lentilkami,
ktoré sa medzi množstvom tanečných skupín umiestnili ako
štvrté. Medailové Minihop-ky
a Flowerky sa úspešne kvalifikovali a postúpili na majstrovstvá Európy v Budapešti.

Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského v Trnave privítala 6. a 7.
apríla účastníkov 17. ročníka
interpretačnej súťaže v sólovej hre na klavíri a husliach.
Súťažilo sa v piatich vekových
kategóriách. Mesto Tvrdošín a
zároveň ZUŠ Tvrdošín reprezentovali dvaja žiaci. Marta
Janoštínová /klavír/ a Lukáš

Janoštín /husle/ z triedy Mgr.
Markéty Janoštínovej, ktorí vo
svojich kategóriách zaznamenali veľký úspech a umiestnili
sa v zlatom pásme. Úspešná
klaviristka Martuška získala aj Cenu Rady rodičov pri
ZUŠ M. Schneidera-Trnavského. Žiakom blahoželáme
a pedagógovi ďakujeme za
skvelú prípravu.

Úspešná Biela Orava
4. a 5. mája sa v Námestove
uskutočnil už VIII. ročník regionálnej súťaže v hre na klavíri,
akordeóne, v hre na husliach
a gitare „Biela Orava 2017“.
Základnú umeleck ú školu
v Tvrdošíne reprezentovalo 22
žiakov v rôznych kategóriách 8 klaviristov, 6 akordeonistov,
6 huslistov a 2 gitaristi. V hre
na klavíri boli úspešné: Marta
Janoštínová, Sára Šprláková,
získali 1. miesto, Michaela Jančová, Zuzana Grísová, Terézia
Šrobová získali 2. miesto a Eva
Krivdová, Lea Kristofčáková
získali 3. miesto. Štyria akordeonisti Margaréta Pindiaková,
Zuzana Janoštínová, Eliška Puchelová a Rastislav Gáll v silnej

konkurencii získali 3. miesto,
Filip Mäsiar 2. miesto. Najlepšie sa umiestnil Martin Hrubý z
triedy Mgr. art. S. Vaseka, ktorý sa stal absolútnym víťazom
I. kategórie. V hre na husliach
boli úspešní traja huslisti Andrea Hulejová, Lukáš Janoštín
a Filip Fukas, ktorí získali krásne 2. miesto a gitaristi Richard
Chnup získal 2. miesto a Lukáš
Pánik 3. miesto. Tento ročník
Bielej Oravy považujeme za
veľký úspech pre našu školu z 22 žiakov vyslaných na súťaž,
bolo 18 úspešných! Všetkým
súťažiacim i ich pedagógom
patrí veľká vďaka za výbornú
reprezentáciu školy a mesta
Tvrdošín.
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Emocionálna inteligencia základom vyučovania
Minulý rok sa Základná škola Márie Medveckej zapojila
spolu s Poľskom, Španielskom

projektu a participovaných
strán je vytvoriť metodický
materiál pre edukačný proces,

a Talianskom do ďalšieho medzinárodného projektu Erasmus Plus s názvom Emócie
(Emotions). Zámerom tohto

ktorý bude podporovaný emocionálnou výchovou. Jednotliví
partneri projektu sú presvedčení, že intenzívne zapájanie

emócií do vyučovacieho procesu žiakom zatraktívni vyučovacie prostredie, zlepší výkon
a rozvoj žiakov, čo prispieva
k progresu ich kompetencií.
Realizácia projektu pozostáva z troch fáz. V prvej
fáze učitelia jednotlivých
škôl podstúpili vzdelávanie
zamerané na emocionálnu
výchovu, ktoré bude slúžiť
ako východisko projektu.
Emocionálne vzdelávanie
učitelia Základnej školy Márie Medveckej absolvovali
pod vedením PhDr. Tholtovej, PaedDr. Gandelovej,
PeadDr. Skočíkovej z ICM
Orava v mesiaci február a marec. Druhá fáza projektu pozostáva z „job-shadowingov“, t.j.

z navštevovania vyučovacích
hodín partnerských škôl učiteľmi z už spomínaných krajín. Ich cieľom je pozorovanie,
získavanie nových skúseností,
zoznamovanie sa s novými
formami a metódami výchovno-vzdelávacieho procesu,
a hlavne zapájanie emócií. Od
24. – 28.4. sa na Základnej škole Márie Medveckej zúčastnili
„job-shadowingov“ učiteľky
z Poľska a Španielska. Okrem
pozorovania edukačného procesu mali možnosť vidieť krásy
Oravy, a taktiež ich prijal primátor Ivan Šaško na Mestskom
úrade v Tvrdošíne. Tretia fáza
pozostáva z výmenných pobytov. Prvý z nich nás čaká v júni
v Talianskom Miláne.

Keď slovenčina otvára brány do sveta
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad
každý rok organizuje prekladateľskú súťaž Juvenes Translatores. Spomedzi 13 škôl

a 57 jazykovo zdatných študentov jubilejný 10. ročník
vyhrala žiačka tvrdošínskeho gymnázia Agáta Brozová.
Začiatkom apríla cestovala
do Bruselu, aby si prevzala
cenu za najvernejší preklad do
slovenčiny. „Bol to veľmi prí-

jemný a plnohodnotný zážitok
naplnený družnou atmosférou
členov EÚ. V tejto súťaži som
sa úplne našla, takže všetko, čo
bolo jej súčasťou, aj čo ju sprevádzalo, bolo
veľmi príjemné, počnúc
samotným
prekladom,
až po tento
krásny výlet
do európskej metropoly,“ povedala Agátka
po tom, čo
si prevzala
cenu.
Pri príležitosti výročia súťaže museli
žiaci preložiť texty z ľubovoľného z 24 jazykov Európskej únie. Žiaci z celej Európy využili až 152 jazykových
kombinácií, medzi ktorými
sa objavil napríklad preklad z
gréčtiny do lotyštiny a z bul-

harčiny do portugalčiny. Všetci víťazi si vybrali preklad do
materinského jazyka tak, ako
to robia aj úradní prekladatelia v inštitúciách EÚ. Agátu a
ostatných 17-ročných víťazov z
celej Európy v Bruseli osobne
pozdravil komisár Günther H.
Oettinger pre rozpočet a ľudské zdroje. „Nerátala som s
tým, že uspejem. Myslela som
si, že existuje len veľmi malá
pravdepodobnosť. Som šťastná, je to zaujímavý pocit. Na
súťaž som sa až tak špeciálne
nepripravovala, dostala som
pár tipov od našej učiteľky angličtiny a tých som sa držala. V
tomto prípade však bolo dôležitejšie, ako byť odborníkom na
cudzí jazyk, dokonale ovládať
slovenčinu. Premýšľala som, že
by som sa tejto oblasti mohla
v budúcnosti venovať aj profesionálne,“ povedala Agátka.
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie
na Slovensku vyjadril radosť

nad úspechom Agátky a poukázal na to, že náš materinský
jazyk nás ovplyvňuje najviac
a netreba ho zanedbávať. „Som
rád, že pekná slovenčina hrá
v tejto súťaži dôležitú úlohu,“
odkázal. Pedagogický zbor
označil Agátku za študentku,
v ktorej sa spája prirodzený
talent a inteligencia s usilovnosťou a sebadisciplínou. Zapája sa do mnohých súťaží, čo
si vyžaduje úplne nasadenie a
poctivú prípravu. Okrem nej sa
do súťaže zapojili tiež Samuel
Randiak, Veronika Jurčiová,
Alica Staššáková a Janka Kozoňová, ktorých práce boli na
výbornej úrovni. Dobrý prekladateľ musí ovládať nielen jazyk
originálu textu, ale tiež cieľový
jazyk, čo znamená mať bohatú
slovnú zásobu v slovenskom jazyku, vyjadrovacie schopnosti
a ovládať správny pravopis
a gramatiku. Toto všetko naši
študenti ovládajú, čo svedčí aj
o ich úspechoch.

Úspech na Prezentiáde alebo GreenByte mieri do Brna
„Piatok 21. 4. bol na žilinskej Obchodnej akadémii Veľká Okružná pre mnoho tímov
zo základných a stredných
škôl z celého Žilinského kraja
v znamení emócií, nervozity,
ale aj radosti a skvelých prezentačných výkonov - to všetko
prinieslo krajské kolo Prezentiády, ktoré sa konalo historický prvýkrát v Žilinskom kraji.“
Týmito slovami začínalo hodnotenie krajského kola Prezentiády. Je to súťaž v prezentačných
zručnostiach žiakov základných
a študentov stredných škôl, ktorá
má v Čechách už niekoľkoročnú históriu. Úlohou žiakov bolo
zostaviť dvoj až trojčlenné tímy
a vytvoriť prezentáciu v PowerPointe na zvolenú tému.
Z nominačného do krajského
kola postúpili štyri tímy nášho
gymnázia: Greenbyte, DoBa-

Ni, The DGG a sLOVEnky. Z
10 tímov v kategórii SŠ získali
sLOVEnky krásne 2. miesto.
V kategórii ZŠ bolo rozhodovanie dramatickejšie: ,,Rozhodovanie o prvé miesto bolo
zo všetkých najťažšie, nakoniec sa podarilo tímu Green
Byte z Gymnázia Tvrdošín byť
tými šťastnejšímí, s rozdielom
jediného bodu majú dvere na
finále otvorené.“
Finále Prezentiády sa uskutočnilo v dňoch 27. – 28.4. v
priestoroch Ekonomicko-správnej fakulty MU v Brne. Gymnázium Tvrdošín reprezentoval tím GreenByte v zložení:
Karina Šprláková, Mária Matušisková a Vanessa Vávrová.
Dievčatá získali v Brne cenné
skúsenosti, ktoré využijú pri
príprave na ďalšie ročníky súťaže.

Marec mesiac knihy
Marec je okrem príchodu jari
známy aj tým, že je to mesiac
venovaný knihám. Tie nás životom sprevádzajú neustále, najprv nám rodičia čítajú rozprávky, recitujeme z nich básničky,
zahĺbime sa do dobrodružných
románov, fascinujú nás dejiny,
historické fakty i výmysly, vynálezy, príroda, život... Toto všetko

vieme nájsť v najväčšom poklade ľudstva – v knihách. Sú obrazom myšlienok celej spoločnosti.
Pri tejto príležitosti deti zo
školských zariadení navštívili
mestskú knižnicu, kde spolu
s knihovníčkou A. Šimičákovou besedovali o význame kníh
v živote, i o tom, ako sa stať čitateľom.

Čarovná noc v materskej škole
Z večera 30. do rána 31.
marca sa Materská škola na
Oravskom nábreží premenila na
Rozprávkovo. Deti v materskej
škole vítali rôzne rozprávkové
bytosti, ktoré ich premenili na
škriatkov. Počas večera im pomáhali podľa mapy nájsť truhličku so strateným pokladom.
Čaro noci spočívalo aj v tom,
že poklad hľadali nielen deti
v Tvrdošíne, ale aj deti v priateľských materských školách
v Kátove a Soběslavi, ktoré sa
zapojili s nami do e-Twinning
projektu ,,Čarovný čas“. Čarovná noc v materskej škole
bola vyvrcholením polročnej
e-Twinningovej spolupráce,

ktorej cieľom bolo získať nové
skúsenosti a zážitky, prehĺbiť
vzťah k rodnému mestu prostredníctvom poznania tradícií a zvykov a vytvorenia
povedomia o rodnej krajine
a krajine našich českých susedov. Najväčším zážitkom pre
deti bolo vzájomné on-line
zdieľanie skúseností z hľadania
pokladu, spievanie spoločnej
piesne ,,Keď si medzi kamarátmi“ a samozrejme nájdenie
strateného pokladu. Poďakovanie patrí aj nášmu sponzorovi
firme Univel z Krásnej Hôrky,
ktorý pomohol s vytvorením
pokladu v podobe magnetiek
s logom projektu.

Študenti z gymnázia smerujú do Japonska
PanaRobots tím študentov
z Gymnázia Tvrdošín pokračuje vo svojich úspechoch.
Ďalší titul si pripísali na súťaži v stavbe a programovaní
robotov RoboCup 2017 v Martine, kde v kategórii Rescue
line (robot záchranár) získali
1. miesto v rámci Slovenska,
čím postúpili na svetové finále
do Japonska. V kategórii Konštrukcia si odniesli 3. miesto.
„Prvé miesto nám zabezpečilo postup na svetový turnaj,
ktorý sa koná v júli 2017 v
japonskom meste Nagoya. Je
to veľmi prestížna súťaž v robotike, veľká príležitosť získať
množstvo skúseností a poznatkov z oblasti svetovej robotiky.
Preto by sme sa veľmi chceli
zúčastniť a zabojovať o prvenstvo medzi tímami z celého
sveta. Zároveň by sme chceli
zviditeľniť našu prácu a našu
krajinu v ďalekom Japonsku,“
povedali členovia tímu PanaRobots.
Ešte koncom minulého roka
sa zúčastnili regionálnej súťaže First Lego League (FLL)
v Banskej Bystrici, čo je svetová robotická súťaž s jednotnými pravidlami, kde študenti
musia skonštruovať robota zo

súčiastok Lega a následne ho
naprogramovať tak, aby splnil
zadané úlohy na pripravenom
ihrisku, za čo získavajú body.
Tím PanaRobots získal ocenenie v najťažších kategóriách: 1.
miesto Robot-Game, 2. miesto
Robot-Design, cenu poroty
a celkové 2. miesto. Členov
tímu v zložení Andrej Klčo,
Alex Veselý, Pavol Betušťák,

Miroslav Ujmiak, Andrej Klčo.

Martina Oriešková a Miroslav
Ujmiak viedla Alena Klčová
a Martin Klčo, ktorí záujem
o robotiku na Gymnáziu rozbehli. Porota ich prácu označila za premyslenú a spoľahlivú čo sa týkalo konštrukcie
aj designu.

Laserové ošetrenie prístupné aj u nás
Salón Ladies & Gentleman
už v hoteli Limba funguje pol
roka. Za toto obdobie si zákazníci zvykli na profesionálny
prístup aj kompletnosť služieb
na jednom mieste. Ešte v začiatkoch nám jeho majiteľka Vierka
Ondríková spomínala ošetrenie
laserom, o ktorý prejavilo záujem množstvo zákazníkov. Prvé
avízo o tejto forme riešenia kozmetických nedokonalostí, ako aj
tetovaní obočia, bolo ešte pred
vianočnými sviatkami aj ako
možnosť darovania darčekovej
poukážky. Na tému extra doplnkovej služby sme sa rozprávali
s majiteľkou – realizátorkou aj
zákazníčkami.
„Lekársky, vysokovýkonný
laser je zameraný na odstraňovanie cievok, pigmentácií
a chĺpkov na celej časti tela,
uviedla nás do problematiky majiteľka. Klientky, ktoré
podstúpili túto procedúru na
konci januára prvýkrát chceli
ostať v anonymite. Predsa len,
ženská krása je citlivá a krehká téma. Na margo ošetrenia
sa však vyjadrili takto: „Veľmi
ma potešilo, keď som sa o tejto
možnosti dozvedela, pretože je

to tu a dostupné, nemusím cestovať stovky kilometrov kvôli
takej krátkej procedúre. Teším
sa na ďalšie sedenie, pretože už
po tom prvom vidno, že mi cievky z tváre miznú. Podstúpila som
tiež tetovanie obočia. Pravdaže
to bolelo, ale dalo sa to vydržať.
S celkovým výsledkom som naozaj spokojná,“ dodáva spokojná
zákazníčka s úsmevom. „V istom
období som začala mať problémy so štítnou žľazou, čo súvisí
s tvorbou hormónov a kvôli tomu
sa mi chĺpky tvorili aj na brade.
Môj život to nijak neovplyvňovalo, ale nevyzeralo to esteticky
a boli situácie, keď som sa kvôli
tomu cítila naozaj nepríjemne.
Depilácia bola len dočasné riešenie, preto bola moja voľba trvalého laserového odstránenia
okamžitá. Už po prvom raze badám určitú zmenu. Konečne sa
tak budem môcť cítiť ako žena,“
hovorí iná klientka.
Ako kedysi povedal Mark
Twain „Ak sa pozerá niektorá
žena často do zrkadla, nie je
to márnomyseľnosť, ale statočnosť.“ A aj vďaka Salónu Ladies
& Gentleman môže byť statočnosť žien o čosi príjemnejšia.

V CSS otvorili brány verejnosti
Centrum sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Tvrdošín rozšírilo služby
celoročného pobytu v tomto
zariadení o dennú ambulantnú formu, ktorá funguje už
dva roky. To ako prebieha
bežný deň v tomto zariadení
sa mohla 5. mája verejnosť
presvedčiť počas dňa otvorených dverí.
Cieľovou skupinou sú prijímatelia sociálnych služieb
od 18 rokov po dôchodkový
vek, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Ambulantná
forma pobytu funguje každý
pracovný deň od 7.00 do 17.00
a zahŕňa stravu 4x denne,
starostlivosť odborného personálu s pomocou najmodernejšej techniky. V súčasnosti
túto možnosť využíva 8 stálych klientov z nášho okresu,
pričom jej celková kapacita je
až 12 osôb. Počas pracovných
dní odborný personál vytvára pre klientov mnohé aktivity, ktoré rozvíjajú fyzickú

zručnosť i psychickú pohodu.
Práve psychológovia odporúčajú takúto formu socializácie
sa klientov, u ktorých vidieť
mnohé pokroky. Okrem mnohých dielní pracovníci CSS
Orava neustále hľadajú možnosti ako pomôcť klientom.
Keďže im nahrádzajú domov,
využívajú mnohé príležitosti
a projekty. Vďaka nim môžu
získať pomôcky, ktoré rozvíjajú a stimulujú zmysly, podporujú vnímanie, poznávanie,
emocionalitu, komunikáciu,
kreativitu a jemnú motoriku.
Výsledkom jedného z projektov je 5 tabletov, slúchadlá
a PC s wifi pripojením, ktorá
podporuje ich sebarealizáciu,
koncentráciu, schopnosť relaxovať a uvoľniť sa. Ako nás
informovala riaditeľka CSS
Orava Ing. Anna Žuffová, vo
výzve obchodného reťazca
Tesco vyhrali ďalší projekt,
vďaka ktorému budú môcť
absolvovať liečebný pobyt
s vplyvom koní - hipoterapiu.
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Hodnotili a plánovali nové aktivity

Na výročnej členskej schôdzi Združenia zdravotne postihnutých v Tvrdošíne sa po roku zišlo viac než 80 členov, aby spoločne
zhodnotili činnosť za uplynulý rok, a zároveň naplánovali svoje aktivity v novom období. Nová predsedníčka združenia Marta
Pardelová privítala všetkých prítomných a zhrnula uplynulý rok jednak v rámci aktivít, ale i spolupráce jednotlivých združení obcí z okresu. Členov oboznámila s ponukou rekondičných pobytov i jednodňových výletov. Všetci sa s nadšením tešia na
ďalšie spoločné chvíle naplánované počas celého roka, ktoré môžu uskutočniť aj vďaka podpore mesta.

Keď sú deti vychované
Ten, čo už v živote zažil situácie, kedy bol odkázaný na niekoho pomoc vie, aké je to dôležité a možno niekedy aj vzácne.
Vždy veľmi poteší, keď pomoc
príde sama, bez požiadania.
Svoje o tom vie aj pani Jolana
Grobarčíková z Medvedzia:
„Po rozsiahlej porážke musím
chodiť s chodítkom. Hoci si
musím telo cvičiť a trénovať,
často, keď idem na nákup sú pre
mňa tašky ťažké. Vtedy hneď ku
mne pribehnú deti zo Základnej

školy Márie Medveckej a vždy
sa mi ochotne ponúknu, že mi
pomôžu. Cez deň sa mi pozdravia aj trikrát a už z ďaleka mi
bežia na pomoc. Chcem im za
to veľmi poďakovať, lebo nikdy nič odo mňa nechcú ani si
nezoberú, povedia, že je to maličkosť.“ A naozaj, pre niekoho
maličkosť, no pre niekoho je to
výnimočné a vždy poteší. Pre
nás všetkých je dobré vedieť,
že nám pred očami rastie dobre
vychovaná generácia.

znova zaodeli do ľudového kroja, aby
sme oslávili „Deň
ľudovej rozprávky“.
Nad školou sa vznášal duch Dobšinského
rozprávky, skladali sa
obrázkové skladačky,
vytvárali ilustrácie.
Starší žiaci si pripravili program pre
mladších žiakov, a to
v podobe prezentácií o rozprávkarovi,
hovorili o ľudových
zvykoch, tradíciách,
predvádzali dramatizácie rozprávok...
Ľudové piesne a tance
sa niesli ako ozvena tradície
po chodbách školy. Tešili sme
sa návratu do minulosti a učili sa v duchu ľudovej tradície
a ľudovej slovesnosti, ktorú

V našom meste sú seniori
organizovaní v troch kluboch
dôchodcov.
V Tvrdošíne vedie klub dôchodcov, ktorý eviduje 68 členov,
Mária Gallasová. Klub úzko spolupracuje s ostatnými klubmi, a
to hlavne pri usporiadaní väčších
podujatí kultúrneho a spoločenského charakteru.
Činnosť Klubu Nádej vedie
Helena Hlušáková (Medvedzie a
Krásna Hôrka). Členovia (84) sa
schádzajú každý štvrtok na Mestskom kultúrnom stredisku Medvedzie. Činnosť Klubu dôchodcov
Skalka Medvedzie (82 členov)
vedie Eduard Vasek. Stretávajú sa
pravidelne každú stredu v priestoroch ZŠ M. Medveckej. Klub dôchodcov Skalka si v roku 2016

Územie Oravy sa niekedy
okolo roku 1000, podobne ako
väčšina nášho územia, stalo súčasťou novozaloženej Ostrihomskej arcidiecézy. Na začiatku 11.
stor., kedy začali v rámci Ostrihomskej arcidiecézy vznikať prvé
archidiakonáty (arcidiakonáty),
vznikol aj Nitriansky archidiakonát, pod ktorého správu spadalo
i územie Oravy. To v rámci územia Nitrianskeho archidiakonátu
tvorilo spolu so susedným Turcom Turčiansko-oravský vice-

archidiakonát (vicearcidiakonát).
Najstarším prameňom k štúdiu
cirkevných pomerov na území
Oravy je však až súpis pápežských desiatkov z rokov 1332 –
1337. Pápežskí legáti – Rajmund
de Bonofato a Jakub Berengariov
síce prišli do Uhorska už v roku
1331, no s vyberaním pápežských
desiatkov začali až roku 1332.
Územie Oravy spadalo do pôsobnosti Rajmunda de Bonofato,
ktorý mal na starosti Ostrihomskú
arcidiecézu. Rajmund de Bonofato

na Orave zaevidoval dve farnosti –
farnosť „...Tordesen ...“ a farnosť
„...Arauia ...“ (Lokalizácia farnosti „Arauia“ dodnes nie je uspokojivo vyriešená. Jej sídlom bol buď
hrad Orava alebo Veličná). Kňaz
Peter „de Tordesen“ mal podľa
záznamov Rajmunda de Bonofato príjem jednu hrivnu striebra,
z ktorej zaplatil určený desiatok
vo výške šiestich grošov. Farár
Martin „de Arauia“ mal príjem vo
výške dvoch hrivien striebra a zaplatil jedenásť grošov. Vzhľadom
na výšku benefícia tvrdošínskeho
farára Petra sa jeho farnosť radila
medzi malé až priemerné, zatiaľ
čo dôchodok kňaza Martina už
patril v rámci Uhorska k nadpriemeru. Na konci 14. stor. sa uskutočnila doposiaľ jediná historicky
známa kanonická vizitácia ostrihomskej kapituly v období stredoveku. Tú v priebehu roku 1397
uskutočnil sibiňský biskup Anton

Už v roku 1992 v rámci prvej etapy plynofikácie mesto uvažovalo o vybudovaní troch vetiev, ktoré pokryjú centrum mesta,
Trojičné námestie s vetvou k základnej škole, Vojtaššákovu ulicu
k mliekarni s priemyselnou časťou mesta a samostatnou vetvou
ku kotolni priemyselnej školy. Dnes je mesto nielen celé splynofikované, ale každá domácnosť má vodovod a v celom meste
je kanalizácia.
Pred 20-timi rokmi
Problémy týkajúce sa dopravy, ktoré bolo potrebné vyriešiť
nezáviseli len od kvalitnej úpravy komunikácií. Hlavným nedostatkom bolo ignorovanie autobusových zastávok na sídlisku
Medvedzie samotnými šoférmi autobusov. Situáciu sa podarilo
napraviť a v súčasnosti využívame desiatky pravidelných liniek
nielen v rámci Oravy.
Pred 15-timi rokmi
Riešením bytového problému bolo vybudovanie bytového
domu č. 50, pričom viac ako polovica bytových jednotiek spadá
pod správu mesta.

z poverenia ostrihomského arcibiskupa – Jána z Kaniže. Táto
kanonická vizitácia zachytila v
rámci Nitrianskeho archidiakonátu (arcidiakonátu) i päť oravských
farností. Išlo o farnosti: Veličná,
Dolný Kubín, Tvrdošín, Trstená
a Sedliacka Dubová.
Kanonická vizitácia Ostrihomskej kapituly z roku 1397, ktorá
farnosť Tvrdošín uvádza v podobe
„Tvardossin“, síce predstavuje v
poradí až druhú známu písomnú
zmienku o tvrdošínskej farnosti,
no jedná sa prvú písomnú zmienku o farnosti Tvrdošín, ktorú
vieme bezpečne datovať rokom.
Z uvedeného dôvodu má kanonická vizitácia z roku 1397 pre dejiny
tvrdošínskej farnosti, s ktorou sa
po uvedenom roku v písomných
prameňoch opäť stretávame až
na začiatku obdobia novoveku,
mimoriadny význam.
		 Lukáš Tkáč

Tvrdošín bližšie k turistom

niektoré vyučujúce vložili aj do
aktuálneho učiva.
Idea tejto akcie bola viditeľná v radosti, zračiacej sa na tvárach detí. Tradícia je dnes akou-

si vzácnosťou, často upadajúcou
do úzadia, preto je dôležité, aby
sme ju zachovávali pre naše deti
aj do budúcna.
Mgr. Petra Daňová

Žilinský turistický kraj vydal sprievodcu po Žilinskom kraji „Dobrevedieť, lepšie vidieť!“, v ktorom zosumarizoval najznámejšie a najnavštevovanejšie pamiatky a miesta spojené s kultúrou, históriou, prírodou a oddychom.
Oravský hrad, pýcha celej Oravy v ňom
označili za top pamiatku v regióne, ktorú sa oplatí vidieť. V tomto zozname
v časti venovanej Orave bol medzi najvýznamnejšie, okrem iného, zaradený
aj „náš“ Kostol všetkých svätých v Tvrdošíne a nechýbal aj Thermal Aquapark

Písali sm e v na šich n oviná ch

Pred 30-timi rokmi
Naša významná rodáčka, národná umelkyňa Mária Medvecká nás opustila 23. apríla 1987. Celou svojou bytosťou bola pevne
pripútaná k svojmu rodisku. Za viac než štyri desaťročia vytvorila
dielo zriedkavé rozsahom, ale predovšetkým výnimočné svojimi
umeleckými hodnotami. Svojim umeleckým vyznaním sa stala
Mária Medvecká najvýznamnejšou maliarkou nášho kraja. V jej
obrazoch je uložená hlboká láska a úcta k oravskému ľudu a prírode.
Pred 25-timi rokmi
Po dvadsiatich rokoch užívania sme si pripomenuli rozhodnutie vtedajšej vlády, ktorá po skončení II. svetovej vojny ako
vojnovú náhradu za spálenú chatu SKTL Tvrdošín rozhodla
učiniť nápravu za stratu. Tak ako boli zo štátnych prostriedkov obnovené cesty, mosty, dediny a mestá, tak vtedajšia vláda
rozhodla nahradiť Tvrdošínčanom škodu tým, že im umožnila
výstavbu novej chaty.

založil aj základnú organizáciu
Jednoty dôchodcov Slovenska.
„Záleží nám na tom, aby naši
spoluobčania seniorského veku
mali možnosť zapájať sa do vecí
verejných. Podporujeme kluby
rôznymi formami, akými je spolupráca pri organizovaní výletov,
zájazdov a iných spoločenských,
kultúrnych a športových podujatí.
Tešíme sa, že majú záujem o dianie v našom meste a naďalej ich
budeme v ich aktivitách v rámci
našiíh možností podporovať,“ povedal primátor, ktorý oceňuje ich
aktivity a angažovanosť.
Na tento rok majú kluby pripravené rôzne spoločné klubové stretnutia, výlety a účasť na
kultúrnych a športových podujatiach.

620. výročie druhej najstaršej zmienky o tvrdošínskej farnosti

Deň ľudovej rozprávky
Kedysi dávno žili raz ľudia,
ktorí nepoznali naše súčasné
mesto, školu, a už vôbec nie
internet a moderné výdobytky
techniky, bez ktorých si mnohí z nás, bohužiaľ, už nevedia
predstaviť život. Na miestach
nášho terajšieho života bola v
minulosti iba príroda. Tú krásu obývali naši predkovia. Namiesto sociálnych sietí využívali
osobný kontakt, často si spievali, tancovali a vymýšľali rôzne
príbehy, hlavne rozprávky. Ako
čas ubiehal, ľudia sa menili,
rozprávky a zvyky sa posúvali
ďalej tradovaním z pokolenia na
pokolenie, a tak sa uchovali až
dodnes. Toto vzácne dedičstvo
by sa však nezachovalo bez najznámejšieho zberateľa ľudových
rozprávok – Pavla Dobšinského.
Aj my, „obyvatelia“ ZŠ Š.
Šmálika, sme sa preto 16. 3.

Majú veľa elánu a optimizmu

Ústavný súd priznal nášmu mestu historickú i zákonnú príslušnosť k Oraviciam, ktorú nikdy nikto nemal právo zmeniť,
nerešpektovať. Po rokoch neistoty tak v mestskej časti mohol napredovať vývoj a rozmach cestovného ruchu.

Oravice. Turisti tak môžu mať na výlete
naprieč našim krajom pomôcku, kde
nechýba nič, ba naopak, veď len o našom regióne sa dozvedia, že stojí za to
navštíviť aj Múzeum Oravskej dediny,
Drevený artikulárny evanjelický kostol
Leštiny, Slanický ostrov umenia, Klin,
Hviezdoslavovu hájovňu, Oravskú lesnú železnicu, Brestovskú jaskyňu, pre
milovníkov zimných športov Roháče
– Spálenú, či Podroháčske folklórne
slávnosti. Pritom ide len o malú ochutnávku toho, kde sa dá čo zažiť.

vít bolo potrebné doplniť bankomaty na sídlisku Medvedzie,
čím sa zvýšil komfort obyvateľov i dostupnosť ďalších služieb.
Pred 10-timi rokmi
Kruhový objazd pri Tescu bol na základe pripomienok vedenia mesta a vodičov prispôsobený prejazdu nielen osobným, ale
aj nákladným automobilom a kamiónom. Rozšírená bola jazdná
dráha a nábehové plochy, upravené chodníky a zvodidlá, kvôli
bezpečnej a plynulej premávke.
Lokalita IBV Pod Žiarcom sa dočkala kompletných inžinierskych sietí a novej cesty. Zrealizovaný bol vodovod, kanalizácia,
položených bolo 1445m2 novej cesty a verejný vodovod s dĺžkou
228 m. V rámci tejto stavebnej akcie bola vybudovaná aj trafostanica s rozvodmi a prípojkou.

Dnešné Oravice očaria každého návštevníka.
V súčasnosti už samozrejmosť, no pred 15 rokmi ešte problém, ktorý bolo treba vyriešiť - v rámci podnikateľských akti-

Asfaltový chodník pred Spojenou školou na sídlisku Medvedzie bol nahradený zámkovou dlažbou, ktorá je jednoduchšia na
údržbu i prípadné opravy. Esteticky zapadá do konceptu rekonštruovaných chodníkov v meste.
Pred 5-timi rokmi
Projekt Zberný dvor je veľkým úspechom nášho mesta, ktorým sme vytvorili podmienky pre plnenie náročných noriem,
ktoré aj Slovensku prikázala plniť Európska únia. Projektom sme
si vytvorili podmienky najmä pre udržateľnosť nášho životného
prostredia a v neposlednom rade so snahou nezvyšovať výšku
poplatku za domový odpad, ktorý máme v tomto období určite
najnižší na Slovensku.
Dopravná situácia v centre mesta je vybudovaním kruhovej
križovatky vyriešená na niekoľko desiatok rokov dopredu. Spolu s rekonštrukciou mosta bola priradená aj výstavba kruhovej
križovatky. Popri nich bola vybudovaná dažďová kanalizácia,
upravené kanalizačné poklopy, odvodnenie prostredníctvom
uličných vpustí. Boli položené káblové rozvody a stĺpy verejné
ho osvetlenia.
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Spoznaj svoju vlasť a jej históriu

Narodili sa
19. 	2. 	
21. 2.
22. 	2. 	
27. 	2. 	
28. 	2. 	
2. 3. 	
7. 	3. 	
9. 3. 	
16. 	3. 	

Ema Dlugošová
Viktória Žatkuliaková
Michal Gábor
Ema Jančeková
Dávid Lupták
Félix Gabarík
Adam Betuštiak
Lenka Janečková
Emília Škumátová

19. 	3. 	
22. 3.
27. 	3. 	
27. 	3. 	
27. 	3. 	
29. 	3. 	
2. 4. 	
5. 4. 	
5. 4. 	

Samuel Kubala
Natália Morgensternová
Jakub Kovalčík
Viktória Paliderová
Jakub Matis
Filip Bandošťák
Nela Lissová
Mia Furťová
Samuel Ivanisko

Sobáše
18. 	2 .
18. 	2 .
10. 	3.
18. 	3.
22. 	4 .
29. 4.
29. 	4 .

Ing. Lucia Hrušková – Martin Košický
Stanislava Martiniaková – Tomáš Hurťák
Ingrid Kohárová – Stanislav Kozák
Katarína Medvecká – Jozef Škodoň
Jaroslava Olosová – Ing. Dominik Gvozdiak
Ing. Zuzana Svrčková – Mgr. Jaroslav Florek
Kristína Bačová – Mário Štech

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
90 rokov
Margita Šupáková 	
85 rokov
Mária Jarinová
Vendelín Jaroš
Štefan Molitoris
Elena Pazúriková
80 rokov
Jozef Kováč
Jozef Kolena
Margita Molitorisová
Etela Dulková
Irma Ondrašáková
Vladimír Vajduliak

Medvedzie

Krásna Hôrka
Medvedzie
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Medvedzie
Tvrdošín
Tvrdošín

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

Odišli z našich radov

27. 2. 	
4. 3. 	
24. 3. 	
26. 3. 	
29. 3. 	
2. 4. 	
8. 4. 	
28. 4. 	
30. 4. 	
30. 4. 	

Štefan Kormaňák 	
71-ročný
Emília Tóthová 	              83-ročná
Štefan Ulrich, 	
81-ročný
Vladimír Lupták, 	
69-ročný
Milan Medvecký, 	
65-ročný
Ivan Čiernik, 	
43-ročný
Eva Šubjaková, 	
53-ročná
Drahomíra Kovalčíková	 82-ročná
Ing. Peter Kubala
71-ročný
Mária Jantošíková	 87-ročná

Spomienka

More lásky si so sebou vzal, hory bolesti
zanechal, prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás. So smútkom
v srdci si pripomíname 10. výročie, kedy nás
navždy opustil náš drahý otec a manžel František Orčo. S láskou spomínajú manželka a deti
s rodinami.

O b č i a n s ke z d r u ž e n ie
Priaznivci Pustého hradu
v spolupráci s Mestom Zvolen
opäť organizujú 9. júna podujatie Cyklojazda Via Magna,
ktorého cieľom je propagácia
Pustého hradu a mesta Zvolen, ako aj spoznávanie miest
a obcí, ktoré sa nachádzajú na tejto historickej ceste.

Toto podujatie je spojené s
krásnym športom, akým je
cyklistika. Trasy Tvrdošín
- Zvolen a trasy Szentendre
- Zvolen sa zúčastní pravdepodobne po 20 cyklistov. Záujemci z nášho mesta, ktorí by
sa chceli k pelotónu pripojiť
sa môžu informovať na č. t.
043/5309016.

Sezóna nabitá divadlami
Humor je v živote človeka
ako liek. Vitamín potrebný
na prežitie aj tých najťažších
chvíľ. Tak, ako šťastie a smútok, aj o smiech sa delíme so
svojím okolím, a čím viac
ľudí sa nakazí,tým lepšie.
Epidémiu smiechu ešte počas
fašiangového obdobia spustili
divadelné vystúpenia – amatérske i profesionálne. Ťažko
povedať, ktoré boli publiku
bližšie, lebo i tie amatérske
boli v tesnom závese s tým

druhým. Hlavný bol však
úmysel šírenia radosti, a to sa
aj podarilo počas vystúpenia
Veličianskeho divadla – Bičianka z doliny, Štefanovského divadla – Starý zaľúbenec
a z dielne Kumšt production
komediálnou inscenáciou Rodinný prievan.
Kus radosti a nadšenia
nechýbalo ani našim najmenším počas vystúpenia obľúbených postavičiek Smejko
a Tanculienka.

Darovali kúsok seba
Postup ako poskytnúť prvú
pomoc ranenému sa učíme už
v základnej škole. Pohotovo zareagovať v prvých sekundách,
ktoré často rozhodujú o tom, či
dotyčný prežije prirovnávame
ku malému hrdinskému činu.
K hrdinom patria aj tí, ktorí
sa rozhodnú darovať kúsok
zo seba, najvzácnejšiu tekutinu – krv. Mnohí premôžu svoj
strach z ihly, lebo vedia, že aj
takto môžu pomôcť, zachrániť,

venovať ešte niekoľko pekných
okamihov v živote. Príležitosť
stať sa hrdinom využili pedagógovia, žiaci i ostatná verejnosť 12. apríla, kedy počas
Veľkonočnej kvapky krvi darovali v Základnej škole Márie
Medveckej svoju krv. Odberu
sa zúčastnilo 65 darcov a z 58
uskutočnených odberov bolo
až 26 prvodarcov. Nechýbali
medzi nimi žiaci z Gymnázia
a Spojenej školy.

Dňa 5. apríla sa uskutočnilo celoslovenské testovanie
žiakov 9. ročníka T9. Zo ZŠ
M. Medveckej sa testovania
zúčastnilo 42 žiakov, ktorí
boli rozdelení do 4 skupín. Tri
skupiny žiakov robili testovanie papierovou formou, z toho
v jednej skupine boli zaradení
žiaci so ŠVVP a jedna skupina žiakov robila testovanie
elektronickou formou. Oficiálne výsledky testovania do-

stanú žiaci približne koncom
mája. Elektronicky testovaní
žiaci sa dozvedeli predbežné
výsledky ihneď po odoslaní
testových úloh. Podľa týchto neoficiálnych výsledkov
dosiahol z matematiky jeden
žiak 95 % a dvaja ďalší 90 %,
zo slovenského jazyka mala
jedna žiačka 92 % a priemerná úspešnosť elektronicky
testovaných žiakov dosiahla
cca 70%.

Spomienka

Spomienka

Spomienka

Dňa 14. mája si pripomenieme 30 rokov, čo
nás navždy opustil náš milovaný manžel, ocko
a starký Peter Turčák. S modlitbou a láskou
v srdci spomína manželka a deti s rodinami.

Spomienka

Odišiel ticho, ako odchádza deň, zostáva v našich srdciach len. Dňa 16. mája uplynul rok, čo
nás navždy opustil manžel, otec Pavol Holubčík.
S láskou na neho spomína manželka a synovia.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku
spolu s nami.

kov. Z ich tvárí sa dalo jasne vyčítať, ako veľmi sa už do školy tešia.
Od septembra by tak v Základnej
škole Márie Medveckej malo nastúpiť 65 žiakov, hoci zápisu sa
zúčastnilo 51 detí, 22 chlapcov
a 29 dievčat, do 1. ročníka nastúpi
aj 14 žiakov zo súčasného nultého
ročníka. V novom školskom roku
otvárajú tri prvácke triedy a jednu
špeciálnu pre deti s hendikepom.

ný. Vďaka rozprávkam otestovali
aj čistotu výslovnosti a mnohé
ďalšie skúsenosti budúcich žiači-

V Základnej škole Štefana Šmálika 40 žiakov z toho 29 chlapcov
a 11 dievčat.

Deň povedomia o autizme
Dňa 2.apríla sa v malej sále
kultúrneho strediska v Tvrdošíne uskutočnilo podujatie pri
príležitosti „Svetového dňa
povedomia o autizme“ v spolupráci s mestom Tvrdošín, Komunitným centrom Žirafa, ktoré
prevádzkuje občianske združenie PERSONA s občianskym

majú skúsenosť s prácou ľudí
s autizmom a spoluprácu s nimi
považujú za pozitívny prínos pre
firmu. Podujatie bolo obohatené
o kultúrny hudobný program,
detské súťaže a tvorivé dielne.
Pevne veríme, že aj budúci rok
sa budeme môcť opäť stretnúť
a spojiť tak nielen rodiny detí

združením SPOSA Bratislava.
Zúčastnení mali možnosť dozvedieť sa od odborníkov, rodičov, ale aj samotných ľudí
s autizmom aký je život s touto diagnózou, a či je možné,
aby títo ľudia boli zaradení do
pracovného pomeru. Pozvanie
prijali aj zamestnávatelia, ktorí

s autizmom, ale aj širokú verejnosť, a tak vytvárať priestor
pre spolupatričnosť a vzájomné
porozumenie. Toto podujatie sa
uskutočnilo aj vďaka sponzorom z firmy TigerPRINT s.r.o.,
ktorá nám vyrobila plagáty, pozvánky a tričká, o občerstvenie
sa postaral CBA Verex.

Orava Fest
Jedenásty ročník úspešného najväčšieho country festivalu
na Orave v spolupráci s Mestom Tvrdošín a umeleckej agentúry Juraj Tomadlík – JUTO, sa bude konať v areáli mestského
futbalového štadióna Tvrdošín. Vstupenky si môžete zakúpiť
buď v predpredaji za 8€, alebo priamo na mieste za 10€. Občania s preukazom mesta Tvrdošín majú zľavu 50% z ceny lístka.
Ďalšie info v priloženom letáku.

Spomienka

Všetko zmizne, len stopy Tvojej lásky a spomienky na predobré srdce nám zostanú. Dňa
12. mája uplynul rok, čo nás navždy opustila
milovaná manželka, mama a stará mama Jolana
Tomadlíková. S láskou spomína celá rodina.

Budúci prváčikovia si boli
obzrieť svoju školu a zároveň sa
zapísali do 1. ročníka. Súčasní
prváci si pre nich pripravili krátky program a pred prítomných
sa neváhali postaviť aj samotní
predškoláci. Po tom, ako sa rozdelili do tried ich pani učiteľky vyskúšali v tom, ako vedia počítať,
rozlišovať farby a tvary ale tiež
pojmy ako pred, za, prvý, posled-

Deviataci testovali vedomosti

Dňa 18. 4. si pripomenieme smutné piate výročie od smrti Ondreja Kapčáka, ako nás navždy,
nečakane a náhle opustil vo veku nedožitých 70
rokov, bez slova a bez rozlúčky.
S úctou a láskou na Teba spomína manželka,
deti, vnúčatá a ostatná rodina.

Dňa 25. apríla si pripomíname prvé smutné
výročie, ako nás opustil náš milovaný manžel,
ocko a dedko, Ing. Jozef Sivoň. S láskou a úctou
na teba spomína celá Tvoja rodina.

Škôlkari sa zapísali do školy

Spomienka

Dňa 17. mája uplynuli 3 roky, čo nás opustila naša mama, stará mama a prastará mama
Bernadeta Kováčová z Krásnej Hôrky. S láskou spomínajú deti, vnuk, pravnúčatá a ostatná rodina.

Spomienka

Už za mnou neplačte. Aj bez sĺz sa dá spomínať.
Na hrob kytičku mi dajte.A nechajte ma tíško spať.
Dňa 24. mája si pripomenieme prvé výročie,
ako nás navždy opustil môj manžel, tatko, starký
a prastarký Zdeněk Vokál. S láskou a úctou spomína manželka, 4 dcéry – Maňka, Evka, Zdenka
a Katka s rodinami a ešte ostatná blízka rodina.

Spomienka

Odišla si bez rozlúčky, čo nikto nečakal. Už
len kytičku Ti na hrob môžeme dať, modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať. Dňa 14. júna si
pripomenieme 1. smutné výročie, čo nás navždy
opustila naša milovaná osôbka Eva Zarevúcka.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku
ďakujú manžel Ferko a deti Katka, Ferko, Anka
a Evka s rodinami.

Pozvanie na kultúrne
a športové podujatia
8. 5. – 30. 6. Vesmír očami detí – výstava, MsKS Medvedzie
25. 5. Jarný koncert ZUŠ Tvrdošín, MsKS Medvedzie
25. 5. Valné zhromaždenie MO Matice slovenskej, MsKS
Medvedzie
27. 5. Batôžkový teplákový majáles – spoločenské podujatie
pre dospelých, viac info CVČ, spoločenská sála nad
hasičmi
1. 6. MDD - náučné dopoludnie so záchrannými zložkami,
		
futbalové ihrisko
7. 6. MDD, Tvrdošín deťom – zábavné popoludnie pre
všetky deti nášho mesta, Trojičné námestie
2. 6. Orava Rock Storm – medzinárodný rockový festival,
		
futbalové ihrisko
2. – 4. 6. TS Cup 2017 – medzinárodný florbalový turnaj
		
a hudobné vystúpenie, športová hala a futbalové ihrisko
4. 6. Tvrdošínska dvanástka – 15. ročník medzinárodného
		
bežeckého preteku, Trojičné námestie
9. 6. Záverečný koncert ZUŠ Tvrdošín, MsKS Medvedzie
10. 6. Orava fest – country festival, futbalové ihrisko
14. 6. Záverečný koncert SZUŠ, Trojičné námestie
21. 6. Temné kecy - stand up comedy show, Hotel Limba
23. 6. Noc pod hviezdami – hudobný koncert,
Trojičné námestie
22. – 23. 7. Folklórne slávnosti pod Osobitou – 27. ročník
folklórneho festivalu, Oravice
30. 7. Fordych – medzinárodná prehliadka dychových
orchestrov, Trojičné námestie
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Muži priebežne na 6. priečke
Futbalová jar je v plnom prúde
a našim futbalovým kolektívom
sa viac menej nedarí. Áčku Tvrdošína po úvodných troch jarných
víťazstvách nad Bytčou, Rosinou
a Tur. Štiavničkou akoby dochádzala ,,šťava.“ V domácom dohrávanom zápase s Diviakmi sa
Tvrdošín vytrápil a zápas skončil
bezgólovo 0:0. V oravskom derby
s Oravským Veselým utrpeli prehru 4:1, keď najmä v druhom polčase úradovali ,,muži v čiernom.“
Ani v treťom zápase za sebou Tvrdošín nezlomil negatívnu sériu a
prehral na ihrisku tabuľkového
suseda zo Závažnej Poruby 1:0.
V dohrávanom stretnutí so
Staškovom Tvrdošín ukázal naplno svoj potenciál a súperovi
nasúkal poltucet gólov. V ďalšom
domácom stretnutí s posledným
mužstvom z tabuľky z Kysúc sa
zrodila bezgólová remíza 0:0.
Výsledky muži: Tvrdošín Diviaky 0:0; Oravské Veselé Tvrdošín 4:1, gól: Lejko; Závažná
Poruba - Tvrdošín 1:0; Tvrdošín
- Staškov 6:2, góly: Lejko 4, Gerát, Hradský z 11m, Tvrdošín Kys. N. Mesto 0:0.
Dorasteneckým kolektívom
sa vôbec, ale vôbec nedarí. Ani
starší a ani mladší dorast na jar
ešte neokúsil chuť víťazstva. Za
predvedené výkony sa dorastenci hanbiť nemusia, ale čo sa týka
koncovky a využívania šancí,
ktorých je v zápasoch málo. O
tom by sme radšej pomlčali. Do
konca súťaže ešte ostáva niekoľko zápasov a pevne veríme, že
si oba dorastenecké kolektívy
budú môcť zakričať povestné
,,Ciky,caka.“
Starší žiaci naopak už hneď
v úvode okúsili chuť víťazstva,
keď doma porazili svojho súpera
z Kysuckého Nového Mesta 6:2.
Potom už výsledky mali klesajúcu tendenciu, ale v niektorých
zápasoch starší žiaci predvádzali
kombinačnú hru.
Mladší žiaci okupujú v tabuľke II. ligy desiatu priečku.
Chalani svoju futbalovú kariéru
v podstate len začínajú, ale už
teraz sa tam ukazuje niekoľko

šikovných hráčov a hráčok, ktoré
by mohli v budúcnosti potiahnúť
Tvrdošín vyššie.

dvoch zápasoch už žiadne prekvapenie nepripustili a svojich
súperov suverénne porazili.

K. Gálik vo svojom dravom prieniku v zápase s Rosinou.
Prípravkári odohrali svoj
Výsledky prípravka: Tvrdoúvodný turnaj v Brezovici. V šín - Zuberec 1:1, gól: Holub;
úvodnom zápase proti Zubercu na Trstená - Tvrdošín 0:4, góly:
ťažkom teréne zahodili v prvom Bakoš, Leštinský, Geššay, Korpolčase niekoľko dobrých šan- beľ; Tvrdošín - Brezovica 6:0,
cí, za čo v závere zápasu pykali, góly: Bakoš 2, Leštinský, Geššay,
a tak sa body delili. V ďalších Korbeľ, Holub.

Roman Polák doniesol z olympiády zlato
Svetová zimná špeciálna
olympiáda sa tento rok konala
v rakúskom Ramsau. Zúčastnil
sa jej aj Román Polák z Centra
sociálnych služieb v Tvrdošíne
spolu so svojou trénerkou Silviou Paliderovou. Z predchádzajúcej olympiády v Južnej
Kórei sa Roman vracal s dvomi
bronzovými medailami. Vlani
aj predvlani sa zúčastnil na národných pretekoch. Pred dvomi
rokmi sa mu podarilo skončiť
na štvrtom a druhom mieste.
Minulý rok bol dvakrát prvý,
čo mu zabezpečilo miestenku
na svetovú olympiádu. Nominovalo ho Slovenské hnutie
špeciálnych olympiád.
Roman na olympiáde súťažil
v bežeckom lyžovaní na päťdesiat a sto metrov. Na olympiádu
sa poctivo pripravoval spolu
so svojou trénerkou v areáli
Centra sociálnych služieb. Počasie počas tohtoročnej zimy

bežkárom prialo, podmienky
boli perfektné. Spolu so svojou
trénerkou bol Roman aj dvakrát
na sústredení v Žiarskej doline.
Hodiny driny sa však
vyplatili a
odmena sa
do st av i la .
V Rakúsku
sa zišlo až
2700 športovcov s
rôznym
stupňom
postihnutia
zo 107 krají n s ve t a .
Súťažilo sa
až v 9 rôz- Roman Polák so
nych špor- liderovou.
toch. Roman mal pred štartom
obavy, keďže dve súťažiace
pred ním spadli. Svoje obavy
však po štarte zahodil za hlavu a dobehol si pre zlatý kov.

,,Bolo super stáť na najvyššom
stupni víťazov. Veľmi som sa
tešil,“ povedal Roman Polák.
Olympiádu tradične sprevá-

svojou trénerkou Sylviou Padzal bohatý kultúrny program,
súťažiacim ostalo kopec zážitkov, spoznávali sa a vytvárali
nové kamarátstva z rôznych
kútov sveta.

stolnotenisovú sezónu MSTK Tvrdošín
Karolína zbiera úspechy aj v zahraničí Rekapitulujeme
Stolní tenisti si už môžu Béčko v 2. lige pohodovo ob- (hoci sa po pol roku vrátila,

Keď chceš niečo v športe dosiahnuť, musíš tomu obetovať a
podriadiť takmer všetko. Ukážkovým príkladom je mladá a talentovaná tenistka TK Tvrdošín
Karolína Šašková, ktorá je od
marca pravidelne na cestách, pričom absolvovala šnúru medzinárodných európskych turnajov.
Na každom z týchto turnajov
je veľká konkurencia, spolu s
kvaliﬁkáciou sa ich pravidelne
zúčastňuje okolo 100 tenistiek
z Európy a Ázie. Karolína v 13
rokoch získava skúsenosti už
medzi 14 ročnými tenistkami.
Každé víťazstvo a postup do ďalšieho kola je úspechom. Na Slovan Cupe v Bratislave sa Karolíne v úvode marca podarilo výborné umiestnenie vo štvorhre,
keď s M. Marušinovou získali
3. miesto. Potom nasledovali dva
turnaje v chorvátskych mestách
Vinkovice a Split. Najmä v
Splite sa Karolíne vo štvorhre
spolu s B. Behúlovou podaril

úspech, keď obsadili vynikajúce
3. miesto. Postupne zdolali Češky, Chorvátky aj Talianky. Ďalší
turnaj absolvovala Karolína už
na Slovensku, a to v Trnave, kde
si v 1. kole po trojhodinovej bitke
poradila s výbornou českou tenistkou Panchartek 6:7, 6:3, 6:4.
Taktiež absolvovala reprezentačný výjazd hráčok do 14 rokov v
českom Rakovniku, kde si Slovensko zmeralo sily s českým
výberom. Každý takýto pobyt
na turnajoch je veľmi náročný.
Je spojený s cestovaním, tréningami, prísnou životosprávou
a samoštúdiom, pretože Karolína popri tenise úspešne zvláda
štúdium 2. ročníka osemročného
gymnázia v Tvrdošíne. V súčasnosti je 8. hráčkou slovenského
rebríčka do 14 rokov a najlepšia hráčka Slovenska v ročníku
narodenia 2004. V priebežnom
rebríčku TE 14 je na 380. mieste.
Držíme palce na ceste za ďalšími
úspechmi.

Prinášame vám krátky prehľad o snookerovom dianí
mestského klubu v uplynulej sezóne. Hráči sa zúčastnili na
viacerých národných a medzinárodných súťažiach, kde bojovali o body do slovenského a československého rebríčka,
ﬁnančné odmeny a prestížne trofeje.
Výsledky klubu nám stručne sledku na zmienenom podujatí by
zhodnotil prezident klubu An- mohol ukončiť ligový ročník do
drej Burdel: „Na sklonku sezóny štvrtého miesta, pričom mu všetci
môžem povedať, že klub zazna- držíme palce.“ 3.-4. júna sa snomenal mimoriadne aktívny rok, okerová sezóna 2016/2017 končí
čo sa automaticky odzrkadlilo na posledným prestížnym podujaúspechoch. Organizujeme turnaje, tím, ktoré organizuje SNOOKER
zúčastňujeme sa na turnajoch
v Bratislave, Košiciach, Prešove, Třebíči a Prahe, vďaka čomu
aktuálne v slovenskom rebríčku
jednotlivcov okupujeme historicky
Cieľ, ktorý si A družstvo
najlepšie šieste miesto a v česko- MŠK Tvrdošín dalo pred zaslovenskom rebríčku jednotlivcov čiatkom súťaže, a to návrat do
nám patrí sedmička. Na niekoľ- 3. ligy, sa nepodarilo naplniť.
kých turnajoch sa nám podarilo Celú súťaž odohralo v nezmenetriumfovať, na dvoch turnajoch nej zostave, ako hralo 3. ligu sk.
sme zaznamenali ﬁnálovú účasť C1. Ešte dve kolá pred koncom
a na všetkých ostatných sme to súťaže boli na prvom mieste
dotiahli minimálne do štvrťﬁná- a postup mali vo svojich rukách.
le. Nálada v klube je dobrá, hráči Delili sa o prvé miesto s Trstemajú tendenciu zlepšovať sa a do nou. Záver nezvládli a skončili
budúcej sezóny si želajú ešte vý- na 3. mieste. Potvrdilo sa praraznejšie úspechy.“
vidlo, že kde sa dvaja bijú, tretí
Snookerová sezóna končí zvíťazí. Nakoniec postúpila LŠŠ
v júni, nasleduje letná prestáv- L. Mikuláš jun. B. Nebyť pokaka. Pripravujete v rámci klubu zených zápasov, ktoré mali vyešte nejaké podujatia? „Áno. hrať, už dve kolá pred koncom
13.-14. mája sa v Bratislave usku- by boli postupujúcimi. Už v prtoční posledné ligové play-off, kde vom kole v derby s Trstenou iba
máme želiezko v ohni. V celkovom remizovali 4:4, pričom malo ísť
poradí ligy jednotlivcov je hráč o vyhraný zápas. Taktiež, v 3.
nášho klubu aktuálne na šiestom kole s L. Ondrašovou prehrali
mieste, pričom pri dobrom vý- 3,5:4,5,. Palider s ﬁgúrou navyše

CLUB Tvrdošín v priestoroch
hotela Limba. Turnaj nesie názov
Champ of Champs alebo aj turnaj
šampiónov. Na turnaj je pozvaných
trinásť hráčov, ktorí v tejto sezóne
vyhrali aspoň jeden celoslovenský
turnaj. Do Tvrdošína tak pricestujú najlepší snookeroví hráči, ktorí
budú bojovať o prestíž, ﬁnančné
odmeny a trofej pre šampióna šampiónov. Srdečne pozývame.

SNOOKER CLUB Tvrdošín v sezóne 2016/2017

Šachisti nezvládli záver súťaže
partiu prehral. A nehovoriac
o úplne pokazenom zápase
v 7. kole s LŠŠ jun. A, ktorý
iba remizovali 4:4, a pritom
ho mali rozbehnutý na výhru. Tomovčík prijal remízu
v hladko vyhratej koncovke.
Taktiež Mordel prehral čisto
remízovú koncovku. A nakoniec Paliderovi súper trikrát
núkal remízu, ktorú neprijal,
a nakoniec partiu prehral. B
družstvo MŠK Tvrdošín, hralo
5. ligu sk. C12, čo je liptovská
okresná súťaž. Na Orave je málo
družstiev, aby sa hrala okresná
súťaž. Preto družstvá z Oravy
hrajú v tejto súťaži. Tu dostávajú
možnosť si zahrať mladí hráči,
ktorí ešte len zbierajú turnajové
skúsenosti. Skončili na peknom
4. mieste a zároveň sa stali majstrami Oravy.

odbilancovať súťaže družstiev
za ročník 2016/17. V mládežníckych kategóriách potešili
najmä mladší žiaci aj žiačky,
keď sa obe družstvá prebojovali na majstrovstvá Slovenska. Dievčatá v zložení Sára
Ferenčíková a Karin Drbiaková
obsadili 5. miesto a chlapci Roman a Dávid Belopotočanovci,
Adam Novák a Kevin Drbiak 6.
miesto. Je potešiteľné, že všetci
okrem Romana zostávajú v tejto vekovej kategórii aj pre budúci súťažný ročník. Darilo sa
aj dievčatám v extralige dorasteniek, keď obsadili 6. miesto
s takým istým bodovým ziskom ako družstvo na 4. mieste.
Prvé štyri družstvá budú hrať
ešte o majstra SR. Družstvo
dorasteniek však väčšinou
nenastupovalo kompletne,
pretože Katka Belopotočanová
pr áve v t edy mala h r a cie
povinnosti v Nemecku, kde
v tomto súťažnom ročníku
hosťovala.
V súťažiach dr užstiev
mužov bolo toho veľa. Áčko
si zahralo extraligu a podľa
predpokladov aj zostúpilo.
Avšak nasadzovanie mladých
hráčov Martina Kysela a Dalibora Dika (prišiel k nám
z Námestova) prinieslo svoje
ovocie, keď sa v slovenských
rebríčkoch starších žiakov, dorastencov a hráčov do 21 rokov
začali výrazne presadzovať.

sadilo 6. miesto. Trošku rozhárane fungovalo céčko v 3.
lige, keď 10. miesto nakoniec
znamenalo barážové stretnutie s družstvom umiestneným
na 2. mieste v 4. lige. Céčko
v tomto stretnutí porazilo
Černovú 10:5 a udržalo si
účasť v 3. lige. Déčko zo 4. ligy
zostupuje do 5. ligy. S tým sa
počítalo, keďže po prestupoch
Belopotočanovej a Divinskej

už hrať nemohla) nám tieto
hráčky jednoducho chýbali.
V 6. lige mládežníci obsadili
výborné 5. miesto.
Teraz nás budú čakať majstrovstvá Slovenska jednotlivcov všetkých vekových kategórií. Držíme palce najmä
Dikovi a Divinskej, aby to
zvládli a zaistili si nomináciu
na majstrovstvá Európy do
Portugalska.

O medailu už len staršie žiačky
Mladšie žiačky, ktoré sa
kvaliﬁ kovali na majstrovstvá
Slovenska v tomto ročníku
skončili na 4. mieste. Finálový
turnaj sa uskutočnil v Banskej
Bystrici , kde mladé Tvrdošínčanky zbierali cenné skúsenosti. V tejto kategórii mali tento
rok len 2 mladšie žiačky. Tím
tvorili hlavne staršia a mladšia
prípravka, no cez to všetko sa
dievčatá prihlásili do súťaže. Je
to veľmi dôležité, aby postupne
zbierali cenné skúsenosti, ktoré
im nedá žiaden tréning.
V kategórii dorasteniek
mal Tvrdošín v tomto ročníku
skôr smolu ako nedostatočnú
kvalitu. Hoci im odišla do
pražského Chodova hrávať ﬂorbal Kristína Belicová a jedna
hráčka s florbalom skončila,
mali určite na viac ako na ko-

nečné 5. miesto. Pod výsledok
sa podpísala hlavne rozsiahla
maródka a okolnosti, ktoré sa
nedajú ovplyvniť. V sobotu
im chýbala skúsená hráčka
a reprezentantka Slovenska
Michaela Dulková so sestrou
Gabikou a v nedeľu pre zranenie nenastúpila ďalšia skúsená
hráčka Alexandra Olbertová.
Dokonca museli nechať doma
aj Dominiku Dedinskú, ktorá
už v sobotu nastupovala na zápasy s teplotou. Každopádne
dievčatá predviedli bojovný
výkon, a hlavne tie mladšie,
ktoré ťahali túto kategóriu
prakticky od začiatku sezóny.
Zatiaľ nezískali v tejto sezóne
medailu, no majú ešte horúce
želiezko v kategórii starších
žiačok. Veríme, že sa im to
podarí.

Tvrdošínsky mix volejbal
Už 18 rokov je víkend pred
Veľkou nocou venovaný Tvrdošínskemu mix volejbalu. Tento
rok sa volejbalový maratón začal v sobotu 8. apríla, za účasti

časti ich čakali zápasy so súperom z druhej skupiny o celkové
umiestnenie. Víťazi skupín sa
tak nakoniec stretli vo ﬁnále,
a nie náhodou to boli družstvá

Spoločna foto všetkých účastníkov turnaja.

10 družstiev zo Slovenska, Poľska a Francúzska. Spokojnosť
75 účastníkov zabezpečovali
členovia klubu a 10 pomocníčok z mládežníckeho družstva.
Družstvá urputne bojovali
medzi sebou v dvoch skupinách. Po odohratí základnej

Tvrdošína, ktoré sa popasovali o víťazstvo v turnaji. Lepšie volejbalové majstrovstvo
predviedli hráči VK Tvrdošín
(Břežanský, Furdek, Gajdošík,
Planietová, Kováčová, Ragula)
pod vedením Martina Gejdoša.
Dobrá nálada a kondícia vydr-

žala až do neskorého večera
a slávnostným vyhodnotením
sa turnaj ukončil. Celkovo sa
odohralo 25 zápasov, 50 setov.
Tvrdošínsky mix volejbal

bol tretím, a zároveň predposledným medzinárodným turnajom štyroch miest. Po Wittelsheime (FR), Zlotoryji (PL)
a Tvrdošíne sa putovný pohár
presúva do poľského Žywca,
kde sa celá séria v sobotu 3.
júna uzavrie.
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