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Deň, ktorý sa zapíše do histórie nášho mesta
Asp oň
v krátkosti pr ipo menieme,
čím všetkým hotel musel
počas jeho 42-ročnej histórie prejsť. S výstavbou hotela sa začalo už v roku 1973
a do užívania bol daný o tri
roky neskôr. V spoločnosti

sa nezastavili ani cez víkendy,
čo sa odzrkadlilo na možnosti uviesť hotel do prevádzky
v tak krátkom termíne.
V piatok 10. apríla v hoteli už od ranných hodín vládol
čulý ruch. Ihneď po tom, ako
kuchyňa a čašníci vydali posledný obed, sa v reštaurácii
pustila do práce desiatka šikov-

Dekan Ľubomír Pekarčík pri slávnostnom posvätení hotela.
bol považovaný za vychýrený hotel, ktorého kvalitné služby okrem miestnych
využívali aj obyvatelia širokého okolia. Po tom, ako
sa však hotel dostal do rúk
podvodníkom začal rapídne
chátrať. Vedenie mesta však
nemienilo tento objekt nechať upadnúť do zabudnutia.
Preto už v roku 1993 začalo
v tejto veci konať. Hoci na
základe zákona to mal byť
krátky proces, do cesty spravodlivosti sa stavali mnohé
nekalosti aj ľudská zákernosť. V tom čase však nikto
ešte netušil, že to bude viac
ako 20-ročný boj.
Všetko sa zmenilo až
v roku 2014, keď po úspešne zvládnutých formalitách
a podpísaní zmluvy o NFP
v rámci cezhraničnej spolupráce začali v hoteli pracovať prví robotníci. V priebehu necelého roka prešiel hotel kompletnou rekonštrukciou. Vymenené boli okná,
strecha, urobená bola nová
fasáda, obklady, vymenená bola vzduchotechnika či
elektroinštalácie. Pracovníci

ných pracovníkov, aby bolo na
večer všetko tip-top prichystané. Pred sedemnástou hodinou
sa začali vo vestibule schádzať
všetci hostia. Spolu s pánom

i dreveného kríža svätenou vodou má symbolicky chrániť hotel od všetkého zlého. Po slávnostnom vysvätení nasledovalo
prestrihnutie pásky, ako symbol otvorenia brán hotela. Táto
česť okrem primátora I. Šašku
a jeho zástupkyne V. Jančekovej pripadla na dekana Pekarčíka, ďalej na poľského kolegu
v spolupráci cezhraničného
projektu, Bogdana Pitońa, senátora poľského Sejmu, Stanisława Hodorowicza a riaditeľa oravskej ﬁrmy, realizátora
projektu, Františka Jendrola.
Tesne po slávnostnom akte už
mohli vstúpiť do priestoru hotelovej reštaurácie v sprievode
ľudovej hudby všetci hostia.
Po tom, ako sa všetci usadili
moderátorka programu, Elena
Balleková, vyzvala primátora,
aby sa prihovoril prítomným:
„Chcel by som vás tu všetkých
srdečne privítať, aby tento
dnešný večer bol zadosťučinením a milou spomienkou na
tieto priestory, ktoré sa nám
po takej dlhej a namáhavej
ceste podarilo zrekonštruovať.
Samozrejme, musím poďakovať množstvu ľudí, ktorí sa
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úspešne zrealizovať. Boli
sme však trpezliví a myslím,
že sa to oplatilo. Prajem si
aby tento hotel slúžil všetkým občanom nášho mesta,
ale aj turistom a návštevníkom nášho mesta dlhé roky,
aby tu ľudia radi chodili, aby
hotel i jeho pracovníci vykazovali úspechy.“ Prítomní si
následne pozreli krátky ﬁlm
o poľsko-slovenskej spolupráci a v neposlednom rade
o hoteli Limba, kde mohli
vidieť všetky zmeny, ktorými hotel prešiel v priebehu
necelého roka od začiatku
rekonštrukcie. Primátor I.
Šaško sa osobitne poďakoval
všetkým, ktorí stáli za celým projektom a podaroval
im spomienkové predmety,
ako symbol úspešne zvládnutej spolupráce. Slávnostný
večer spestrili aj vystúpenia
detí z Centra voľného času
a Súkromnej základnej umeleckej školy Martina Rosinu.
Projekt Centrá tradícií a
turizmu bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostriedkov štátneho

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

Posila v slove

Dobrý Bože, ako rád by som sa modlil takto: Pane, daj
silu mojim bratom a sestrám v Tvrdošíne, aby sa sloňou
silou starali o moju radosť! Viem, Pane, že táto modlitba
nemôže byť vyslyšaná. Preto Ťa prosím o silu, aby som
sa mohol nielen modliť, ale aj robiť sloňou silou radosť
iným. Pomáhaj mi, aby som bol vďačný za starosť druhých
o moju radosť. Ďakujem Ti, Bože, že cez moje milovanie
chceš prísť do môjho života a bývať vo mne.
Július Chalupa

Rok 2015 bude v znamení

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

Prijatie detí na radnici
Už sa stalo pravidlom a
tradíciou, že naše mesto si
takto uctí rodičov a našich

po celý život, ale aj záväzok a poslanie pre mesto,
aby sme i naďalej vytvárali

Veselo a príjemne bolo na radnici 25. marca, kedy sem zavítali na pozvanie mesta rodičia s novonarodenými deťmi,
ktoré slávnostne uvítala Vlasta Jančeková.

Slávnostné prestrihnutie pásky. Zľava: F. Jendrol, S. Hodorowicz, B. Pitoń, S. Fukas,
Ľ. Pekarčík, primátor I. Šaško a jeho zástupkyňa V. Jančeková.
dekanom Ľubomírom Pekarčí- pričinili o zrealizovanie pro- rozpočtu a rozpočtu mesta v
kom tesne pred posvätením ho- jektu. Je to ako malý zázrak, rámci Programu cezhraničtela odriekli modlitbu. Pokro- že sa nám to podarilo za 10 nej spolupráce Poľsko-Slopenie všetkých svetových strán mesiacov v tejto zložitej dobe venská republika 2007-2013.

Zlaté dievčatá - blahoželáme!

Horný rad zľava: Viktória Bobotová, Milota Hutirová, Barbora
Spišiaková, Katarína Szabóová, Viktória
Ďuríková, Michaela
Krivulčíková, Veronika Turčáková, Mária
Jurínová, stredný rad
zľava: Denisa Medvecká, Michaela Ješšová,
Veronika Paňková, Miriama Buková, Erika
Piknová, tréner Michal Cvanciger, dolný rad zľava: Alžbeta Ďuríková, Martina Pilšáková, Monika
Stredanská a Jozefína
Javorková.

najmenších - novonarodené deti.
„Občianske uvítanie do
života je jednou z najkrajších a najvzácnejších chvíľ,
ktoré si budete uchovávať
v pamäti. Teším sa spolu s
rodičmi zo zázraku života.
Dieťa je predsa tým najvzácnejším darom, ktorý
bude napĺňať a obohacovať
ich dni. Je to dar, ktorý vás
milí rodičia bude sprevádzať

podmienky pre skvalitnenie šťastného života našich
detí,“ povedala okrem iného zástupkyňa primátora V.
Jančeková.
Prítomní rodičia si následne z jej rúk prevzali
finančný darček a knihu s
venovaním od primátora
mesta. Do kroniky mesta
sa zapísali rodičia 40 novorodencov (20 chlapcov a 20
dievčat).

Pozvanie
pre matky nášho mesta
„Mamka moja zlatá,
mamka, mamička,
tebe patrí táto prekrásna kytička.
Nech ti povie každý lupienok aj kvet,
že si mamička,
môj celučičký svet.“
Pri príležitosti Dňa matiek prijmite pozvanie od primátora mesta Ivana Šašku na program, ktorý je venovaný všetkým matkám, mamičkám, babičkám a starým
matkám.
V nedeľu 10. mája o 1400 v kine Javor je pre vás
pripravený kultúrny program, v ktorom sa predstavia deti nášho mesta a muzikáloví speváci, ktorí
vám zahrajú a zaspievajú piesne z legendárneho
predstavenia „Na skle maľované“.
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Návšteva veľvyslankyne z Nórska
Za účasti Jej Excelencie Inge Magistad, nórskej veľvyslankyne na Slovensku sa 20. marca v Centre tradícií
a turizmu, hoteli Limba konala konferencia pod názvom
Využitie bioplynu – bioplynová stanica Tvrdošín.

zdrojov energie a energie šetrnej
k životnému prostrediu a tak isto
vytvárať zelené pracovné miesta.
Teší ma, že tento projekt v Tvr-

hospodárskeho priestoru a nórskych fondov,“ povedala nórska
veľvyslankyňa.
Pri tejto príležitosti je nutné

pripomenúť úspešnú spoluprácu prebiehajú práce sa prišla osob- financií z týchto fondov. Bola
nášho mesta s Nórskym kráľov- ne presvedčiť vtedajšia nórska z nich financovaná projektová
stvom prostredníctvom Finanč- veľvyslankyňa pani Brit Lovseth dokumentácia a nakoniec aj celý
ného mechanizmu EHP a Nór- v decembri 2008. Z jej úst sa do- projekt Vytvorenie infraštrukskeho finančnétúry vodného
ho mechanizhospodárstva
mu. Z týchto
v Oraviciach
fondov získalo
(zmluva v roku
mesto finanč2009 v sume
né prostried1 754 446 eur).
ky na projekt
Zrealizovaná
Zníženie enerbola kanalizágetickej náročcia a čistička
nosti verejnéodpadov ých
ho osvetlenia
vôd. Popri vy(zmluva v roku
budovaní 3400
2008 v čiastm stokov ých
ke takmer 336
sietí boli vytisíc eur). Bol
konané sadové
zameraný na
úpravy, spevmodernizáciu Čistička odpadových vôd bola daná do prevádzky v roku 2011. n e n é plo chy
a optimalizáciu
a komunikácie.
pouličného osvetlenia za úče- stalo vedeniu mesta vysokého
Ocenenie veľvyslankyne za
lom zníženia spotreby elektric- hodnotenia: „Videla som už de- dobrú realizáciu projektov sa
kej energie. V celom meste boli siatky projektov, ale s takou pre- dostalo primátorovi I. Šaškovi
vymenené svetlá, čím sa znížila cíznou prezentáciou ako v Tvr- a jeho zástupkyni V. Jančekovej
spotreba elektrickej energie o 35- došíne som sa doteraz nestretla.“ v roku 2009. Zúčastnili sa ofici40% a popri tom boli vymenené
Dobrá spolupráca, no najmä álneho stretnutia na Nórskej amalebo opravované stožiare ve- dobre pripravený ďalší projekt basáde pri príležitosti štátneho
rejného osvetlenia. O tom, ako opäť otvoril cestu k získaniu sviatku.

V rámci slávnostného otvorenia hotela Limba vedenie mesta ocenilo najlepších športovcov za rok 2014.

mladších žiakov ku starším
a v priebehu pol roka sa vypracoval z 34. miesta rebríčka
na momentálne 7. miesto. Vo

Slovenska. Už v tomto veku je
platnou hráčkou nášho extraligového družstva junioriek.
Spolu s Katarínou a Martinom

Bioplynová st a n ica podporená
z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu spracováva biomasu, ktorú ďalej
pretvára na elektrickú a tepelnú
energiu.
Informácie o jej zmysle, fungovaní a cieľoch do budúcnosti si
na konferencii okrem pozvaných
hostí vypočula aj takmer stovka študentov Spojenej školy I.
Gessaya. „Vážené dámy a vážení
páni, som veľmi rada, že s vami
môžem byť na tejto konferencii
venovanej výstavbe zeleného logistického centra v Tvrdošíne.
Tento projekt je jedným zo 7 dôležitých projektov v rámci programu Zelené inovácie v priemysle,
ktorý je finančne podporovaný
nórskymi fondmi. Cieľom týchto
programov je zvyšovať konkurencieschopnosť medzi spoločnosťa-

mi v zelenom priemysle, podporovať využívanie obnoviteľných

došíne má nórskeho partnera,
pretože práve posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi prispievateľskými štátmi a prijímateľom
finančného príspevku je druhým
najdôležitejším cieľom Finančného mechanizmu európskeho

Snímka z konferencie. Zľava: nórska veľvyslankyňa, Radka Martečíková, projektový manažér VSV group s.r.o. a primátor I. Šaško.

Poznáme najlepších športovcov

Medzi prítomnými nechýbal ženský f lorbalový tím,
reprezentanti futbalového,
stolnotenisového, tenisového
a šachového klubu. Najlepší
športovci roka si prevzali ocenenie z rúk primátora mesta,
jeho zástupkyne a čestného
hosťa Dušana Galisa, splnomocnenca Vlády Slovenskej
republiky pre mládež a šport.
Sp ome d z i f ut b a l i s t ov
v roku 2014 najviac vynikali Peter Machunka a Lukáš
Repka. Prvý spomínaný je
dlhoročný brankár, ktorý svojimi zákrokmi neraz podržal
mužstvo v náročných zápasoch. V bránke mnohokrát
predviedol hotové kaskadérske kúsky a súper mal čo robiť, aby prekonal túto „železnú
bariéru“ v jeho prevedení. Aj
jeho zásluhou bojuje mužstvo
o postup do 3. ligy. Lukáš
Repka je mladý nádejný futbalista tvrdošínskeho dorastu
na pozícii ofenzívneho záložníka alebo útočníka. Aj vďaka
jeho taktickej hre, presnými
gólmi a skvelými futbalovými manévrami sa už od zimy

pripravuje s A - mužstvom.
V každom zápase vydáva zo
seba maximum a futbalu venuje všetok voľný čas, čo sa
odráža na jeho výkonoch.
Na tenisovom kurte žne
najväčšie úspechy Karolína
Šašková. V roku 2014 si pripísala na svoje konto hneď
niekoľko víťazných turnajov.
Medzi najvýznamnejšie patril
priamy postup zo semifinále na
majstrovstvá Slovenska. Hoci
bol minulý rok pre ňu zlomový,
kvôli posunu do vyššej vekovej
kategórie, svoj talent potvrdila
aj tu. Svedčí o tom 2. miesto na
Slovensku v rebríčku ročníka
narodenia 2004.
Medzi najlepších reprezentantov stolného tenisu patria
Katarína Belopotočanová,
Martin Kysel a Natália Divinská. Katarína Belopotočanová momentálne figuruje na 3.
mieste v rebríčku starších žiačok. Je oporou extraligového
družstva junioriek Tvrdošína.
Ako nováčik je po polovici
súťaže na výbornom 3. mieste. Martin Kysel v roku 2014
prešiel z vekovej kategórie

Keď v máji 2000 prišla prvá
delegácia z gminy Kościelisko
do Tvrdošína, málokto očakával
do akých rozmerov sa rozvije.
Zástupcovia susedného regiónu prejavili záujem o spoluprácu, ktorá bola zameraná najmä
na rozvoj cestovného ruchu
s orientáciou na turistické prepojenie mestskej časti Tvrdošína Oravíc a Zakopaného.
Osobné stretnutia, a najmä
záujem pomôcť regiónu prerástli do vízie – spoločne zorganizovať v roku 2022 zimné
olympijské hry, o ktorej sa
sporadicky diskutovalo viac
ako desaťročie. Tieto snahy
ukončilo referendum v r. 2014
v Poľsku.
Podnetom k intenzívnejším
vzťahom bolo stretnutie primátora Ivana Šašku so senátorom poľského Sejmu v novembri 2001. Spoločné rokovania
sa niesli s myšlienkou zvýšiť
kontakt regiónov, využívania
prírodných daností a ochrany
životného prostredia. Hovorili
tiež o prepojení Oravíc so Zakopaným.
Pravidelné kontakty mesta a gminy nabrali rýchlejšie
tempo a novú dynamiku, keď

bol schválený Program cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce 2007-2013, teda možnosť
vytvárať spoločné projekty financované z fondov Európskej
únie. V tom čase sa konali konferencie, semináre a živo sa diskutovalo o podpore cezhraničnej
poľsko-slovenskej spolupráce
prostredníctvom európskych
fondov. Primátor a wójt sa zúčastnili jednej z prvých konferencií a dá sa povedať, že získané informácie boli impulzom
k tvorbe projektov v nasledujúcom období.
Obidve samosprávy sa do
nich s vervou pustili, a dnes
môžeme konštatovať, že majú
za sebou úspešné komplementárne projekty, ktoré v zmysle
legislatívy a zásad Európskej
únie znamenajú vyrovnávanie
ekonomických a hospodárskych
rozdielov, znamenajú rozvoj
mesta i gminy.
Prvým bola úplná rekonštrukcia kultúrneho strediska
na sídlisku Medvedzie domov
kultúry a vybudovanie plenérovej scény v Kościelisku s vysoko položenou latkou spoločných aktivít. Stretávali sa predstavitelia samospráv, poslanci,

patria Barbora Spišiaková,
Milota Hutirová a Alžbeta
Ďuríková. Dievčatá boli aj
s ostatnými spoluhráčkami

svojej vekovej kategórii hráčov narodených v r. 2001 je
najvyššie v rebríčku Slovenska. Natálii Divinskej aktuálne patrí 3. miesto v rebríčku

sa tiež zúčastnila výberového
turnaja európskych talentov
vo Francúzsku.
Medzi najlepšie hráčky
v kategórii f lorbal – ženy

ocenené ako najlepší športový
kolektív roka. Barbora s florbalom začínala už na základnej škole a v súčasnosti je kapitánkou majstrovského žen-

ského družstva. Zodpovedná
a spoľahlivá útočníčka, ktorá
je oporou ženského extraligového družstva pod taktovkou
Michala Cvancigera.
Tak ako Barbora, aj Milota
Hutirová začínala s florbalom
už v mladom veku. V ženskom
florbalovom mužstve pôsobí
ako útočníčka. Svojimi gólmi
a asistenciami prispela už k
druhému titulu majstra Slovenska. Vďaka svojim výkonom nahliadla aj do Slovenskej
reprezentácie.
Alžbeta Ďuríková pôsobí
v Tvrdošíne už druhú sezónu.
S florbalom začínala v rodnom
mestečku Nemšová a počas
svojej florbalovej kariéry dosiahla niekoľko úspechov. Je
niekoľkonásobná juniorská a
ženská reprezentantka a majsterka Slovenska.
František Medvecký už
odohral niekoľko šachových
duelov. Je vedúcim družstva,
kapitánom A aj B družstva
a zároveň trénerom. Ku každej
partii pristupuje zodpovedne
a nerád prehráva. Stará sa o
celé šachové dianie. Taktiež sa
zúčastňuje rôznych turnajov,
kde si vždy obháji svoje nasadenie .

podnikatelia, športovci, konali
výmeny mládeže, kultúrne a
športové podujatia, výstavy
výtvarného umenia a tradičnej
tvorby a výrobkov. Projektom
žila široká verejnosť Tvrdošína

prispelo k zlepšeniu medziľudských vzťahov a nadviazanie
ďalších nových kontaktov. Veľký priestor bol venovaný mládeži v zmysle znižovania jazykových bariér medzi mládežou.

ný cyklisticko-turistický chodník a v Tvrdošíne-Oraviciach
relaxačný, dlhý 2,3 km.
Výstavba relaxačného chodníka aj pre ľudí s obmedzenou
schopnosťou pohybu v Oraviciach a turistického v Kościelisku napĺňa stratégiu programových dokumentov cezhraničnej
spolupráce. Projekt prispel k
zvýšeniu turistickej atraktívnosti územia, skvalitneniu služieb pre turistov. Prostredníctvom informačných tabúľ sa
zvýšila informovanosť o prírodnom dedičstve a jeho ochrane.
Mimoriadne úsilie si vyžiadala rekonštrukcia ciest, chodníkov a parkovísk v Tvrdošíne
i v Kościelisku. Hoci projekty bolo potrebné zrealizovať
v skrátenom termíne, obidvaja
partneri dodržali podmienky
zmlúv a dnes tieto projekty
slúžia všetkým obyvateľom. Investovanie do tejto oblasti má a
bude mať dlhodobý efekt aj pri
raste konkurencieschopnosti
regiónov, akými je zlepšenie
dopravnej dostupnosti k turisticky a investične atraktívnym
miestam a oblastiam.
To isté sa týka spoločného
projektu Centrá tradícií a turiz-

mu, ktoré rozšírili stravovacie a
ubytovacie služby.
Propagácia je zabezpečená
prostredníctvom web-stránky
a vydaného propagačného materiálu.
Povedať o tom, čo všetko
sa udialo od roku 2000 by si
vyžadovalo veľký priestor. Ak
ho zúžime len na roky 2009 až
2015, výsledok tejto spolupráce
je výrazný – úspešné projekty
a spoločné stretnutia, aktivity
predstaviteľov samospráv i žiakov škôl, kultúrne, spoločenské
a športové podujatia pre širokú verejnosť, ktoré sa konali
nad rámec aktivít projektov z
Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013.
Pri hodnotení 15-ročnej spolupráce je nutné povedať, že ide
o spoluprácu v pravom zmysle slova. Srdečné stretnutia
z oboch miest sú zbavené akejkoľvek formálnosti, utužujú sa
pracovné i osobné priateľstvá,
sú tým najlepším konkrétnym
príkladom fungovania akejkoľvek cezhraničnej spolupráce. Sú
predpokladom pokračovania
spolupráce so zvýšenou orientáciou na cestovný ruch pre rozvoj
oboch regiónov.

Ocenení športovci roka. Zľava hore: František Medvecký, Vlasta Jančeková, Peter Machunka,
Lukáš Repka, Dušan Galis. Zľava dole: Karolína Šašková, Katarína Belopotočanová, Martin
Kysel, Natália Divinská, Barbora Spišiaková, Milota Hutirová, Alžbeta Ďuríková, Ivan Šaško.

Spolupráca má pevné korene

Už je len spomienkou mobilný amfiteáter, ktorý pracovníci technických služieb každý rok skladali pri príležitosti Folklórnych Oravíc. Na snímke z roku 2009 zástupcovia z Tvrdošína a Kościeliska.
i Kościeliska. Spoločný projekt
patril k najlepším a bol uvedený v publikácii Žilinského kraja
ako Príklad dobrej praxe.
Ďalším je projekt s názvom
„Pieseň znie oravickou a kościeliskou dolinou”. Postavenie
amfiteátra a množstvo aktivít

Keďže oblasť Západných
Tatier je turisticky veľmi atraktívna, cezhraniční partneri si
dali za cieľ vybudovať pešie a
cyklistické chodníky a spoločne
ich propagovať na oboch stranách hranice.
V Kościelisku bol vybudova-
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Rozhovor na aktuálnu tému
Rádio SEVER - Hlas severného Slovenska na frekvencii 94,5 MHz prináša aktuálne informácie z regiónov.
O projekte Centrum tradícií a turizmu, hoteli Limba informoval poslucháčov rádia primátor I. Šaško. Prinášame vám rozhovor s J. Filipom, šéfredaktorom rádia.
Pán Šaško,
dlhé roky ste
očakávali dlhodobé riešenie stavby, ktorá v centre
mesta neslúžila ku cti, a to je
problém s bývalým hotelom
Limba. Zdá sa, že definitívne
odzvonilo všetkým problémom a že sa aj vďaka eurofondom i spolupráci s poľskými partnermi podarilo
tento gordický uzol rozťať,
aby tento objekt slúžil občanom a návštevníkom mesta
Tvrdošín.
Je to pra vda , bola to
viac-menej aj hanba nášho
mesta a celkové nešťastie tzv.
privatizácie i následných krokov, podvodov, ktoré sa udiali
s týmto zariadením. Trvalo
to roky, kým sme sa domohli
spravodlivosti, a najmä zákonného navrátenia tohto objektu
do majetku nášho mesta. Nakoniec všetko dobre dopadlo.
Minulý rok sme zrealizovali

úplnú rekonštrukciu tohto objektu. Naozaj sme mali šťastie
aj na dobrého dodávateľa, keď
aj jeho zásluhou sme už vo februári tohto roku mohli spustiť
hotel Limba do prevádzky.
Nachádza sa v centre mesta,
každý si ho musí všimnúť. Zrekonštruovaný a plne funkčný si
zaslúžia obyvatelia, ale samozrejme aj turisti, návštevníci
nášho mesta.
Plánovali ste tam viacero
subjektov, ktoré budú napomáhať rozvoju cestovného
ruchu aj v Tvrdošíne?
Tento objekt bude slúžiť
zámeru, o ktorom hovoríte.
Okrem investície sme tam naplánovali rôzne aktivity, aby
sme doslova cestovný ruch čo
najviac rozhýbali.
Je pravdou, že sme sa snažili získať maximum prostriedkov z eurofondov. Tento projekt má názov Centrum tradícií
a turizmu. Pripravili sme ho s
poľskou partnerskou gminou

Kościelisko od vypracovania
žiadosti až do projekčnej podoby so všetkými náležitosťami. Hotel poskytuje ubytovanie
pre 60 hostí. Izby sú jednolôžkové a dvojlôžkové a sú naozaj
dobre vybavené. Nachádza sa
tam jedáleň, kaviareň, salónik
pre cca 20 ľudí a fitnescentrum, ktoré bude slúžiť jednak
návštevníkom, ale aj občanom
mesta. Služby doplní aj mliečny bar. Na záver chcem povedať, že treba prísť, treba vidieť,
a určite, každý, kto príde do
Limby, bude prekvapený, čo sa
nám podarilo urobiť. Myslím
si, že väčšina obyvateľov nášho mesta je hrdých, že sa nám
podarilo zrealizovať toto dielo.
Pán Šaško, keď ide o využívanie tohto objektu, spomínali ste tradície, mysleli ste
tak na zachovávanie tradícií,
bude sa to týkať kultúrnych
podujatí?
Určite tam budú rôzne konferencie aj s týmto zameraním,
budú rôzne výstavy našich
tradičných remesiel, tradičnej
kuchyne, ktoré tam budeme v
rámci nášho regiónu organizovať. Takže cestovný ruch sa
budeme snažiť podporiť tým-

to spôsobom, ale aj aktivitami
z poľského regiónu Podhale,
ktoré majú čo ponúknuť. Týmto budeme napĺňať samotný
projekt, ktorý si vyžaduje takéto aktivity.
Koľko celá investícia stála
aj s prispením eurofondov?
Zhruba 2 mil. eur, čo predstavovalo rozsiahle stavebné
úpravy, kde z pôvodného objektu zostal len hrubý skelet
a samotný objekt dostal úplne
nové vybavenie.
Objekt je v správe mesta?
Je vo vlastníctve, v správe mesta, pretože v takomto
zmysle bola podpísaná zmluva
o čerpaní financií z eurofondov. Spravuje ho mesto cez
našu príspevkovú organizáciu - technické služby, takže
je to záležitosť mesta, jeho
pracovníkov a mestského zastupiteľstva.
A to je súčasne aj pozvanie
do Tvrdošína. Pán primátor
veľmi pekne ďakujem za
rozhovor.
Aj ja ďakujem, že som mal
možnosť podeliť sa s vami a
poslucháčmi rádia o informácie a takisto vás pozvať do
nášho mesta a aj do Oravíc.

Keď história ožije

Kultúrny a spoločenský život nášho mesta sa bude
v roku 2015 niesť v znamení významných výročí, ktoré
vyvrcholia počas Dní mesta.
V tomto roku oslávime dve
významné historické výročia –
750. výročie písomnej zmienky
a 50. výročie udelenia štatútu
mesta. Keďže ide o tak významné výročia, ktoré jedna generácia zažije raz za život, mesto má
záujem ich osláviť s primeranou
pozornosťou.

jú k 6. septembru, kedy oslavy
vyvrcholia historickou časťou
programu.
Na centrálnom, Trojičnom námestí čaká na účastníkov dramatizácia historických udalostí (udelenie mestských výsad kráľom
Ľudovítom Veľkým v roku 1369,
Donácia Thökölyho na Oravice

historické vedomie obyvateľov
ku svojmu mestu, dostať medzi
ľudí myšlienky odkrývajúce
historické súvislosti, podnietiť
hrdosť u mladých ľudí na svoje
mesto, ktorá ich dokáže motivovať a spájať.

s nácvikom týchto udalostí obohatia mládež a dobrovoľníkov,
ale aj divákov, širokú verejnosť,
že pôjde o aktívne spoznávanie
dejín mesta.
Sprievod v historických kostýmoch zapožičaných z požičovne

Snímka zo slávnostnej akadémie pri príležitosti 730. výročia
písomnej zmienky o Tvrdošíne.

V minulosti k privilégiám Tvrdošínčanov patrilo oslobodenie
od mýta vo vtedajšom Uhorsku.
Počas roka sa uskutoční viacero kultúrnych podujatí, ktoré vyvrcholia počas Dní mesta v dňoch
od 4. do 6. septembra.
Dnešné informácie smeru-

1659), po ktorých sa uskutoční
sprievod mestom v historických
dobových kostýmoch.
Takéto výročie je príležitosťou
osloviť širokú verejnosť, prehĺbiť

I preto má mesto záujem pripraviť dôstojné oslavy dvoch
významných udalostí mesta so
zapojením čo najväčšieho počtu
dobrovoľníkov do organizácie
osláv. Očakávame, že sa najmä
do sprievodu v historických kostýmoch zapoja školské zariadenia
v meste od materských škôl po
stredné školy, nadácie a občianske združenia i kluby dôchodcov
v meste. Veríme, že tvorivé dielne

Matice slovenskej bude určite pastvou pre oči všetkých účastníkov.
Myšlienka koncepcie týchto
osláv zaujala hodnotiteľov Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v
Nadácii Pontis, ktorí ju v zmysle
podmienok projektu za odporúčania zamestnanca Kia Motors Slovakia Ľubomíra Chylu, občana
mesta, finančne podporili.

Čínsky veľvyslanec navštívil Tvrdošín
Jeho Excelencia, Pan Weifang, veľvyslanec Čínskej
ľudovej republiky na Slovensku navštívil 13. marca spolu

veľvyslanca veľmi zaujala. So
záujmom si prezeral fotografie
znázorňujúce pôvodný stav
kostolíka a ocenil všetku prá-

s manželkou mesto Tvrdošín.
V rámci návštevy absolvoval
prehliadku Oravského hradu,
skanzenu v Zuberci, navštívil
termálne kúpaliská v Oraviciach a nevynechal ani drevený gotický kostolík. Primátor
I. Šaško vzácnu návštevu privítal, a zároveň kostolíkom aj
previedol. Odpovedal tiež na
otázky týkajúce sa nielen jeho
histórie, ale predovšetkým záchrany tejto pamiatky, ktorá

cu, ktorá stála za jeho zachránením. Pan Weifang si tiež s
veľkým záujmom prezeral architektúru a detaily kostolíka,
pričom vyzdvihol jeho jedinečnosť s tvrdením, že nič podobné zatiaľ ešte nevidel. „Určite
budem odporúčať obyvateľom
Číny, aby navštívili vaše mesto
a túto krásnu kultúrnu pamiatku a zároveň aj vás pozývam na
návštevu Číny,“ dodal veľvyslanec pri odchode z Tvrdošína.

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Na zasadnutí mestského ka poskytuje pravdivý a verný
zastupiteľstva, ktoré sa konalo obraz finančnej situácie Mesta
27. apríla odznelo deväť správ, Tvrdošín k 31. decembru 2014
z k tor ých najdôležitejšou a výsledky jej hospodárenia za
b o l a s ú h r n n á s p r á v a o rok končiaci sa k uvedenému
roz počtovom hospodárení dátumu sú v súlade so zákonom
vrátane hodnotenia, plnenia o účtovníctve.“
programového rozpočtu so
Na rokovaní odzneli odborzáverečným účtom mesta. Z nej né stanoviská kontrolóra mesta,
vyplýva, že mesto hospodárilo správy o činnosti oddelenia výv roku 2014 podľa schváleného stavby, technických služieb, odrozpočtu ako vyrovnanom v delenia správneho, sociálnych
celkovom objeme 7 508 628 eur vecí a správy majetku mesta,
v príjmovej a výdavkovej časti. o činnosti mestskej knižnice a
Najväčšou záťažou na rozpočet športových klubov.
bolo spolufinancovanie dvoch
Poslanci schválili záverečný
veľkých investičných projektov účet mesta, tvorbu rezervného
cezhraničnej spolupráce, a to fondu, hospodárenie technicinvestície do rekonštrukcie kých služieb a Termalšportu,
ciest a chodníkov v Medvedzí vyradenie nefunkčného majeta do Centra tradícii a turizmu, ku, ktorý nemožno použiť na
hotela Limba. V roku 2014 trvalé, resp. prechodné plnenie
z ísk alo mesto 51 d r u hov úloh mesta. Taktiež schválili
grantov a dotácii, z toho 44 zriadenie komisie pre energedruhov na bežné výdavky a 7 tiku mesta. Za predsedu bol
na kapitálové.
zvolený Ivan Plevík (poslanec
Nečerpalo žiadny úver a MsZ), za členov Milan Ko,,ušetrilo“ takmer 342 000 eur, váč (poslanec MsZ), Rastislav
ktoré boli presunuté do rezerv- Zembjak, Ing. Richard Suľovec,
ného fondu. Ročná účtovná zá- Ing. Patrik Kecera, p. Jaroslav
vierka bola overená auditorskou Degan a zapisovateľ Ing. Mispoločnosťou: ,,Účtovná závier- chal Erhardt (pracovník MsÚ).
Pri príležitosti 750 rokov od prvej oficiálnej zmienky o meste Tvrdošín prosíme spoluobčanov o spoluprácu pri vytvorení
fotoarchívu o živote v našom meste, jeho budovaní a premeny
počas rokov. V prípade, že vlastníte staré fotografie alebo pohľadnice, ktoré dokumentujú výzor mesta prosíme vás o ich
poskytnutie. Fotografie prineste na MsKS Medvedzie v čase
od 800 do 1500, kde ich následne preskenujeme a vrátime späť.

Detské ihriská otvorili svoje brány

Po dlhých mesiacoch plných snehu, mrazu a zimy
zavítali na detské ihriská prví návštevníci, ktorých radosť a smiech sa rozliehali po celom sídlisku.
Hoci prvý jarný deň pripadá na
21. marca, tohtoročná pani Zima
akosi nie a nie odísť. Počasie sa
poriadne vybláznilo a človek tak
jeden deň vyšiel von v hrubom
kabáte a ďalší už nasadil na oči
slnečné okuliare. Ten druhý prípad najviac oceňovali malé deti,
keď boli s prvými teplými lúčmi
slnka otvorené aj brány detského
ihriska so známou loďou Alicou.
Na hrajúce sa deti dozerali maminky, ktorých sme sa opýtali aké
pozitíva, prípadne nedostatky vnímajú na návšteve detských ihrísk.
„S deťmi sa veľa prechádzame
po celom sídlisku a využívame
množstvo ihrísk. Na loď chodievame predovšetkým doobeda,
keď tam nie je veľa detí, pretože
poobede je tam už veľa školákov
aj z druhého stupňa a robia tam
neplechu. Bojím sa, že tam deti

do 5 rokov môžu prísť k úrazu.
Celkovo však ihriská hodnotím
veľmi kladne, deti majú možnosť
sa zahrať, rozvíjať pohybové ak-

tivity a je to dobrá zmena prostredia. Jediné, čo mi vadí, že sa tam
dostanú aj psy a mnohé mamičky
či oteckovia tam veselo fajčia,“

hovorí Katarína Gabaríková.
Správanie starších žiakov robí
obavy aj Petronele Lofajovej: „My
chodíme na ihrisko ku škôlke alebo na loď Alica. Našim chlapcom
sa tam páči, lebo si obaja nájdu
to svoje. Čo sa týka ihrísk, mne aj
mojim chlapcom maximálne vyho-

vujú. Jediné, čo ale veľmi neviem
ovplyvniť, sú staršie deti, ktoré
keď prídu na ihrisko robia menší
„bordel“, nadávajú a malé deti to

po nich všetko opakujú.“ Danka
Krasňanová, maminka dvojčiat
Robka a Lucky tiež často navštevuje ihrisko s loďou: „Áno navštevujeme loď často, hráme sa aj
na nej, aj na pieskovisku a využívame aj dopravné ihrisko. Páči sa
mi, že tu môžeme skĺbiť množstvo
aktivít naraz – šmýkalky, steny na
lezenie, rebríky, hojdačky. Páči sa
mi tiež, že pieskovisko býva na noc
prikryté. Ihrisko je miesto, kde sa
deti stretnú s inými deťmi, môžu
vznikať kamarátstva, učia sa fungovať s inými deťmi a riešiť problémy, napríklad sa učia požičať
a požičiavať si. Taktiež je to skvelá
možnosť socializácie mamičiek.
Prikláňam sa k názoru ostatných
maminiek o starších deťoch, ktoré
sa tu hrajú a tie preliezky už vlastne nie sú určené pre nich. Mne
osobne je ľúto ich vyhodiť, stále sú
to len deti, ale asi by bolo dobré
vybudovať v Tvrdošíne napríklad
nejaké lezecké steny aj pre tieto
staršie deti. Taktiež mi vadí, že

niektorí rodičia na ihriskách fajčia a celkovo nemajú problém ísť
na ihrisko vyvenčiť aj psa.“
Každé dva týždne chodí s ma-

ko, keďže za malým musím často
liezť hore, aby ho staršie deti
nezhodili. Dopravné ihrisko síce
ešte nevyužívame, ale chystáme sa

Zrenovované ihrisko na Vladine doplnené novým mobiliárom
poskytuje bezpečné a pekné prostredie pre deti tejto lokality.
lým Matejom na návštevu ku starým rodičom aj Janka Vnenčáková, pre ktorých je Alica top
ihriskom: „Alicu môj malý zbožňuje. V poobedných hodinách je
výborná voľba aj vonkajšie ihris-

aj na to. Pre mňa osobne je veľkou výhodou pieskovisko. Kým sa
malý hrá, môžem sa porozprávať
so známymi a rodinou. Jedinou
nevýhodou je tá, ktorú spomínajú
ostatné maminky.“
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Dobrovoľní hasiči hodnotili svoju činnosť

Správu o činnosti za rok
2014 predniesol predseda DHZ
Anton Bandošťák, z ktorej
vyberáme: „Vážený pán primátor, vážení hasiči a hostia.
Uplynul rok a opäť nastal čas,
aby sme zhodnotili prácu našich hasičov. Všetky úlohy,
ktoré boli stanovené v rámci
územného výboru DPO boli
splnené. Od januára do apríla
sme sa starali o nám zverenú
techniku, udržiavali ju v pohotovosti a pripravenosti na zásah. Z rozpočtu DPO SR sme
obdržali dotáciu v sume 2000
eur, z čoho sa nám podarilo
zabezpečiť základný kurz hasičov potrebný na zasahovanie
príslušníkov pri rôznych mimoriadnych udalostiach v počte 11
členov.“ Zúčastnili sa teoretickej prípravy kurzu v Trstenej,
kde sa za pomoci autentických
videí zoznámili so silou ohňa,
jeho postupnou likvidáciou až
k uhaseniu. Praktické ukážky
sa konali v Tvrdošíne. Zúčastnení si vyskúšali predvádzanú

techniku a jej ovládanie. Zabezpečili revíziu ADP – dýchacích prístrojov. Zakúpený
bol pretlakový ventilátor a zásahové hadice. Dorastenci sa
pod vedením Vladimíra Rýdzika prihlásili na horno-oravskú hasičskú ligu. Na tento
účel boli zakúpené špeciálne
športové hadice. Zúčastnili sa
súťaže o pohár starostu mesta
v Trstenej, kde sa umiestnili na
5. mieste, v Oravskej Jasenici
obsadili 4. miesto a v Štefanove
3. miesto. V Čimhovej sa zapojili do tzv. „kybľovačky“, kde sa
umiestnili na 1. mieste a prvenstvo získali aj v celo-oravskej
súťaži dorastencov v Oravskom Podzámku. V septembri
sa v Zádubní (okres Žilina)
v spolupráci s políciou zúčastnili pátracej akcie po nezvestnej
osobe. „Na začiatku augusta
sme za pomoci mesta zorganizovali okresnú hasičskú súťaž
pripravenosti družstiev. Zostavili sme dve družstvá – družstvo
mužov a družstvo mužov nad 35

rokov. V obidvoch kategóriách
sme obsadili 1. miesto. Za organizovanie a prístup k súťaži chcem všetkým poďakovať.
Poďakovanie patrí aj mestu
a jeho vedeniu, bez ktorého by
nebolo možné takúto akcia zorganizovať,“ dodáva Bandošťák.
O tom, že dobrovoľní hasiči nezaháľajú, svedčí aj súčinnostné
cvičenie v Kościelisku, kde
v spolupráci s poľskými hasičmi predvádzali záchrannú akciu osôb pri dopravnej nehode
dvoch vozidiel. Zúčastnili sa
tiež požiarno-taktického cvičenia HaZZ v Tvrdošíne, kde
doplňovali do cisterien vodou
z rieky Orava. „Je dobré, že
máme v meste profesionálnych
hasičov, ktorí zapájajú do činnosti dobrovoľníkov a spolupracujú, pretože práve takáto
spolupráca nás posúva dopredu. Teší ma, že medzi dobrovoľníkmi vidím množstvo mládeže.
Mesto bude aj naďalej v rámci
svojich možností podporovať
túto činnosť, ktorá je potrebná nielen pre naše mesto, ale
aj okolité obce. Verím, že sa aj
naďalej bude DPZ rozvíjať. Ďakujem všetkým, ktorí sa takejto
dobrovoľnej práci venujú,“ vyjadril sa primátor.

Jar nás nesklamala ani tento
rok, opäť je tu, čo nám konečne dokazuje aj počasie. S jarou
je spojené aj jarné upratovanie.
Upratujeme nielen svoje byty,
ale snažíme sa, aby bolo čo
najčistejšie naše okolie, okolie
našich rodinných domov a bytoviek.
Pre tento účel boli v dňoch 17.
a 18. apríla pristavené veľkoobjemové kontajnery na tradičných
miestach a podľa požiadaviek
zástupcov bytových domov.
Obyvatelia tak mohli pomôcť pri
upratovaní nášho mesta.
Počas jarného upratovania sa
mohli občania mesta zbavovať aj
konárov z údržby záhrad, ktoré
v tomto prípade mohli byť ukladané vedľa veľkoobjemových
kontajnerov. Tieto budú následne
drvené a drevná štiepka zhodnocovaná pri údržbe verejnej
zelene. Taktiež sa v rámci jarné-

ho upratovania uskutočnil zber
nebezpečného odpadu z domácností s obsahom škodlivín a elektroodpadov (autobatérie , pneumatiky , motorové oleje, olejové

a z bytových domov ku kontajnerom. Obyvatelia mesta k upratovaniu pristupovali zodpovedne.
S pomocou nezaháľali ani deti,
ktoré tak rodičia vedú k udržia-

filtre, žiarivky a výbojky, obaly
z olejov a farieb, televízory, staré rádia, chladničky, mrazničky,
mikrovlnky) zberným vozidlom
technických služieb. Jednotlivé
nebezpečné odpady mohli občania uložiť pred rodinné domy

vaniu poriadku vo svojom okolí,
budú si vážiť prácu ostatných.
Práve vštepovanie takýchto návykov u detí predchádza porozhadzovaným odpadkom okolo
kontajnerov, na trávnikoch, či
detských ihriskách.

Na výročnej členskej schôdzi sa 27. marca stretli
členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ), aby
zhodnotili svoje minuloročné výsledky. Rokovania sa
zúčastnil primátor mesta Ivan Šaško a veliteľ HaZZ
v Tvrdošíne Marek Vrobel.

Do upratovania sa zapojili všetci

Je toto vôbec možné?
Nápis „Slúžim všetkým, prosím nenič ma!!!“ nezabránil vandalom aby poškodili Náučný chodník o využití biomasy, ktorú vybudovali žiaci a pedagógovia zo Strednej odbornej školy lesníckej
popri chodníku ku galérii. Je smutné, že si niektorí občania nevážia prácu iných a jediné, čo je
v ich záujme, je permanentne poškodzovať a ničiť veci v okolí. Mali by si uvedomiť, že všetko,
čo sa vybuduje v meste slúži nám všetkým. Hovorí sa „božie mlyny melú pomaly ale isto“, mladí
dnes tomu hovoria „karma“ a je isté, že všetko, čo človek urobí sa mu raz vráti.

Jeden buduje, druhý ničí. Vandalizmus je krutý spôsob, ako dať najavo svoj duševný stav.

Vyskladajme šancu mladým
C i e ľo m š t i p e n d ij n é h o
programu je cez finančnú zbierku dať mladým ľudom šancu
na vzdelanie, motivovať ich
lepším výkonom, podporiť ich
v cieľavedomosti a vytrvalosti.

Dať im šancu aby z nich mohli
vyrásť úspešní mladí ľudia.
Viac informácií: http://www.
ozviac.sk/index.php/podujatia/
aktualne-podujatia/381-dms.
html a www.darujme.sk; ht-

tps://ozviac.darujme.sk/685
Ďakujeme – za podporu i šírenie tejto myšlienky medzi svojimi
známymi, priateľmi, kolegami.
Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, www.ozviac.sk

Rozvoj regiónov cez projekty cezhraničnej spolupráce
Pamätné tabule nachádzajúce sa pri zmodernizovaných
cestách na sídlisku Medvedzie z projektu cezhraničnej
spolupráce informujú o rekonštrukcii, ktorá výraznou
mierou prispela k skvalitneniu dopravnej infraštruktúry
v meste. Vydaný propagačný materiál s informáciami
o turisticky a investične atraktívnych oblastiach mesta
Tvrdošín a Gminy Kościelisko rozšíril poznatky o
regiónoch na oboch stranách hranice.
D o ko n ca roka bolo
v rámci projektu Cesty
s výhľadom na Tatry, garancia
trvalého rozvoja mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko vyfrézovaných takmer 25 700 m 2
ciest, ktoré boli pokryté vyrovnávajúcim a podkladovým
asfaltovým krytom, položených
bolo cca 7 700 m obrubníkov a
upravených takmer 10 600 m2
priľahlých priestorov, upravených 87 cestných kanalizačných
príklopov, cca 1 600 m2 dlažby
na chodníky. V rámci úspor po
verejnom obstarávaní bolo položených 2 236 m cestných obrubníkov, 2 620 m záhonových

obrubníkov, 16 162 m2 asfaltovej plochy, 524 m 2 zámkovej
dlažby (plocha pri bytovom
dome č. 46), dokončená rekonštrukcia chodníkov v rámci
celého sídliska. Matematickú
reč čísel však podčiarkuje pocit z krásnych, no najmä bezpečných ciest, ktoré výrazným
spôsobom ovplyvnili dopravnú
infraštruktúru, čím naplnili
všetky ciele projektu. V stavebnej časti bolo preinvestované cca 1 164 tisíc eur. Konferencie a stretnutia v Tvrdošíne
a Kościelisku prispeli k rozvoju
cezhraničnej spolupráce nielen
v oblasti dopravy, spoločensko-hospodárskeho rozvoja, ale
aj v oblasti cestovného ruchu.

Výsledným produktom týchto stretnutí bolo vydanie bulletinu Spoločná turistická ponuka mesta Tvrdošín a gminy
Kościelisko a mapy lokálnych a
regionálnych ciest so zaznačenými turistickými atrakciami,
objektmi služieb turistického
ruchu, gastronomickými a obchodnými objektmi.
Vydanie týchto propagačných materiálov s uvedenými
komunikačnými spojeniami,
inštitúciami, subjektmi cestovného ruchu rozširujú znalosti
o regiónoch, majú vplyv na rozvoj kontinuálnej spolupráce v
budúcnosti v rôznych oblastiach
ako je turistika, doprava, remeslo, obchod, na spoločenskú
integráciu občanov obidvoch
partnerských miest.
Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja,
prostriedkov štátneho rozpočtu
v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko-Slovenská
republika 2007-2013.

Za sebou majú úspešný rok
V sále Mestského kultúrneho strediska na Medvedzí sa 11.
marca konala výročná členská
schôdza Miestneho spolku Slovenského červeného kríža (MS
SČK). Členky si vypočuli správu
o činnosti za rok 2014, ktorú predniesla predsedníčka Mgr. Adriana
Ďubašáková. „Z bohatej činnosti
spomeniem návštevu seniorov
v Domove dôchodcov v predvianočnom období. Odovzdali sme
im drobný darček a potešili vystúpením detí zo ZŠ M. Medveckej,
ktoré pripravili krátky program,
zaspievali a zatancovali im. Členky pripravujú a organizujú aktivity pri príležitosti Dňa srdca,
Týždňa zdravia, Týždňa športu
a pripravujú aj výstup na Javoro-

vý vrch spojený s jarným čistením
tohto vyhľadávaného turistického
chodníka.“
Na zasadnutí bola prednesená
správa o hospodárení a rozpočet
na rok 2015, návrh plánu práce
a informácie z ÚS SČK. Do svojich kruhov prijal MS SČK dve
nové členky a vyzýva svojich
členom k dobrovoľnému darcovstvu krvi. Veľmi zaujímavá
bola prednáška na tému: „Zdravá
strava, zdravé pohostenie“, ktorú
prítomným predniesla Monika
Leginusová. „Myslím, že každá
členka si odniesla veľmi zaujímavé a poučné informácie o jarnej
očiste nášho tela podľa piatich
elementov. Na jar upratujeme
svoje príbytky a ich okolie, ale

na upratovanie nášho organizmu
akosi zabúdame. A to je pre naše
zdravie veľmi potrebné,“ dodáva
A. Ďubašáková.
Okrem teoretických poznatkov
mohli členky aj ochutnať zdravé pohostenie pripravené z rôznych druhov pomazánok, pečiva
a nápojov. Ešte dlho po skončení
schôdze členky diskutovali a vymieňali si zaujímavé informácie
o zdravom stravovaní, zdravom
životnom štýle, čo je v dnešnej
dobe pri rôznych civilizačných
ochoreniach veľmi dôležité.
Schôdzu obohatili aj sociálne pracovníčky spolu s klientmi
z CSS Orava predajom drobných
veľkonočných ozdôb, ktoré spolu
vyrobili.

Príbeh jedného kontajnera
Sobota ráno. Obyvateľov
celej Oravy zobudili prvé jarné lúče slnka predierajúce sa
pomedzi žalúzie. Každý, kto pozrel von oknom si isto povedal:
„Je tak krásne, čo dnes budem
robiť?“ A tak nálada spiaceho
medveďa počas celej zimy razom zmizla a na scénu nastúpilo plno energie, entuziazmu
a akčného konania. Pivnice
sa počas celého roka zapĺňali
všetkým možným aj nemožným
s označením „možno sa to ešte
zíde“ a na otvorenie dverí dokorán bolo treba postupom času
čoraz viac sily. Keď sa to už konečne podarilo, človek zistil, že
starú chladničku už nezapne, že
tie pneumatiky z minulej sezóny
by si dal na auto už len samovrah, a že na molitane zo starej
postele vyrastá nová kultúra.
Div, že neodišiel po svojich...
No ale, čo teraz? Vtom v bystrej hlavičke skrsne dokonalý
nápad! Veď tu neďaleko stojí
kontajner veľký ako svet, čo dokonale pojme do seba všetko to
„možné aj nemožné“. V duchu
si gratulujem a už aj zháňam
od známeho vozík, na ktorom
to všetko dopravím ku tomu obrovi. A tak po chvíli doň všetko
sypem, hádžem, a čo sa nevojde,
...ale čo... ,postavím to tuto vedľa! Veď ono to vždy ako zázrakom samo zmizne... Spokojný
odchádzam domov. Môj nápad
očividne inšpiroval aj ďalších,
lebo prichádza sused z dolného
konca ulice s vozíkom plným
opílených stromov a za ním sa
rúti partia brigádnikov z bytovky oproti. Z okna v kuchyni
sledujem ako počas celého dňa
niekto prišiel a ku všetkému
možnému aj nemožnému z mojej pivnice prihodil aj to svoje.

Aj sused Fero už nakladá vozík
a ide vyniesť svoj obsah pivnice.
Ale, čo to? Nezastavil pri kontajneri! Kam s tým len mohol
ísť? Veď v okolí stál len tento
jediný! Blbec! Veď to má „tuto“
pod nosom a on sa s tým terigá
bohviekde. Spokojný s odvede-

zadarmo, tak prečo nie? Odpad
môže na mieste roztriediť do určených kontajnerov. Nielen, že
by ušetril robotu pracovníkom
technických služieb, ale aspoň
tou troškou prispel ku ochrane
životného prostredia. Bridil sa
mu pohľad na tú mikroskládku,

nou prácou však zatváram okno
a nechávam záhadu záhadou.
Sused Fero však číta mestské
noviny a niekoľkokrát už klikol
aj na webovú stránku mesta.
Vedel, že keď už má vozík naplnený môže odpad zaviesť rovno
na technické služby. Veď to má

ktorú jeho „šikovní“ susedia vybudovali v priebehu pár hodín
a tak na najbližšej schôdzi vlastníkov bytov všetkým povedal
o tom „záhadnom“ mieste, kde
aj oni môžu odpad bezplatne
odviesť a vytriediť – o zbernom
dvore na technických službách.

Na sociálnej sieti sa objavujú príspevky, ktoré „silou-mocou“ hľadajú vo všetkom predovšetkým problém.
Odvolávajú sa na nedôstojné
správanie zamestnancov technických služieb ako následok
vytvorenia mikroskládky pri
veľkoobjemnom kontajneri.
Musíme však pripomenúť, že
pracovníci technických služieb robia všetko pre to, aby
občanom život uľahčili a nie
ho strpčovali (veď aj oni žijú
v tomto meste). Skládka pri

kontajneri vznikla v priebehu
jediného víkendu a človek by
sa mal zamyslieť aj nad možnosťami, aké mu technické
služby núkajú, nie sa bez záujmu zbaviť nepotrebných vecí,
nehľadiac na smetisko, ktoré
mu vzniká priamo pod oknami.
Keď odpad dokáže odviesť na
technické služby 20 obyvateľov
mesta, prečo práve ten 21. má
s týmto mať problém? Nie je to
vždy o údajnom nedôstojnom
správaní zamestnancov, ako sa
spomína v príspevku.

Keď sa problémy riešia na nesprávnom mieste
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Tvrdošín našiel detské talenty
Internet je plný videí detských talentov z celého sveta. V Tvrdošíne sme objavili tie naše, oravské.
Mesto Tvrdošín a Centrum
voľného času zorganizovali
už VI. ročník súťaže, ktorý sa
uskutočnil 15. marca v kine
Javor. Mohli sa do nej zapojiť deti z celého okresu, ktoré však najprv museli prejsť
výberovým kolom. Vo finále
sa tak porote predstavilo 13
skupín a jednotlivcov. Tí sa
ju snažili zaujať spevom, tancom, hrou na hudobný nástroj
či recitáciou.
Tento ročník súťaže bol
oproti minulým rokom iný.
Môže za to pestrosť súťažných čísiel. Kým minulým
ročníkom dominoval tanec,
tohtoročný „Talent“ , ako súťaž
volajú domáci, bol v počte tanečníkov, spevákov, recitátorov aj v hre na hudobný nástroj
pomerne vyrovnaný.
Najmladším talentom tohtoročnej súťaže bol 7-ročný
Mário Kurajda, ktorý si svojou hrou na husle a spevom
okamžite získal publikum

i porotu a vyspieval si tak
ocenenie. Spevom zaujali tiež
Patrícia Sereková, ktorá sa
zároveň sama doprevádzala
na gitare a Rebeka Romaňáková, prezývaná „malá Darinka Rolincová“. Aj tanečná
skupina Karolínka zo Zuberca
si svojou choreografiou vystepovala ocenenie. Cenu diváka

jednoznačne získala tanečná
skupina Minihop s hip-hop
choreografiou a absolútnou ví-

ťazkou súťaže sa stala Anežka
Kurajdová z Tvrdošína. Svojou hrou na husliach všetkých
očarila. Odniesla si tak výhru
200 eur. Tento rok o víťazoch
rozhodovala porota v zložení Daniela Jurincová, Erika
Čajková, Barbora Michaligová, Gustáv Socháň a Richard
Zaťko.

Medzi ocenenými aj pedagógovia z nášho mesta
Učiteľ je ako druhý rodič –
vychováva, počúva, pomáha.
Hodnotu jeho slov si mnohí
uvedomia až dávno po tom,
ako naposledy sadnú do školských lavíc. Hoci boli prísni,
očakávali od nás výsledky,
doháňali nás do šialenstva nekonečnými písomkami a po-

učovaním po rokoch zisťujeme,
že to čo vieme, sme získali
vlastne práve od nich. Dôležitosť tohto povolania oceňuje už
deviaty rok aj Žilinská župa.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov si z rúk žilinského župana Juraja Blanára
a riaditeľky odboru školstva

a športu ŽSK Dany Mažgútovej, okrem iných, prevzali
plakety a ďakovné listy aj
pedagógovia z nášho mesta.
Ocenení boli Miroslav Mišík
z Gymnázia, Karol Košovan
zo Strednej odbornej školy
lesníckej a Marianna Martinková zo Spojenej školy.

Stretnutie Medveckých za účasti heroldov
Občianske združenie Medvedzie (OZM) pripravuje
v dňoch 22.-23. mája už IV. medzinárodné stretnutie
rodu Medveckých, Medveczkych, Medweckich.
Keď OZM v roku 2000
chystalo I. svetové stretnutie,
nadšenie organizátorov sa prelínalo s obavami, ako dopadne,
či všetci, ktorí sa prihlásia sa ho
budú môcť aj zúčastniť. Skutočnosť predčila očakávania.
Spoločenská sála „praskala vo
švíkoch“, približne 300 účastníkov z 8 krajín strávilo príjemné chvíle vo svojom rodisku, či rodisku svojich predkov.
Rodostrom vo veľkom formáte
vypracovaný Tamásom Medveczkym z Budapešti vzbudzoval mimoriadny záujem a mnohé rodiny podnietil k hľadaniu
si vlastných koreňov. Nemenej
zaujímavé boli stretnutia, keď
sa zoznamovali na základe prímenia. Výborná atmosféra sa
na krátky čas presunula mimo
budovy, keď účastníci sledovali
ohňostroj pripravený Mihalyom Medveckým z Budapešti.

Keď sa o 5 rokov neskôr
konalo ďalšie stretnutie, malo
OZM už vlastný erb (prvý na
Slovensku) a jednotlivcom boli
odovzdávané rodinné erby
L. Vrteľom, štátnym radcom
pre heraldickú tvorbu, akademikom Medzinárodnej heraldickej akadémie a Rudolfom
Medveckým z Košíc.
Od stretnutia oravských
šľachtických rodov, ktoré si v
rámci Dňa šľachty pripomenuli
zvyky a tradície svojich predkov v júli 2010, si na Oravskom
hrade dočasné miesto našla posvätená erbová zástava rodu.
Od roku 2011 má združenie svojho Herolda Medvedzie a Persevanta Medveď.
Ustanovujúci dekrét obdržali
z rúk štátneho radcu, akademika PhDr. Ladislava Vrtela
- Herolda Slovenska Rudolf
Medvecký, P.A.H. Milan Šin-

govský, P.A.H. z Košíc. Touto skutočnosťou sa zavŕšil
vzostup od registrácie združeného rodového erbu, udelenia
erbovej listiny občianskemu
združeniu až po vymenovanie
herolda pre rodový klan - Medvecký s vlastným persevantom.
Tretie stretnutie sa uskutočnilo v roku 2010 v Budapešti,
štvrté je opäť na „rodnej hrude“ v Tvrdošíne - Medvedzí.
Na piatok 22. mája je v rámci
programu pripravený výstup na
Javorový vrch a večerná „Medveďveselica“. O deň neskôr sa
o 10.00 v kostole Najsvätejšej
Trojice uskutoční slávnostná
bohoslužba a o 14.00 začne
stretnutie v spoločenskej sále,
kde je okrem ďalšieho programu zaradené odovzdanie rodových erbov - armálesov Heroldom Medvedzie a Persevantom Medveď za účasti Herolda
Slovensko. Ďalšie informácie:
www.medvedzie.sk.
Miroslav Medvecký, predseda OZM

Nočné dobrodružstvo s Andersenom
Do jubilejného ročníka sa
na Slovensku prihlásilo cez 230
verejných a školských knižníc
a 10 600 detí.

chvíľa oddychu, počas ktorej mali
žiaci za úlohu vytvoriť krátku báseň o prebiehajúcej Noci s Andersenom. Po vyhlásení výsledkov

zaspávali pri pozeraní známej
Andersenovej rozprávky-Kocúr
v čižmách. Starší žiaci ešte svoju energiu využili v telocvični
pri vybíjanej. „Veríme, že sme aj
touto akciou podporili u detí záujem o knihy, o čítanie a prispeli
tak k zvyšovaniu ich čitateľskej

Večer deti spolu s učiteľmi
odštartovali prezentáciou o Hansovi Christianovi Andersenovi,
ktorú sami pripravili. Zoznámili
sa s hosťami – s ilustrátorom a
maliarom Mgr.art. Miroslavom
Knapom a spisovateľkou Evou
Dedinskou. Tí spolu s ostatnými
učiteľmi viedli workshopy pripravené pre deti. Počas večera si
čítali z kníh od Hansa Christiana
Andersena, vytvárali ilustrácie k
vybraným rozprávkam, nacvičovali malé divadielka, či cez pantomímu hádali rôzne rozprávkové
postavičky. Po večeri nasledovala

práce na stanovištiach a ocenení
víťazov sa vydali hľadať poklad.
Deti sa spolu s učiteľkami vybrali
do nočných ulíc. Cestou ich jedna indícia naviedla aj k pomocníkovi Andersena (toho stvárnil
riaditeľ školy, Mgr. Dušan Šoltés), u ktorého mohli správnym
odpovedaním na otázku získať
ďalšiu indíciu o smere putovania
za pokladom. Tá deti zaviedla
až do mestskej knižnice, kde ich
privítala knihovníčka A. Šimičáková, od ktorej si okrem pokladu
prevzali odmeny a pamätné listy.
Po návrate do školy mladšie deti

gramotnosti. Už teraz vieme s istotou povedať, že o rok sa do tohto
podujatia zapojíme opäť! Veľmi
pekne ďakujeme našim hosťom,
p. knihovníčke, vydavateľstvu
Slovart, rodičom, deťom, pedagógom a všetkým, ktorí sa podieľali
na vytvorení tejto úžasnej atmosféry počas „Noci s Andersenom“.
Veľké ďakujem patrí aj učiteľkám,
ktoré spolupracovali a pomohli
vytvoriť skvelú atmosféru: Petre
Daňovej, Evičke Žuffovej a Aničke
Mrzenovej,“ dodáva učiteľka Ivka
Šoltésová, ktorá bola hlavným organizátorom akcie v škole.

Do 10. ročníka medzinárodného podujatia - Noc s
Andersenom sa 27. marca po prvýkrát zapojila aj ZŚ
Štefana Šmálika v spolupráci s mestskou knižnicou.

Gymnazisti v Taliansku
Život po taliansky alebo čo
zažila Septima z tvrdošínskeho gymnázia za jeden týždeň
v krajine cestovín a futbalu.
Š k ol a j e m i e s t o , k t o r é
v dnešnej dobe ponúka deťom
i učiteľom možnosť získať ve-

domosti nielen zdržiavajúc sa
v triede.
Gymnázium Tvrdošín sa
opäť zapojilo do medzinárodného projektu zastrešovaného agentúrou AFS (talian-

ska paralela „Intercultura“).
Tentokrát sa žiaci septimy
zúčastnili týždenného zahraničného pobytu v stredotalianskom
regióne Abruzzo.
Na úpätí zasnežených Apen i nsk ých v rchov v meste

Avezzano ich prijali medzi
seba nielen ich rovesníci z talianskeho lýcea Marca Vitruvia
Pollioneho, ale zároveň sa stali
hosťami a členmi domácností
talianskych rodín.

Naši žiaci, ako dobrí pozorovatelia školských pomerov
v zahraničí si nemohli nevšimnúť rozdiely v chode slovenskej
a talianskej školy. Okamžite by
vraj s Talianmi menili dlhšie
ránko v posteli. Vyučovanie
totiž v Taliansku začína o 820.
Naopak, soboty v škole by so
slovenským voľným predpoludním nemenili za nič na svete.
Popri vyučovaní sme spoznali kultúrne i historické krásy
talianskeho národného dedičstva ako záhrady Vily rodiny
d´Esté, malebné uličky dedinky
Tagliacozzo, a naše cesty nás
zaviedli až do „Večného mesta“- do Ríma.
Neopakovateľné zážitky nás
všetkých – žiakov i vyučujúcich
nabili novou energiou. Už teraz vieme, že o rok letíme opäť
v ústrety novému dobrodružstvu, ktoré by bez podpory našej
školy (malého Gymnázia s veľkým G) nebolo možné. Vďaka
finančnej podpore sponzorov
a zabezpečeniu dopravy na letisko zo strany mesta Tvrdošín
sme v Taliansku strávili nezabudnuteľný týždeň. Ďakujeme
Gymnázium Tvrdošín

Bláznivo s CVČ
Cent r um voľného času
usporiadalo 1. apríla podujatie „Noc bláznov“.
„1. apríl prišiel a blázon sa
našiel.“ V tento deň sa stretli
zamestnanci CVČ s tridsiatimi deťmi z nášho mesta. Ich
dobrodružstvo začalo večer
s bohatým programom. Deti
sa v úlohe bláznov mohli predstaviť v súťaži Miss špata,
spoločne si zahrať vankúšovú vojnu, ktorá deti poriadne
zabavila. Večer pokračoval
v plnej zábave a v žartovaní. Nechýbala ani rozprávka,
ktorú si spoločne pozreli cez
videoprojekciu. Strašenie detí

vychovávateľmi bolo vrcholom našej noci. Zobudili sa do
zasneženého rána plní zážit-

kov a dobrodružstiev. Po raňajšej hygiene sa naraňajkovali
a rozlúčili.

Antikvariát na námestí
Občianske združenie Projekt Plus zorganizovalo 25.
marca pri príležitosti „Marca
-mesiaca knihy“ a „Týždňa slovenských knižníc“ dobročinné
podujatie – knižný antikvariát.
Počas celého roka členovia
združenia zbierali od obyvateľov mesta a jeho okolia knihy, ktoré už nik nečítal. Namiesto toho, aby skončili niekde v peci, na skládke odpadu
alebo v zbere papiera dali knihám druhú šancu na život. A že
bolo z čoho naozaj vyberať!
Na svoje si prišli aj najmenší
čitatelia. Medzi knižkami našli predovšetkým klasické rozprávky. Bolo zaujímavé sledovať, že dnešné „moderné deti“
siahnu aj po knižke, ktorá má
ozajstnú výpovednú hodnotu.

Medzi tisíckou kníh si na svoje
prišli milovníci kriminálok, románov ale aj životopisov, náučných kníh, slovenskej i svetovej

klasiky. Stačilo prísť a vybrať
si. Občianske združenie Projekt Plus pripravuje množstvo
ďalších zaujímavých projektov.
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Keď je kniha priateľkou detí
Marec je prvým jarným
mesiacom, ale tiež si ho každoročne pripomíname aj ako
Mesiac knihy. V tomto mesiaci si viac ako inokedy pripomíname význam knihy v našom živote ako zdroj nových

informácií, poučenia i zábavy.
Knihovníčka, Amália Šimičáková v mestskej knižnici privítala množstvo detí. Tá ich
informovala o tom, že v na-

šom meste sú dve knižnice,
kde sa môžu prihlásiť a čo
majú urobiť, aby sa stali jej
členmi. Ukázala deťom že,
knihy sú v regáloch uložené
podľa obsahu a tiež podľa
abecedy. Predstavila súčas-

ných detských spisovateľov
a knihy, ktoré napísali. Dozvedeli sa ako si vybrať tú
správnu knihu i ako sa správať v knižnici a ku knihám.

Deti si so záujmom popozerali rozprávkové, ale i náučné
knihy. Niektorí z nich prečítali nahlas úryvok z náhodne
vybratej knihy, čím ukázali, že v budúcnosti o čitateľov nebude núdza. Na záver
z prečítanej ukážky i kníh,
ktoré sa im najviac páčili sústredene kreslili ilustrácie.
Čitateľom sa nikto nerodí.
Prostredníctvom počúvania
a vnímania si už dieťa predškolského veku začne uvedomovať, že to, čo mu čítame je
napísané v knižke. Postupne
bude spájať písmenká, slová,
text. Neskôr pochopí, akým
smerom sa text číta, začne
si uvedomovať obrázky, začiatok a koniec rozprávky.
Vďaka pozitívnemu postoju
k čítaniu sa bude dieťa v školskom veku rado učiť aj bez
toho, aby si uvedomovalo, že
sa učí. Krátky pobyt v knižnici obohatil deti o nové informácie. Zároveň sa uistili
v tom, že kniha je naozaj najvernejším priateľom človeka
a že môžu po nej kedykoľvek
siahnuť, vie ich poučiť ale aj
zabaviť.

Minihop-ky dosahujú úspechy
Tanečná skupina Minihop pod vedením Ivety
Gostíkovej sa dňa 18. apríla zúčastnila 5. ročníka
Showtime - Majstrovstvá
Slovenska vo výrazových
tancov na počesť Svetového
dňa tanca v Leviciach. Do
súťaže sa prihlásilo 2000
tanečníkov, ktorí sa snažili
podať čo najlepší výkon. To
sa podarilo aj našim dievčatám, ktoré získali zlaté
umiestnenie. V rámci tejto
súťaže sa kvalifikovali na
Európsky pohár, ktorý sa
tento rok koná v maďarskom
Výborné pedagogické vedenie, vášeň ku tancu a tvrdý tréning
meste Balatonfüred.
I. Gostíková tiež pri- sa odrazili nielen vo výsledkoch súťaží, ale aj v radosti, ktorú
hlásila malé tanečníčky odovzdávajú všetkým divákom.
do súťaže Tanec snov, ktorá sa umiestnila na krásnom 3. organizácia Edulab a tanečná
prebiehala popri hlavnom ta- mieste. Výhrou bola finančná akadémia Petra Modrovského
nečnom programe súkromnej odmena v hodnote 500 eur.
a Jána Ďurovčíka, Dansovia.
televízie. Podporiť dievčatá
Tanečná skupina sa tiež za- Pri tejto príležitosti sa vybraste mohli svojím hlasom aj vy. pojila do súťaže materských, li natáčať videoklip priamo
Po skončení finálového večera základných a stredných škôl do lona prírody v Oraviciach.
organizátori zastavili hlasova- The School Dance, ktorú už Ceny v súťaži sú lákavé a Minie a tanečná skupina Minihop štvrtýkrát prináša Nezisková nihop-kám držíme palce.

Ku Orave sa stále hrdo hlásim
MUDr. František Jaroš, CSc., rodák z Osady, dedinky zatopenej vodami Oravskej priehrady, vydal 143 publikácií, 14 kníh a 2 zbierky básní.
Ako prvý lekár v bývalom
Československu diagnostikoval
bysinózu, čo je ochorenie pľúc
pri spracovaní ľanu.
Vďaka nemu sa toto
ochorenie dostalo do
zoznamu chorôb z povolania. František Jaroš,
ako prvý v bývalom
Československu, ale aj
prvý vo svete, navrhol
liečbu otráv muchotrávkou zelenou penicilínom a tiež ako prvý diagnostikoval a publikoval profesionálnu perkutannú smrteľnú otravu
Gramoxonom.

V súčasnosti pracuje ako odborný lekár pre pracovné lekárstvo a vnútorné choroby v poliklinike Juh v Trenčíne a
súčasne ako súdny znalec pre zdravotníctvo
a farmáciu pre odvetvie
choroby z povolania,
toxikológia a vnútorné choroby pri Ministerstve spravodlivosti
v Bratislave. V lekárskej práci v odbore toxikológia patrí k medzinárodne
uznávaným odborníkom.
Vo vedeckej práci sa venuje
výskumu hlavne v oblasti in-

ternej medicíny, z ktorej obhájil
kandidátsku prácu v roku 1989
a získal titul kandidát lekárskych vied CSc. Ako špecialista
na vnútorné choroby, na choroby
z povolania a na toxikológiu publikoval mnohé štúdie a príspevky v domácich i zahraničných
časopisoch ale i zborníkoch. Je
autorom odborných kníh a spoluautorom niekoľkých publikácií. Je známy nielen ako lekár,
vedecký pracovník, básnik, ale aj
ako zanietený športovec a filmár.
Aj v mene občanov Tvrdošína odovzdal I. Šaško F. Jarošovi
k jeho 80-ym narodeninám gratuláciu s vyjadrením úcty za činorodú a záslužnú prácu. Viac informácií na www.tvrdosin.sk.

Šance IV. časť
Národná kultúrna pamiatka na Šancoch vydala svoje svedectvo.
Alojz Habovštiak na základe
výskumu skonštatoval, že ide
o opevnené sídlisko z počiatkov
novoveku (16-17.stor). Vyplýva
to predovšetkým z charakteru
nálezov keramiky a zvyškov
múrov. Okolie bolo upravené,
čím okolo kopca vznikla priehlbina, pripomínajúca zasypanú
priekopu. Osídlenie sa sústredilo v západnej a severozápadnej
časti kopca. V tejto časti sa našli zvyšky popola a prepálenej
hliny, čo by mohlo nasvedčovať

tomu, že objekt zanikol kvôli
požiaru niekedy v čase prechodu poľských vojsk, kedy v tejto
časti prebehlo veľké pustošenie.
Na základe celkovej vizualizácie
a viditeľnosti krajiny, do ktorej
bolo opevnenie zasadené A. Habovštiak poukazuje na to, že bolo
schopné priamo kontrolovať dianie v krajine zo severnej, západnej a južnej strany. Ako slabinu
uvádza východný priestor, kde
na preventívnu ochranu museli
pravdepodobne zabezpečiť iné

bezpečnostné opatrenia. Predpokladá tiež, že základnú výzbroj
tábora predstavoval falkon, resp.
jeho variant, falkonet – ľahký
poľný kanón. Maximálny možný
dostrel falkonu je definovaný na
takmer 2 300 metrov. Ten bolo
možné uplatniť predovšetkým
smerom na sever, západ a juh.
Východ bol pre uplatnenie delostrelectva výrazne limitovaný
svojimi výškopisnými pomermi.
Spolu s obmedzenou možnosťou
vizuálnej kontroly to predstavovalo najväčšiu bezpečnostnú
slabinu celého konceptu obrany.

Kultúrne lahôdky
O tom, že záujem ľudí
o kultúru rastie svedčí množstvo vypredaných predstavení.
Kino Javor na prelome zimy
a jari praskalo vo švíkoch
hneď niekoľkokrát. Medzi
najúspešnejšie predstavenia
môžeme zaradiť napríklad
vystúpenie známeho českého
komika Miroslava Donutila,
ktorý svojím humorom bavil
celé publikum. Zmysel pre
humor a hercova charizma zaplnili javisko, aj napriek tomu,
že na ňom sedel jediný človek.
Herci z Divadelnej spoločnosti Vendo zo Štefanova
pod vedením Jozefa Puchela odohrali začiatkom marca

dve predstavenia pod názvom
„Dámsky krajčír“ podľa predlohy Georgesa Feydeaua.
Pred vypredanou kinosálou
zožali úspech. V troch dejstvách sa postupne divákom
na javisku predstavilo 10 rozličných no navzájom poprepájaných charakterov, ktoré
vďaka svojskému nazeraniu
na svet vytvárali takmer tragikomické situácie. Hľadiskom
často prebehla vlna smiechu,
chichotania i súhlasného prikyvovania hlavou. Herci svojimi výkonmi stiahli všetkých
divákov do obdobia 20-tych
rokov minulého storočia.
V polovici apríla do nášho

mesta zavítalo známe spevácke trio La Gioia s finalistkou
speváckej súťaže Super Star,
Natáliou Hatalovou. Vypredaná kinosála mohla relaxovať
a nechať dušu pookriať pri počúvaní hudobného štýlu, tzv.
pop opera, ktorý spája populárnu hudbu a operný spev. La
Gioia v preklade z talianskeho jazyka znamená radosť. A
práve s radosťou, hispánskym
temperamentom a talianskou
vášňou trio La Gioia ponúklo
nevšedný a na hudobnej scéne
jedinečný hudobný zážitok.
Ich vystúpenia bývajú beznádejne vypredané a nebolo tomu
inak ani v Tvrdošíne.

Písali sm e v na šich n oviná ch
Pred 20-timi rokmi
Poučné ocenenie
Nedeľa 23. 4. 1995 bude odteraz v dejinách Tvrdošína významným dňom. V ten deň bol oficiálne a slávnostným spôsobom ocenený projekt záchrany a rekonštrukcie historického
dreveného kostolíka zástupcami organizácie Europa Nostra.
Na základe pozvánok sa od dopoludňajších hodín schádzali
zahraniční a tuzemskí účastníci na mestskom úrade, odkiaľ
sa odobrali na priestranstvo pred kostolíkom, kde sa zišlo okolo štyristo Tvrdošínčanov a hostí, aby si vypočuli príhovory
a celú slávnosť.

Strechy na školách nám dosluhujú
Po predchádzajúcich rekonštrukciách najmä ZŠ M. Medveckej a oboch telocvičniach prišla na rad aj ZUŠ, hlavne z toho
dôvodu, že doterajšia krytina strechy už niekoľko rokov zatekala. V tomto období dochádza k úplnej rekonštrukcii strechy
na ZUŠ. Remeselníci tu vymenia nielen krytinu, ale zrekonštruujú aj krov.
Pred 5-timi rokmi
Nová a moderná technológia
zlepší aj životné prostredie

Pred 15-timi rokmi
Recipročná návšteva
V apríli zavítala na recipročnú návštevu nášho mesta delegácia riaditeľov a predstaviteľov škôl z družobného poľského
mesta Sucha Beskidzka. Poľskí hostia podľa svojho odborného
školského zamerania si veľmi rýchlo našli svojich spoločníkov
zo základných a stredných škôl nášho mesta a v ich sprievode sa
oboznámili so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu
a navštívili základné a stredné školy. V rámci tejto družobnej
návštevy všetci spoločne navštívili aj Galériu M. Medveckej
a turistické centrum v Oraviciach.
Pred 10-timi rokmi
Oravice získavajú značku európskeho formátu
K doterajším termálnym kúpaliskám pribudol kúpeľný komplex, ktorý spĺňa tie najprísnejšie kritéria modernej liečby, relaxu
a oddychu pre každého, kto túži načerpať energiu do každodenného života. Voda v bazénoch je vysoko mineralizovaná a patrí
medzi najlepšie geotermálne vody na Slovensku. Veľký bazén
o ploche 512 m 2 je dostatočne veľký na plávanie. Nachádzajú sa
v ňom aj trysky pre rozmasírovanie tela. Voda má teplotu 36oC.
Menší bazén 80 m2 je naplnený prírodnou termálnou vodou a je
skôr na leňošenie. Je tiež rozdelený na vnútornú a vonkajšiu časť
a teplota vody dosahuje príjemných 38oC.

Moderná technológia šetrí energiu a životné prostredie.
Ministerstvo životného prostredia SR, vyhlásilo výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný fi nančný príspevok
z programu Životné prostredie. Žiadosť s názvom „Zmena
palivovej základne v objekte bývalej materskej škôlky“, ktorý
sa nachádza pri kostole, bola úspešná. Ministerstvo životného

prostredia ako riadiaci orgán pre operačný program Životné
prostredie schválilo mestu nenávratný finančný príspevok vo
výške 433 775 eur z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu vo výške 4 566 026 eur. Účelom uvedeného
projektu bude rekonštrukcia terajšieho zdroja vykurovania.
Bude demontovaná stará technológia a dva kotly na tuhé palivo a bude nainštalovaná nová a moderná technológia pre spaľovanie biomasy a peletiek. Týmto opatrením mesto dosiahne
ďalšie úspory energie.
Na rekonštrukcie sú pripravené podmienky
Mesto na základe vypracovaných a úspešných projektov
získalo finančné prostriedky, a čo je podstatné, konečne sa
podarilo uzavrieť aj verejné obstarávanie na dodávateľa prác
pre rekonštrukciu ZŠ M. Medveckej. Bude sa zatepľovať obvodový plášť, meniť okná a robiť ďalšie práce, ktoré začnú
v jarných mesiacoch. Zámerom je zníženie energetickej náročnosti školy. Najväčší objem prác bude vykonaný počas
letných prázdnin, aby nebol narušený proces vzdelávania. Na
tento účel mesto získalo finančné prostriedky z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR v objeme 1 145 791 eur.
V jarných mesiacoch by mala začať aj rekonštrukcia a modernizácia materskej školy v Medvedzí v celkovom finančnom
objeme 759 179 eur. Mesto ako vlastník týchto dvoch objektov,
urobilo veľa pozitívnej práce pre deti a učiteľov nášho mesta,
aby sa cítili v škol. zariadeniach čo najpríjemnejšie a plne sa
mohli venovať vzdelávaniu.
Regulácia Oravice sa začala
Ten, kto v tomto čase zavíta do Oravíc, sa nestačí čudovať,
že aj v týchto dňoch tu vládne čulý pracovný ruch pri výstavbe
kanalizácie, ktorá podstatne pomôže životnému prostrediu.
Druhou stavbou je regulácia rieky Oravica. Aj táto stavba po
dokončení bude mať podstatný vplyv na zlepšenie životného
prostredia. Oravica sa zreguluje v dĺžke 3,280 km a termín pre
stavbu je plánovaný na 24 mesiacov.
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Spomíname s láskou a úctou Darovali najvzácnejšiu tekutinu

Narodili sa

26. 2.
10. 3.
12. 3.
18. 3.
22. 3.
22. 3.
22. 3.
25. 3.
31. 3.
1. 4.
2. 4.
3. 4.
5. 4.
8. 4.
12. 4.

Angelika Bučeková
Tatiana Žuffová
Viktória Vivien Kameníková
Silvia Koptová
Nicolas Florek
Teodor Košturiak
Leonard Košturiak
Kiara Kormančíková
Vanesa Kurjáková
Monika Šelingová
Aurélia Lucká
Maxim Pisarčík
Martin Rýdzik
Tomáš Palider
Juraj Kurjak

Sobáše

18. 4. Zuzana Štiptová – Ing. Tomáš Pajunk
18. 4. Martin Svajčík – Mgr. Silvia Habovštiaková
18. 4. Alena Kapjorová – Mgr. Vladimír Fekete
18. 4. Mgr. Michal Kumor – Bc. Zlatica Šubjaková

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
90 rokov
Margita Gállová
85 rokov
Jozef Ondrišťák
František Jantošík
80 rokov
Antónia Bakošová
Mária Fonferová
Helena Jarinová
Žofia Loneková
Mária Prajová
Rozália Greššová
Branislav Holárek
Elena Kováčová
Vendelín Planieta

Medvedzie
Tvrdošín
Tvrdošín
Krásna Hôrka
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Medvedzie
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
5. 3.
7. 3.
13. 3.
15. 3.
17. 3.
17. 3.
19. 3.
20. 3.
21. 3.
23. 3.
1. 4.
8. 4.
12. 4.
14. 4.
18. 4.
18. 4.

Štefan Sýkora
Mária Krššáková
Milan Štúr
František Lonek
Emília Medvecká
Emil Praj
Pavel Ballek
Ján Žilinec
Karel Valík
Štefánia Koniarová
Jozef Medvecký
František Kubolek
Marta Tlachová
Ján Titko
Helena Vaseková
František Košťál

38-ročný
63-ročná
48-ročný
86-ročný
81-ročná
58-ročný
67-ročný
70-ročný
46-ročný
84-ročná
77-ročný
52-ročný
87-ročná
60-ročný
86-ročná
59-ročný

Dušan Franek - od roku
1968 sa po prvýkrát jeho
meno spája s umeleckým
školstvom. Vtedy pôsobil
ako učiteľ hry na
akordeóne na plný
úväzok na Ľudovej škole umenia
v Nižnej - pobočka Trstenej, neskôr
Dolného Kubína a
od septembra 1981
na osamostatnenej
Ľudovej školy umenia v Tvrdošíne do roku 1994.
Opätovne sa na ZUŠ Tvrdošín vrátil do pedagogickej
činnosti ako učiteľ na čiastočný úväzok v hre na akordeóne
v roku 2002, kde pôsobil až
do roku 2005 z dôvodu odchodu na starobný dôchodok.
Počas svojho pôsobenia
v umeleckom školstve odovzdal mnohým mladým ľuďom základy hudobného
vzdelania. Bol ochotný vždy
poradiť svojim mladším kolegom v umeleckej oblasti
a napriek svojmu handicapu nevidiaceho človeka bol

obdarený širokým spektrom
vedomostí a rozhľadenosti,
úžasnej schopnosti archivovať vo svojej pamäti udalosti
z niekoľkých rokov.
Spomínanie na zážitky bolo pre nás do
jeho posledných dní
nesmierne obohacujúce a sme vďační za
jeho priazeň našej
škole, ktorú rád vo
svojom čase na dôchodku pravidelne
navštevoval a obohacoval aj
hrou na klavíri. Bol verným
poslucháčom našich verejných
aj interných koncertov.
Jeho odchod 23. apríla
priniesol obrovský zármutok
nielen jeho milovanej rodine,
ale aj nám všetkým, ktorí sme
ho poznali.
Vedenie ZUŠ Tvrdošín
chce vysloviť za všetkých kolegov týmto spôsobom úprimnú sústrasť jeho rodine a tiež
úprimné poďakovanie za jeho
prínos do umeleckého školstva. Navždy zostáva v našich
srdciach.

Do Galérie Márie Medveckej
bezplatný vstup
Oravská galéria Dolný Kubín aj tento rok ponúka všetkým
návštevníkom možnosť navštíviť Galériu Márie Medveckej bezplatne, ktorá je otvorená od 17. apríla do 4. októbra,
denne okrem pondelka od 1000 do 1600. Od roku 2000 sú
podkrovné priestory Galérie Márie Medveckej v Tvrdošíne
- výstavná sieň „Ateliér“ využívané na krátkodobú prezentáciu výtvarného umenia. Tento rok je pripravená výstava diel
Janka Alexyho pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia.

Deň ľudovej rozprávky
Žiaci a učitelia ZŠ Štefana
Šmálika sa pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského zapojili 16. marca do kampane Deň ľudovej rozprávky.
Tento rok sa niesla v duchu „A
čo bolo ďalej?“ – žiaci mali za
úlohu prečítať konkrétne rozprávky a pokúsiť sa vymyslieť
ich pokračovanie. Na vyučovacích hodinách si hovorili
o živote a tvorbe Pavla Dobšin-

literatúre, ale aj na fyzike, biológii, či matematike, pričom
sa snažili zakomponovať učivo daného predmetu priamo
do textu. Je teda možné, že
dvanásť mesiačikov nenávidí zlomky, chudobný mlynár
prerazil v chemickom priemysle, keď premenil soľ na zlato
a Zlatovláska skúma tlak na
škrupine vajca kým vandruje.
Okrem písania sa celý deň nie-

Májový koncert

v nedeľu 24. mája 2015 o 15
v mestskom parku na Trojičnom námestí
V programe sa predstavia
žiaci a učitelia ZUŠ Tvrdošín
00

Pozvánka na cestný beh

Mesto Tvrdošín vás pozýva v nedeľu 7. júna na 13. ročník
cestného behu Tvrdošínska dvanástka, ktorý sa uskutoční na
Trojičnom námestí.
Prezentácia sa uskutoční od 800 do 945 v spoločenskej sále v
Tvrdošíne. Štart hlavného preteku - maratón 12 km sa uskutoční
o 1015 z Trojičného námestia.
Detské kategórie budú štartovať na námestí postupne od 1000
a po odštartovaní hlavnej kategórie.
Pozývame všetkých, ktorí majú chuť si zašportovať a ostatných,
aby prišli povzbudiť súťažiacich. Každý detský účastník behu získa medailu a sladkosť. Tešíme sa na vašu účasť.
Batôžkový teplákový majáles sobota 16. mája o 1900
v spoločenskej sále v Tvrdošíne vstupné 5 eur.

Temné Kecy

V kine Javor sa 18. apríla
konalo po prvýkrát na Orave
dlho očakávané predstavenie jedinečného charakteru
pod názvom Temné Kecy
Trip – Tvrdošín, ktoré organizovalo občianske združenie Projekt PLUS. Účinkujúci
rozosmiali divákov svojimi
vtipnými poznámkami zväčša
na štipľavé témy hneď na
začiatku, aj keď si nedávali
servítku pred ústa a terčom ich
vtipov bolo práve publikum.

V tejto „Stand up comedy
show“ vystúpili otcovia Temných Kecov herec a komik Ivo
Ladižinský a Veľmajster Jerry, ich hosťami boli komik a
imitátor Marek Mariňák Fučo
a televízny redaktor a stand
up komik Michael Szatmáry.
Projekt PLUS, o. z. ďakuje divákom za hojnú účasť, pretože
práve zakúpením vstupenky
podporili projekty, ktoré toto
občianske združenie pripravuje.

Úspechy gitarového oddelenia ZUŠ

Richard Chnup, žiak druhého ročníka prvej časti ZUŠ
Tvrdošín, úspešne reprezentoval našu školu a mesto na celoslovenských súťažiach v hre
na gitare. V Bojniciach získal
strieborné pásmo v prvej kategórii a v Ružomberku svojou hrou získal tretie miesto.
Blahoželáme a prajeme stálu
radosť z hry na gitare a jeho
učiteľovi Mgr. Zdenkovi Regulymu touto cestou ďakujeme
za jeho odbornú prípravu.

Pozvanie na zaujímavú výstavu
V Art Galérii Schürger v Tvrdošíne sa uskutočnila vernisáž 141.
výstavy s názvom Olbram Zoubek
- Sochy. Výstava potrvá do 5. júla.
Keď v roku 1969 sňal posmrtnú masku Janovi Palachovi, dostal
zákaz predávať a vystavovať svoje
diela. Je nositeľom medaily Za zásluhy 1. stupňa 1996, aj viacerých významných ocenení. V
roku 2015 mu bolo udelené ocenenie Rytier českej kultúry.
Olbram Zoubek je jeden z najvýznamnejších českých sochárov súčasnosti. Je považovaný za legendu českej modernej plastiky. Výstava sa orientuje na veľké bronzové sochy,
komorné plastiky, reliéfy a reliéfne tlače na ručnom papieri.
Témou výstavy je človek – jedinec v jeho duševnej kráse,
keď ťažké výzvy dopadajú na jeho poslanie.

Spomienka
Dňa 5. 5. 2015 uplynul rok, čo nás navždy opustila milovaná manželka, mama,
stará mama Anna Mahútová.
S úctou a láskou spomínajú manžel,
synovia a najbližšia rodina.

V Základnej škole Márie Medveckej sa 27. marca v spolupráci
s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža uskutočnila
Učiteľská kvapka krvi. Prostredníctvom mobilnej transfúznej
stanice z Martina ste mohli darovať najvzácnejšiu tekutinu. Široká verejnosť tak mohla podporiť túto humanitnú akciu. Darovať krv prišli mnohí prvodarcovia, študenti ale aj darcovia
ocenení Jánskeho plaketou.

ského, čítali jeho rozprávky, či
hrali ľudové hry. Učitelia poňali túto výzvu veľmi kreatívne.
Rozprávky sa písali nielen na

sol v duchu ľudových tradícií.
Vyučujúci i žiaci absolvovali
vyučovanie v pestrofarebných
vyšívaných krojoch.

Zisťovanie o životných
podmienkach domácností
Slovenská republika sa
prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do
realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)
v rámci projektu európskych
štatistických zisťovaní. Svojim obsahom a zameraním
nadväzuje na zisťovania v rokoch 2005 až 2014. Cieľom
tohto projektu je vytvoriť
spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín
Európskej únie o príjmoch
a životných podmienkach

domácností. Do zisťovania
pre rok 2015 bolo zaradené aj
mesto Tvrdošín. Vybrané domácnosti navštívi pracovník
poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením.
Všetky informácie a názory
budú anonymné a použité
výlučne na štatistické účely.
Podrobnejšie informácie na:
www.susr.sk, alebo telefonicky 041/5113210 – Ing. Alena
Babíková.
Zisťovanie sa uskutoční od
9. apríla do 5. júna 2015.

Pozvánka

V priestoroch MsKS Medvedzie bola sprístupnená výstava
úspešných prác autorov celoslovenských súťaží - Pramienok
a Ekoposter. Kvapka - nezisková organizácia vás srdečne na
túto výstavu pozýva. Návštevníci môžu vidieť ako deti, žiaci a študenti vnímajú svoj vzťah k Zemi, ako cítia, že Zem
potrebuje a očakáva ich pomoc.
Práce úspešných autorov boli vystavené v reprezentačných
priestoroch NR SR v Bratislave a teraz budú prezentované
širokej verejnosti v Tvrdošíne. Výstava potrvá do 29. 5. v čase
od 800 do 1530.

Futbal to je hra

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis
vyhlásil minulý mesiac výzvu na predkladanie žiadostí
o finančný grant v oblasti športu – špecifické zameranie na
rozvoj futbalu. Športový klub Tvrdošín v spolupráci s mestom
vypracoval projekt, vďaka ktorému by mohli všetky naše
družstvá dostať nové kvalitnejšie tréningové futbalové lopty,
prenosné bránky, tréningové rebríky a kužele. Celkovo môžeme na projekt dostať z nadačného fondu 3 000 eur, pričom
spolufinancovanie mesta predstavuje 500 eur.
O tom, či bude tento projekt zaradený medzi úspešné, vás
budeme informovať.

