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Obchvat Tvrdošína sa posunul o jeden krok
„Úsek R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou je zo
všetkých plánovaných úsekov na Slovensku najlepšie
pripravený. Súťaž na zhotoviteľa môže začať – tak
znie výrok analytikov z Ministerstva ﬁnancií SR.
Na ministerstve fina ncií bol z r iadený
„Útvar hodnoty za peniaze“, ktorého úlohou
je ekonomicky posudzovať plánované verejné
investície. V júni bola
dokončená analýza projektu, týkajúceho sa obchvatu Tvrdošína.
Je t o ďa l ší k r o k
k nášmu cieľu vybudovania celého obchvatu
Oravy. Je zároveň aj zadosťučinením našej snahy a dlhoročného úsilia, ktoré sme to-

muto cieľu venovali. I keď stále
myslím na celú Oravu, budem
rád, keď odporúčania analyti-

kov urýchlia začatie výstavby
rýchlostnej cesty od nášho
mesta, pretože je všetko majetkovo, projekčne aj technicky pripravené, a najmä je analytikmi

potvrdená ekonomická rentabilita tejto stavby. Jej odklad by znamenal len ďalšie predraženie, ak

by sa napríklad malo konať
nové posudzovanie EIA, čiže
vplyvu na životné prostredie,“
hovorí primátor I. Šaško.
Z analýzy vyplýva, že projekt je ekonomicky výhodný. Odhadované náklady na
vybudovanie cesty v dĺžke
5,2 km sú podľa Národnej
diaľničnej spoločnosti 85
mil. eur, z toho stavebné
náklady tvoria 75 mil. eur.
Vybudovanie 1 km cesty
by malo stáť 15 mil. eur.
Súčasťou nákladov na projekt podľa platnej metodiky
sú aj výdavky na stavebný
dozor a vyššie prevádzkové
náklady, ako predpokladá vypracovaná analýza. Avšak aj
(Pokračovanie na 3. str.)

Príprava výstavby plavárne pokračuje
Mesto získalo pozemky pod mestskú krytú plaváreň od Žilinského samosprávneho kraja za symbolické euro.
Niekoľko mesačný proces treba absolvovať dlhé kolo
získania pozemkov pre vý- rokovaní s vedením Žilinskej
stavbu areálu mestskej pla- župy až do času, kedy bol mestu

várne sa ukončil schválením
v krajskom parlamente VÚC
v Žiline 3. júla 2017.
Pre tento cieľ, mimoriadne výhodný pre mesto, bolo

daný predbežný prísľub a súhlas na splnenie všetkých podmienok, ktoré vyžadovali pre
rokovania v komisiách VÚC.
Zámer bolo potrebné dosta-

točne prezentovať, a najmä
zdôvodniť jeho udržateľnosť
a reálnosť výstavby až so zdôvodnením ﬁnancovania celého
projektu.
V žiadosti mesta spolu s geodetickým zameraním všetkých
inžinierskych sietí a vzájomných vzťahov s doterajším užívateľom areálu spojenej školy /
priemyslovkou/, jeho vedením
i vo vzťahu k lesníckej škole či
nášmu gymnáziu, došlo k vzájomnej dohode aj tým, že budúce zariadenie plavárne bude
slúžiť všetkým stredným školám na území mesta, ktorých
zriaďovateľom je Žilinská župa.
Súbežne s prácami na získanie pozemkov pre areál budúcej mestskej plavárne, vedenie mesta tvorí a konzultuje
projekčné prípravy budúceho
stavebno-technického zadania
s tým, že boli zadané prípravné podklady vzťahov až po
geologický prieskum aj preto,
že samotná stavba nielen bazénov ide pod úroveň terénu, ale

naviac sa do časti suterénu
uvažuje aj umiestniť celé
technologické zariadenie,
ktoré bude klásť nároky na
vzduchotechniku ohrevu
a ﬁltráciu vody či celý cyklus automatického riadenia.
Okrem týchto prípravných a nevyhnutných prác
pre zadanie podmienok verejného obstarávania, vedenie mesta robí ﬁnančnú
analýzu nielen pre vyﬁnancovanie celého projektu realizácie, ale návštevou viacerých krytých plavárni, najmä
v Čechách, získava poznatky
pre zabezpečenie prevádzky
i ekonomiku potrebnú z pohľadu mesta i celého regiónu, ktorý bude využívať toto
mestské zariadenie.
Ostáva iba veriť, že sa
všetko nevyhnutné pripraví
zodpovedne k budúcej spokojnosti našich spoluobčanov, najmä detí a mládeže,
pre ktorých to chceme vybudovať.

Na cestu do Oravíc sa našli peniaze

Niekedy stačí tak málo:
stačí mať dobrého poslanca v krajskom parlamente,
ktorý musí byť z Tvrdošína, ktorý musí mať záujem
o toto mesto, ktorý si dokáže obhájiť priority a potreby mesta, ktorý na Tvrdošín
nedopustí, aby sa mu krivdilo, ktorý dokáže ubrániť
potreby našich stredných
škôl, ktorý dokáže pomôcť
ústavu sociálnych zariadení
a domovu dôchodcov, ktorý
pomôže Galérii M. Medveckej, kultúre a cestovnému
ruchu v pôsobnosti VÚC,
ktorý zabezpečí, že cesty 2.
a 3. triedy budú bezpečné
a dobre udržiavané, ktorý
dokáže, aby zdravotné obvody v Tvrdošíne či nemocnica
mali vyriešené nevyhnutné
potreby, ktorý dokáže byť
rešpektovaný na všetkých
odboroch Žilinského kraja,
ktorý dokáže urobiť maximum pre mesto i celý okres
Tvrdošín.

Jeden z týchto problémov
okresu či mesta, ktorý bol spomínaný v predchádzajúcom
čísle našich novín sa vyriešil
k spokojnosti všetkých, ktorí
prechádzajú po ceste na trase
dnes už značne frekventovaného úseku cesty smerujúcej do
centier cestovného ruchu Roháčov, a najmä Oravíc. Na trase Oravice – Roháče (Zuberec,
Habovka) bol na celom úseku
v dĺžke 6 km tejto cesty v uplynulých dňoch položený nový
asfaltový koberec, ktorý realizovala ﬁrma Cestných stavieb
Tvrdošín, čím sa úplne zmenili,
a najmä skvalitnili podmienky
pre prejazd áut, ale aj cyklistov,
ktorí majú veľmi radi túto trasu
do Oravíc. V rámci programu
INTERREG cezhraničná spolupráca PL-SR získala VÚC –
ka ﬁnančné prostriedky z EÚ,
ktorých čerpanie je závislé od
ukončenia verejného obstarávania, kde okrem iného na
trase Suchá Hora – Zuberec
dôjde k obnove všetkých mos-

tov s príslušenstvom ešte tohto
roku. Ďalší pripravený projekt
na zlepšenie dopravnej infraštruktúry pod názvom „Tatry
spájajú“ bude v Krakove posudzovaný v jesennom období s tým, že získané ﬁnancie
budú použité na skvalitnenie
prihraničných ciest s vybavenosťou, zvodidlami i dopravným značením u nás v okrese
Tvrdošín a v Poľsku v Gmine
Zakopané.
Okrem realizácie doteraz

najhoršieho cestného úseku
od Oravíc do Roháčov bol
čiastočne zrekonštruovaný
aj úsek z Oravíc do Vitanovej aj z toho dôvodu, že
tieto časti boli v kritickom
stave, pretože tento úsek
ako celok, ktorý je v procese posudzovania, prejde
v budúcom roku rozsiahlou
rekonštrukciou s vybavením a príslušenstvom až na
úroveň medzinárodnej turistickej cesty v rámci EÚ.
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Posila v slove

Dobrý Bože, Cyril a Metod za pomoci tvojho Syna
Ježiša Krista rozvinuli v sebe vieru až do rozmerov svätosti. Svoju službu nám Slovanom doplnili milovaním,
preto bola ich misia aktívna a činorodá. Dobrý Bože,
pomáhaj aj nám, aby sme vedeli vieru, dedičstvo otcov Cyrila a Metoda, odovzdávať ako hodnotu deťom,
chlapcom a dievčatám. Pomáhaj nám, aby sme vedeli
dodávať cenu svojej službe svojím milovaním.
Július Chalupa

Pre tých, čo majú radi naše mesto,
hlasujeme o 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 15. 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.

VATRA ZVRCHOVANOSTI
21. júla o 19.00

Mesto Tvrdošín,
SNS, MO MS vás pozývajú
na Skalku nad Medvedzím
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Rozlúčka so školou uzatvorila jednu kapitolu detstva

Posledný deň školského roka
sa obradná sieň mestského úradu
zaplnila detským džavotom.
Dôvodom ich návštevy bola
slávnostná rozlúčka s materskou
školou. Deti pr ivítala

odchádzali s pamätnou knihou
a sladkosťami.
Zástupkyňa popriala deťom
dobrý štart v základnej škole
a v ďalšom živote veľa vzrušujúcich zážitkov pri objavovaní

Z rokovania mestského zastupiteľstva
K najdôležitejším bodom rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 29. júna v
Oraviciach, patrila výročná konsolidovaná správa, ktorá vyjadruje výsledok hospodárenia mesta
za rok 2016 ako úspešný a kladný
výsledok, ktorej správnosť potvrdil vykonaný záverečný audit.
Hoci sú poslanci i občania na takého správy v našom meste zvyknutí (čo je výnimočné v porovnaní s inými mestami), na rokovaní
sa dozvedeli a odsúhlasili spôsob

ich použitia – využitia prebytku
hospodárenia okrem iného aj na
výstavbu plavárne.
Záujem poslanci prejavili aj
o ďalšie detaily Územného plánu mesta, Doplnok č.1, (uvedené
na inom mieste), ktorý následne
schválili.
Zahlasovali aj za ďalší projekt, vypracovania žiadosti na
„Podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v meste
Tvrdošín“. Ide o zámer, ktorý

by mal pomôcť životnému prostrediu a odbremeniť tak mestskú
skládku komunálneho odpadu.
Z projektu (ak bude schválený)
by mali úžitok záhradkové osady
a domácnosti v meste. Mesto má
záujem dať do užívania občanom
cca 1400 kompostovacích nádob.
Na rokovaní odzneli správy o hospodárení a nakladaní
s majetkom mesta, nezávislého
audítora z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy za rok 2016,

správy o výsledku hospodárenia
technických služieb, Termalšportu TS s pripravenosťou na letnú
sezónu, o hospodárení ZŠ Márie
Medveckej, rozpočtovej organizácii mesta, o priebežnom hodnotení platenia miestnych daní.
Správy uviedli riaditelia škôl a
školských zariadení, predsedovia
komisie výstavby a cestovného
ruchu. Uvedená bola aj správa
o zabezpečovaní verejného poriadku a plán kultúrnych podujatí
na letnú sezónu.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29. júnaschválilo Územný plán Mesta Tvrdošín, Doplnok č.1 k.ú. Oravice.
Predchádzajúci územný plán disko cestovného ruchu medziOravíc bol vypracovaný a schvá- národného významu. Nie sú tam
lený ešte v roku 1996 pre centrum však určené len podmienky pre
územia Oravíc. V rámci novej le- ich rozvoj, dokument stanovuje aj
gislatívnej úpravy bolo potrebné limity využitia jednotlivých plôch
územie Oravíc riešiť spoločne v súlade s prírodnými danosťami,
s územným plánom Mesta Tvrdo- stabilizáciu ekosystému prírody
šín, čo sa v súčasnosti zrealizovalo a krajiny. Zároveň určuje plánoformou Doplnku územného plánu vitú ochranu a tvorbu estetického
Mesta Tvrdošín, ktorého proces a zdravého prostredia, podmienprebiehal takmer 3 roky.
ky pre trvalé udržiavanie, obnoPre mesto bolo hlavným cie- vovanie a racionálne využívanie
ľom získanie právneho dokumen- prírodných zdrojov a záchranu
tu, územnoplánovacej dokumen- prírodného dedičstva,“ zhrnul
tácie, ktorá stanovila základné hlavné ciele primátor I. Šaško,
zásady a regulatívy pre priestorový podľa ktorého dokument označua územný rozvoj tejto mestskej je podstatné problémy, ktoré by
časti do roku 2030.
sa mali v danom časovom úseku
„Tento dokument nám posky- postupne riešiť.
tuje právny predpoklad pre komZ pohľadu návštevníkov sú
plexné dobudovanie našich Oravíc zaujímavé informácie o pláne buna horské kúpeľné stredisko a stre- dovania ciest, parkovísk, peších

značkovaných a náučných chodníkov, upravenie a dobudovanie
verejnej a parkovej zelene pozdĺž
toku rieky Oravica ako zelených
plôch s pešími a cyklistickými
trasami. Turistov oslovia zariadenia pre voľnú rekreáciu v prírode,
akými sú altánky, ohniská či prvky
drobnej architektúry.
Rozvoj kúpeľníctva bude podporený vybudovaním nových služieb a vybavenosti k termálnym
kúpaliskám, dostavením komplexu Meander parku, rozšírením lyžiarskeho strediska Skipark o nové
zjazdovky, vybudovaním areálu
detského ihriska a adrelínových
športov i samostatného športového
areálu.
K rozvoju strediska neodmysliteľne patria nové zariadenia služieb, ubytovacie zariadenia, počíta sa prestavaním
existujúceho autokempingu na

apartmánové domy a penzióny. Zmení sa aj centrum Oravíc
okolo kostola sv. Anny s vybudovaním nového kultúrno-spoločenského centra s informačnými
službami. V územnom pláne sa
počíta s rozšírením existujúceho
vodojemu a vybudovaním
nového i dobudovaním verejného
vodovodu a splaškovej kanalizácie.
Komplexne je riešené odpadové
hospodárstvo a ochrana prírody.
Z hľadiska turizmu je
významná poloha Oravíc na trase
Malého tatranského okruhu (Javorina–Starý Smokovec –Pribylina-Liptovský Mikuláš–Zuberec–
Oravice–Suchá Hora–Zakopané–
Javorina) či Oravsko–Liptovskej
cyklomagistrály. Nový územný
plán Oravíc v jeho textovej a
graﬁckej podobe sa nachádza na
odelení výstavby MsÚ a je zároveň zverejnený na stránke mesta.

koncentrujú v každom meste SR
bez ohľadu na jeho veľkosť. Sú
to problémy rôzneho charakteru,
ako napr. chudoba, kriminalita
dopravné zápchy, znečistenie životného prostredia, a pod. Preto
východiskovou koncepciou rozvoja tohto mesta bude ﬁnančné
zdravie mesta, ktoré vypovedá
o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či mestu
hospodárenie spôsobuje, alebo
nespôsobuje problémy. Hlavnými
ukazovateľmi ﬁnančného zdravia
mesta sú tieto indikátory ﬁnančnej stability : celkový dlh, dlhová
služba, záväzky
60 a viac dní po
lehote splatnosti,
okamžitá likvidita a základná
bilancia. Spomedzi 138 hodnotených miest,
rebr íček hospodárenia ktorých každoročne zostavuje mimovládna nezisková organizácia
INEKO ( Inštitút
pre ekonomické
a sociálne reformy), patrí mestu
Tvrdošín popredné miesto s celkovým ﬁ nančným zdravím 5,2.
Finančné zdravie je číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie).
Dôležitosť samosprávy mesta
ako jedného z hlavných aktérov
mestského rozvoja podčiarkuje
skutočnosť, že do jej autonómnej
kompetencie nemôže zasahovať
štát, ktorý je síce taktiež jedným z aktérov mestského rozvoja
(prostredníctvom tvorby zákonov, hospodárskych a sociálnych
opatrení a pod.), avšak dominantné postavenie má územná
samospráva, ktorú v SR tvoria
dve úrovne – miestna samospráva
(obce, resp. mestý) a regionálna samospráva (VÚC - vyššie
územné celky). Tieto dve úrovne sú samostatné, každá z nich
má vlastný výkon kompetencií,
vlastné financovanie a vlastné
organizačné usporiadanie. Miestna samospráva, ktorá rozhoduje

o rozvoji svojho územia, spolupracuje s regionálnou samosprávou
v intenciách zákona. Vzhľadom
k tomu, že regionálna samospráva
je vyššou úrovňou samosprávy, je
výhodné pre miestnu samosprávu,
keď má svojho zástupcu v zastupiteľstve VÚC.
Miestna samospráva mesta
Tvrdošín (ďalej len samospráva
mesta) ako územná a ekonomická
jednotka, má zverené 4 katastrálne územia (ďalej len k. ú.): k.ú.
Tvrdošín, k.ú. Medvedzie, k.ú.

na ktoré bola rozdelená Oravská
stolica. V roku 1922 bol zrušený
Tvrdošínsky okres a obnovený bol
až v roku 1996, odkedy je Tvrdošín
opäť okresným mestom.
Zo zverejnených analýz existujúceho stavu miest v SR vyplýva,
že nie všetky samosprávy dokážu
napĺňať kompetencie v rovnakej
a požadovanej úrovni. Z uskutočňovaného výkonu kompetencií
samosprávy mesta Tvrdošín za
predchádzajúce roky vyplýva, že
uvedené sa netýka mesta Tvrdo-

Krásna Hôrka a k.ú. Oravice, za
rozvoj ktorých zodpovedá a za
podmienok stanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným
majetkom a s vlastnými príjmami.
Jednotlivé mestá v SR nemajú
žiadne rozdielne kompetencie, avšak podmienky pre získanie štatútu mesta sú ustanovené zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení :
mestom sa môže stať len obec, ktorá je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo
centrom cestovného ruchu, alebo
kúpeľným miestom. Okrem toho
musí zabezpečovať služby aj pre
obyvateľov okolitých obcí a musí
mať viac ako 5 000 obyvateľov.
Splnením uvedených podmienok
bol Tvrdošínu v roku 1965 udelený
novodobý štatút mesta ( už v roku
1369 kráľ Ľudovít IV. udelil Tvrdošínu výsady kráľovského mesta
a od roku 1777 bol Tvrdošín sídlom jedného zo štyroch okresov,

šín, ktoré napĺňa kompetencie ako
v oblasti originálnych (vlastných),
tak aj v oblasti prenesených (delegovaných) zodpovedne, v čom
bude pokračovať aj v ďalšom období v rámci tejto koncepcie rozvoja, to znamená, že naďalej bude
zabezpečovať všetky typické činnosti miestnej samosprávy, a to:
výstavbu a údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, nakladanie s komunálnym
odpadom a drobným stavebným
odpadom, poskytovanie opatrovateľskej služby, zabezpečovanie
chodu materských škôl, klubov
detí a mládeže, základných umeleckých škôl, centier voľného
času, naďalej bude podporovať
šport a rozvoj mládeže, starostlivosť o verejný poriadok a čistotu
mesta a pod.
(Pokračovanie prípravy koncepcie plánu rozvoja mesta v budúcom čísle novín.)

Nový územný plán Oravíc je schválený

zástupkyňa primátora Vlasta
Jančeková, ktorá ich pred šiestimi rokmi brala do náručia pri
slávnostnom uvítaní za občanov
nášho mesta.Rozžiarené očká
detí a spontánne zaspievané
pesničky boli vďakou detí za
túto slávnostnú chvíľu, po ktorej

nových vedomostí. Poďakovala
všetkým pracovníkom MŠ za
ich záslužnú prácu a odovzdala
kytice a malý darček Alene Jarinovej, Júlii Burdelovej a Štefánii
Briššovej, ktoré tento rok končia
svoju prácu v školstve, a taktiež
riaditeľkám oboch škôl.

Druhý júnový víkend bol
pre vášnivých milovníkov bicyklovania ideálnou možnosťou zapojiť sa do najstaršieho
a najmasovejšieho podujatia
s viac ako 1200 členným pelotónom, 50. ročníka Okolo Tatier. Z nášho mesta ho posilnilo
takmer 30 členov Cykloklubu
Tvrdošín, ktorých z Trojičného námestia symbolicky odštartoval primátor Ivan Šaško
a poprial im silné nohy, šťastné kilometre a žiadne úrazy.
Dobrá nálada hneď z rána však

víkendu pripravený kultúrny
program nabitý súťažami.
Ďalšiu skupinu cyklistov,
Priaznivcov Pustého hradu
zo Zvolena, zase na Michalskom námestí v ten istý deň a
v zhode náhod v tú istú hodinu
odštartovala zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková. Tí si
miesto tatranských výhľadov
zvolili cestu po stopách obchodnej cesty, ktorá smerovala
od Baltického až po Jadranské
more. Jej časť prechádzajú
zvolenskí cyklisti pod názvom

nedovolila účastníkom ani pomyslieť na defekty, či zlomené prehadzovačky. Tešili sa na
družnú atmosféru v Monkovej
doline v Ždiari, kde bol počas

Cyklojazda Via Magna. Už po
pätnástykrát aj z Tvrdošína
vyrazili na svoju cyklojazdu
nadšenci histórie, obnovy pamiatok, a zároveň cyklistiky.

Z Mi n isterstva k ult ú r y SR na
ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového
fondu získalo mesto dotáciu vo
výške 7000 € na projekt Obnova
náteru a čiastočná výmena zhnitých a poškodených častí šindľovej strechy gotického dreveného
kostola Všetkých svätých zapísaného do Zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO. Jedná sa o lokálnu výmenu

poškodených šindľov a povrchovú úpravu – nový ochranný náter
na zrubovej konštrukcii chrámu,
zvonici, kostnici, vstupnej bráne
a murovanom oplotení, ošetrenie drevených konštrukcií proti
hubám a drevokaznému hmyzu. Posledný náter bol realizovaný v roku 2009. Pri obnove
budú použité tradičné materiály
a technologické postupy v súlade s usmernením Krajského
pamiatkového úradu, aby boli
minimalizované poveternostné
účinky.

Slovenská agentúra životného prostredia koordinuje
program kampane Európsky
týždeň mobility na národnej
úrovni. Koná sa každý rok od
16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby
zaviedli a podporovali opatrenia
udržateľnej mestskej mobility,
aby vyzvali svojich obyvateľov
využívať alternatívy osobných
motorových vozidiel – peši, bi-

cyklom, hromadnou dopravou.
Témou tohto roka je „Čistá,
zdieľaná a inteligentná mobilita“. Radnica sa plánuje do tejto
iniciatívy zapojiť a pripraviť aj
zaujímavé aktivity pre deti aj
dospelých, akou bude cyklotúra
po pamätihodnostiach mesta, Za
krásami Oravíc a iné. S dostatočným predstihom vás budeme
o nich informovať prostredníctvom web-stránky mesta.

Cyklisti štartovali v rovnakom čase z oboch námestí

Aby boli zachované kultúrne hodnoty

Týždeň mobility môže byť výzvou

Príprava koncepcie rozvoja mesta do roku 2030

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v súčasnosti pripravuje
koncepciu mestského rozvoja
Slovenskej republiky, dokument
pre tvorbu a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja do roku
2030. Reaguje tak na Deklaráciu
z Rigy prijatú v roku 2015, ktorá
pripravila predpoklady k vytvoreniu Urbánnej agendy pre EÚ.
Je novým modelom spolupráce
na zabezpečenie maximálneho
využitia rastového potenciálu
miest a úspešného riešenia spoločenských výziev. Jej zámerom je podporovať spoluprácu
medzi členskými štátmi, mestami,
Európskou komisiou a ďalšími
zainteresovanými stranami s
cieľom podporiť rast, obývateľnosť
a inovácie v mestách Európy
prostredníctvom lepšej regulácie,
lepšieho ﬁ nancovania a lepších
vedomostí, kde partnerstvo sa
stáva kľúčovým mechanizmom.
V rámci prípravy koncepcie
rozvoja mesta Tvrdošín do roku
2030 primátor Ivan Šaško uvádza:
Pre zabezpečenie rozvoja nášho mesta je potrebné vychádzať
z dlhodobého koncepčného rámca, ktorého hlavným ťažiskom
sú inovácie, hospodársky rast,
tvorba pracovných príležitostí,
poskytovanie služieb v meste
a pod, a to v súlade nielen
s e u r ó p s k y m i , a le t a k t i e ž
celosvetovými trendmi v oblasti
rozvoja miest a obcí. Z toho
dôvodu sa mesto Tvrdošín hlási
s aktívnym zapojením sa do koncepčného dokumentu, vypracovaného na úrovni SR, keďže stratégiu rozvoja mesta z dlhodobého
hľadiska, považuje za veľmi dôležitú, a najmä nevyhnutnú pre
hospodársky, administratívny
a kultúrny život jeho obyvateľov.
Okrem toho je potrebné vychádzať aj zo skutočnosti, že dobre
fungujúce mestá, ktoré dokážu
ﬂexibilne reagovať na meniace
sa globálne podmienky, sú predpokladom pre dosiahnutie udržateľného rozvoja celej spoločnosti.
Východiskovej koncepcii rozvoja mesta je potrebné venovať
neustále pozornosť a vyvinúť
maximálne úsilie na odstránenie
problémov, ktoré sa čoraz väčšmi

3

Len silné osobnosti presadia zmysluplnú a spravodlivú politiku
Rozhovor s Ing. Ivanom Šaškom, primátorom mesta
a poslancom Žilinského kraja.
Pán primátor, hoci sa
voľby do Vyšších územných celkov (VÚC) budú
konať až 4. novembra,
niektoré politické strany už začali volebnú kampaň.
V čom sú, podľa vás, tieto voľby
dôležité?
Dôležité sú dva aspekty. Voľba
predsedu VÚC bude jednokolová,
to znamená, že voľba, o tom, kto
bude županom sa rozhodne už v prvom kole. Mení sa zároveň aj dĺžka
mandátu župana a poslancov, teda
sa jedná o predĺženie volebného obdobia zo štvorročného na päť rokov.
Poslancom ŽSK ste od roku
2001, a teda ste kompetentný hodnotiť toto rozhodnutie.
Tým, že voľba predsedu bude
jednokolová, ušetrí štátny rozpočet
cca 90 mil. eur, čo je ekonomické
vyjadrenie jedného kola volieb.
Predĺženie volebného obdobia znamená aj vyššiu mieru zodpovednosti
župana či poslanca, ale poskytuje
mu aj väčší priestor na plnenie volebných sľubov.
Aké máte skúsenosti s presadzovaním požiadaviek Oravského regiónu?

Jednania nie sú vôbec ľahké.
Je treba vynaložiť veľa úsilia, aby
sme naše požiadavky obhájili pred
lobingom Žiliny a Kysúc. V regionálnej politike vie obstáť len človek
so skúsenosťami a patričným rozhľadom. Len týmto spôsobom sa podarilo pomôcť nemocnici, školám,
domovom dôchodcov a sociálnych
služieb, kultúrnym zariadeniam.
Veľa pozornosti sa venovalo aj
cestnej infraštruktúre a cestovnému ruchu, aj preto, že pracujem v
komisii VÚC, ktorá má v programe
tieto kompetencie.
V poštových schránkach už
nachádzame letáky niektorých
politických strán, ktoré už „naštartovali“ do regionálnych volieb.
Každá z politických strán má
svoju stratégiu. Ja si myslím, že
popri množstve informácií, ktoré človek denno-denne vstrebáva
by si mal nájsť čas aj na to, aby
v dostatočne dlhom čase a v pokoji
porozmýšľal kam smeruje naša
spoločnosť a aký to má dopad na
každého jednotlivca a aby sám
porovnal reálne odvedenú prácu
s prázdnymi sľubmi.

Ži l i nsk ý k raj z verejni l
v ýsledky podporených
projektov pre jednotlivé mestá.
Kraj nedisponuje s veľkou
čiastkou finančných zdrojov,
a preto vyhlasuje výzvy, z ktorých vyberie tie najlepšie projekty. Som rád, že projekty, ktoré
sme aj tento rok vytvorili boli
podporené. Z týchto programov
získalo naše mesto aj dotáciu na
Folklórne Oravice, na podujatie
s názvom „Tvrdošín hľadá talent“
a z programu Regionálny rozvoj
projekt na zvyšovanie bezpečnosti
verejného priestranstva.
Keďže vždy sa niečo deje a treba byť pritom aj v Žiline, tak
okrem iného na poslednom zasadnutí VÚC 3. júla nám boli schválené pozemky pre výstavbu plavárne, ale aj veľký projekt v rámci
programu INTERREG ako cezhraničnej spolupráce s názvom
„Tatry spájajú“, kde by sa mala
realizovať cestná infraštruktúra
v okrese Tvrdošín, ktorá spája
cestné systémy na oboch stranách
hraníc v hodnote 3 miliónov eur.
Toto je iba stručne z posledného
obdobia aktuálnej činnosti ako
poslanca VÚC, kde boli riešené
problémy pre naše mesto i celý
okres Tvrdošín.

Profesor Ján Mikolaj chce slúžiť nášmu kraju
Hoci nás voľby do VÚC čakajú až začiatkom novembra,
zamyslieť sa nad ich významom by sme sa mali už teraz.
Veď svojím hlasom rozhodneme,
akým smerom sa
bude uberať rozvoj nášho kraja.
A kýmsi heslom
týchto volieb by
mohol byť slogan
„Nenechajme náš
kraj stagnovať!“,
veď je to náš domov, tak sa nevracajme späť do minulosti, ale
napredujme.
Aktuálnym kandidátom na
post predsedu Žilinského kraja,
ktorého chceme predstaviť je
Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc, V
roku 1990 sa stal docentom a v
roku 1998 bol vymenovaný za
univerzitného profesora. V rokoch 1993 až 1995 vykonával
funkciu prodekana stavebnej
fakulty Žilinskej univerzity.
V rokoch 2002 až 2006 bol
poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. V rokoch
2006 až 2010 bol podpredsedom vlády a ministrom školstva SR. V rokoch 2006-2010

Už 2. septembra vás tu očakávame
Všetci naň
už netr pezlivo čakáme.
Každá cesta
okolo sa nezaobíde bez otázky:

„papierovačkách“ by sa stroje
a robotníci mali do priestoru
zahryznúť 24. júla, aby bolo
všetko pripravené tak, ako by
malo. Aby nechýbali hojdačky,

„Tak kedy už?“. A my to vieme.
Po odstránení technických prekážok, vybavených potrebných

lavičky, stojany na bicykle, či
zábavné preliezky. Slávnostné
otvorenie a zahájenie používa-

1000
1100
1130
1300 - 1500

Slávnostné otvorenie ihriska Žihadielka
Vystúpenie Trpaslici z RTVS
Autogramiáda Trpaslíci z RTVS
Moderovaná show pre deti
Divadelné predstavenia pre deti
1500
Vystúpenie Trpaslici z RTVS
1530
Autogramiáda Trpaslíci z RTVS
1700 - 1800 Moderovaná show pre deti
Divadelné predstavenia pre deti
SPRIEVODNÉ AKCIE OD 1000 DO 1800
Súťaže a odmeny pre každé dieťa priamo na ihrisku Žihadielku,
tvorivé dielničky, obrovský skákací hrad, trampolína, maľovanie na
tvár, fotostena s Majou, občerstvenie pre celú rodinu, cukrová vata
zadarmo ,idl fresh stánok s čerstvým ovocím a šťavami, prebaľovací
stan pre mamičky a najmenšie detičky, Včielka Maja príde osobne:-)

nia vytúženého a tvrdo vybojovaného, či skôr vyhlasovaného,
ihriska sa uskutoční 2. septembra, v priestore, ktorý už všetci

dobre poznáme, neďaleko hotela
Limba. Príďte sa spolu s nami
potešiť a zabaviť pri otvorení
novučkého ihriska Žihadielko.

sa posledné roky pasujeme,
a pri ktorých máme obavu aj
o naše lesy, o ktoré sa chceme starať aj v tomto období
čo najlepšie. Musíme bojovať
s náhodnou ťažbou po kalamitách, so škodcami a v konečnom dôsledku aj s oteplením
klímy, čo má za následok zvý-

Oravice a aby boli naďalej zachované tak produkčné ako aj
mimo produkčné čiže ochranné
a rekreačné funkcie lesov tohto
obvodu.
Funkcia urbáru ako takého
však nespočíva len v starostlivosti o les. Urbár úzko súvisí
s mestom a mesto ovplyvňuje
fungovanie urbáru. Jedno bez
existencie druhého by ani v histórii ani v budúcnosti nemohlo
fungovať. Musia nažívať v symbióze, veď napokon existuje
množstvo dokumentov, ktoré
dokazujú spoluprácu dvoch samostatných, a predsa na seba
závislých útvarov, ktoré aj v minulosti v meste Tvrdošín spoločne vytvorili veľké hodnoty pre
jeho obyvateľov. Svedčia o tom
veľké príklady
pre celú Oravu, keď v Tvrdošíne bol ako
prvý na Orave
v ybudovaný
vodovod s vodojemom, ktorý slúži doteraz. Tvrdošín
mal pr vý na
Orave ele kt r ik u , k tor ú
si sám urbár
vyrábal v zariadeniach na
p í l e . Ur b á r
s mestom, keď
bol richtár zároveň aj predsedom urbáru, vybudovali
v meste kanalizáciu, nové

bol predsedom Rady vlády pre
vedu a výskum SR. V súčasnosti je vedúcim Katedry technológie a manažmentu stavieb.
Podľa jeho slov je
hlavnou motiváciou jeho kandidatúry čas na zmenu:
„Je tu množstvo
neriešených problémov, u ktorých
je predpoklad, že
sa súčasnému vedeniu už nepodarí vyriešiť. Iba sa
posúvajú. Chýbajú nápady, zavládol stereotyp.
Chcem nadviazať na pozitívne
veci, ktoré sa urobili – slušná

štruktúra sociálnych zariadení,
dobré hospodárenie nemocníc,
postupná oprava úsekov ciest.
V Slovenskej národnej strane
však máme úplne inú predstavu
o dynamike rozvoja kraja, výstavbe cestnej siete, smerovania odborného školstva, sociálnej starostlivosti. Rozvoj musí
vychádzať z potenciálu kraja,
z jeho geograﬁckej polohy od
čoho sa odvíja dopravný uzol,
štruktúra sociálnych zariadení,
škôl, rozvoj priemyslu a pod.,“
povedal. Odbornosť, skúsenosti a výsledky doterajšej práce
sú predpokladom úspešnosti ,
ktoré sa odzrkadlia v rozvoji
nášho regiónu.

(Dokončenie z 1. str.)
po ich zohľadnení ostáva projekt
naďalej rentabilný. Podľa štatistických údajov z roku 2015 bola
dopravná záťaž na ceste I/59 13
tisíc vozidiel denne.
Pri posudzovaní opodstatnenosti stavby bolo vzaté na zreteľ
nielen vysoké dopravné zaťaženie, ale aj zvyšujúca sa intenzita
dopravy, za ktorou stojí najmä
oživenie elektrotechnického
priemyslu na Orave. Okrem toho
by mal obchvat zabezpečiť odklon tranzitnej dopravy z centier
miest a obcí a pomôcť cestovnému ruchu.
Úsek by sa mal napájať na
existujúci obchvat Trstenej, ktorý je v prevádzke od roku 2010.
Obíde Tvrdošín a pred Nižnou
skončí mimoúrovňovou križovatkou a privádzačom, kde sa
výhľadovo napojí na pokračovanie R3 k existujúcemu obchvatu
Oravského Podzámku.
V analýze je uvedené, že
Tvrdošín je jedenáste najviac
vyťažené okresné mesto, cez
ktoré prechádza cesta I. triedy
a nemá obchvat. V porovnaní s
Dolným Kubínom a mestami na
tranzitných ťahoch na východe
(Stropkov, Sobrance) je dopravná intenzita v Tvrdošíne vyššia,

je preto relevantné uvažovať o
možných riešeniach vedenia dopravy z mesta.
Obchvat nášho mesta bol
posudzovaný v kontexte celej
R3 na Orave. Tá je tranzitným
koridorom v smere do Poľska a
súčasťou medzinárodného európskeho koridoru.
„Posilnením nášho úsilia je
aj dohoda primátorov miest,
ktorých sa týka výstavba diaľníc
a rýchlostných ciest. Pripravený
je dokument Iniciatíva stredné
Slovensko, kde je apelované na
vládu. Tá je vyzvaná k tomu,
aby plnila svoje záväzky, ktoré
deklarovala vo svojom programovom vyhlásení, t.j. zaviazala
sa k vyrovnávaniu regionálnych
rozdielov, k čomu jednoznačne
prispieva cestná infraštruktúra.
Všetkých nás spája myšlienka
severojužného prepojenia stredného Slovenska,“ dopĺňa informácie primátor.
Cieľom „Iniciatívy“ je okrem
dobudovania kritických úsekov
aj výstavba úseku, ktorý by prechádzajúc našou krajinou (na
obchvat Oravy R3 by od Ružomberka po Zvolen nadväzovala R1 a odtiaľ R3 až do Šiah)
bol spojnicou medzi Poľskom
a Maďarskom.

cesty, urbár postavil aj mestský dom, kde je dnes mestský
úrad, mali svoj spoločný mlyn,
mestskú krčmu či kolkáreň,
ktorá na tú dobu mala vysokú
úroveň. Urbár postavil v Oraviciach kostol, ktorý dodnes
slúži veriacim, ale aj pílu či
ďalšie hospodárske objekty,
ktoré po zrušení urbáru štátne
lesy odstránili. Urbár Tvrdošín
svojou rozlohou lesa a ostatnými pozemkami aj v intraviláne
mesta bol najväčší na Orave
s tým, že okrem neknihovaných pozemkov všetko ostatné
aj v súčasnosti patrí do vlastníctva urbáru ako spoločný
a nedeliteľný majetok. Dôveru
tomuto spojenectvu vyjadrili
i členovia urbáru vo voľbách,

o čom svedčia aj výsledky,
v ktorých absolutnú dôveru
dostali takto zvolení členovia. Pre volebné obdobie 2017
až 2022 si za členov výboru
zvolili Ing. I. Šašku s počtom
hlasov 16 554, P. Sýkoru – 13
229 hlasov, P. Lukáčik – 12
703, A. Bydžovská – 12 480,
J. Gonda – 12 159, J. Kopta – 11 554, Ing. Š. Lukáči –
10 500, M. Gallasová -10 443,
M. Sirota - 9 231, Ing. J. Pafčo
- 9 099, Ing. J. Jurinec – 9 057
hlasov. Do dozornej rady zvolili Ing. A. Šefčíkovú – 15 157
hlasov, Mgr. V. Jančekovú 15 033 a Bc. E. Luckú - 10 404
hlasov. Predsedom výboru
bol znova zvolený Ing. Ivan
Šaško.

Obchvat Tvrdošína sa posunul o jeden krok

Najväčší urbár na Orave hodnotil svoju činnosť

Členovia Urbáru Tvrdošín sa 3. júna stretli na valnom
zhromaždení, aby zhodnotili dosiahnuté výsledky hospodárenia za uplynulý rok, a zároveň si zvolili členov
výboru a dozornej rady na ďalšie päťročné obdobie.
Základnú ﬁlozoﬁu, ktorou sa
riadia urbárnici vyjadril predseda Urbáru Ing. Ivan Šaško vo
svojom príhovore: „Starostlivosť o les je práca
pre náš urbár rozhodujúca, a najmä zaväzujúca aj
pre ďalšie generácie. Chcel by som
zvýrazniť, že naša
najväčšia hodnota v urbáre je náš
les, ktorý nám tu
zanechali naši dedovia, ktorí sa oň
roky starali a dnes
je to naša povinnosť, aby sme v tom
pokračovali ďalej.“
To, že sú to slová, ktoré sú naplnené činmi vyjadrujú
ekonomické ukazovatele vykazujúce kladné hospodárske
výsledky. Je zrejmé, že „všetci
ťahajú za jeden povraz“. Výrazným spôsobom sa angažoval aj
výbor, ktorý sa pričinil o zhodnotenie majetku spoločenstva.
V roku 2012 pripravili a zrealizovali projekt Revitalizácia lesných porastov v Oraviciach na
výmere 410 ha formou leteckej
aplikácie, čo znamenalo posilnenie ekologickej stability lesa
a zníženie rizika pôdnej erózie.
O rok neskôr získali dotáciu na
trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, ktoré boli použité

na výsadbu a ochranu novozaložených lokalít. V roku 2014
z iniciatívy výkonného výboru
vznikla myšlienka, ktorá sa

o rok stala skutočnosťou - postavili urbársku kolibu Hubertku, ktorá víta všetkých návštevníkov pri vstupe do Oravíc.
Spoločnosť sa zapojila aj do
projektu Zelené inovácie, kde
získala ﬁnančné prostriedky na
zakúpenie kolesového traktora,
diskovej kosy a teleskopického
manipulátora v hodnote 190
tisíc eur. V minulom roku vypracovali ďalší projekt na posilnenie ekologickej stability lesa.
„Je potrebné stále zvýrazňovať aj problémy, ktoré negatívne pôsobia na naše hospodárske ukazovatele, s ktorými

šený výskyt hubových ochorení.
Toto všetko ohrozuje les, preto
je potrebné plochy sanovať,
čistiť a následne zalesňovať,“
povedal predseda. Urbárnici
každý rok zalesnili v priemere
okolo 40 ha holín, čo v praxi
znamená takmer 500 tisíc sadeníc smreku, jedle a duba na
ploche takmer 80 ha. O naše životné prostredie sa teda vôbec
nemusíme báť. Urbár Tvrdošín
s pracovníkmi Národného lesníckeho centra zostavili nový
Program starostlivosti o les
tak, aby zodpovedal reálnemu
stavu porastov lesného obvodu

Z vďaky k našim predkom

Výbor Urbáru Tvrdošín srdečne pozýva
všetkých členov do Oravíc na stretnutie
tvrdošínskych urbárnikov v sobotu 22. júla
PROGRAM:
14.00 – ďakovná svätá omša v kostolíku
sv. Anny v Oraviciach
15.00 – „Urbársky guláš“ a občerstvenie
v priestore amﬁteátra (v prípade nepriaznivého počasia chata Oravice)
16.00 – kultúrny program
- účasť je potrebné potvrdiť do 19. júla v kancelárii Urbáru Tvrdošín, mailom: urbar@
tvrdosin.sk, alebo na tel.č.: 043/532 24 44,
- doprava podľa záujmu (včas nahlásiť)
bude organizovaná z Tvrdošína do Oravíc
a späť o 13.00 od Lidla
- voľný vstup na mestské termálne kúpalisko
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Zvolili si nové predsedníctvo
Na II. valnom zhromaždení MO Matice slovenskej v
spoločenskej sále mestského
kultúrneho strediska si 31.
mája členovia zvolili predsedu
a výkonný výbor. Predsedom
sa stal Dušan Šoltés, podpredsedníčkou Magdaléna Lucká,
tajomníčkou Helena Hlušáková, pokladníčkou Viera Medvecká, členmi výboru Emília
Záborská, Anna Čelková a
Milan Kováč. Do dozorného
výboru boli zvolení Iveta Belancová – predsedníčka, členovia Erika Čajková a Amália
Šimičáková.
Zhromaždenie svojou účasťou podporili Milan Stromko,
predseda Krajskej rady MS

za Žilinský kraj, Marek Nemec, riaditeľ Domu Matice
slovenskej v Liptovskom
Mikuláši, Jana Frančeková,
predsedníčka MO MS v Trstenej a Ľubomír Lucký podpredseda MO MS v Trstenej,
člen Krajskej rady MS. Milan Stromko pozdravil prítomných a vyslovil obdiv, že
miestny odbor sa aktivizuje,
a najmä skutočnosť, že sa postupne zvyšuje počet členov.
Krátky príhovor predniesol
aj riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši, ktorý
ocenil snahu tohto miestneho odboru v uskutočňovaní
akcií a významných podujatí
v duchu tradícií MS.

Podľa Stanov z roku 1863
„Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v
členoch slovenského národa
mravnú a umnú vzdelanosť
budiť, rozširovať a utvrdzovať; slovenskú literatúru a
krásne umenia pestovať a
podporovať a tým i hmotný
dobrobyt slovenského národa
napomáhať a na jeho zveľaďovaní pracovať.“ Najstaršia kultúrna inštitúcia na Slovensku
bola založená v období silnejúcej maďarizácie, ktorá viedla
pred vyše 150 rokmi k národnému uvedomeniu Slovákov.
„Význam a postavenie Matice sa v priebehu histórie

postupne menili. Dnes už
hodnoty, pre ktoré sa „obetovalo“ množstvo slovenských
dejateľov, nepodporuje toľko nadšencov ako kedysi. No
napriek tomu som veľmi rád,
že sa v našom meste podarilo oživiť činnosť miestneho
odboru. Pri ich činnosti ich
budeme podporovať, či sa to
týka podujatí či materiálnych
podmienok,“ povedal primátor Ivan Šaško. Vďaka dobrej
spolupráci s vedením mesta
bola zriadená „Izba miestneho
odboru MO MS“, v ktorej sa
návštevníci budú môcť v budúcnosti zoznámiť s artefaktami hmotného a nehmotného
dedičstva nášho mesta.

Jún začína dňom, ktorý
patrí najrozkošnejším stvoreniam na zemi – deťom. V tomto duchu sa niesol úspešný

ich súťažný lístok zlosovateľný v bohatej detskej tombole.
Po registrácii sa so zapálením
pustili do absolvovania jed-

Takmer dve hodiny vyhradené
na skúšku odvahy, kreativity,
vedomostí aj športového ducha
boli deťom málo, a keby mohli,

Keby sa v tej chvíli dal zmerať
smiech prítomných, boli by to
naozaj vysoké čísla veselosti.
Fanklub tanečníkov bol po Dni
detí natrénovaný a nenechali
sa zahanbiť ani na Trojičnom
námestí. S oduševnením povzbudzovali a tlieskali všetkým vystupujúcim z CVČ
a SZUŠ M. Rosinu. Počas
losovania tomboly sme sa
dozvedeli, že naše mesto
navštívili deti aj zo Štefanova, Dlhej nad Oravou, Dolného Kubína, Trstenej a dokonca na jednom súťažnom
lístku bola písaná aj ďaleká
Viedeň. Najviac súťažiacich podľa vyžrebovaných
lístkov boli žiačikovia materských škôl, no našli sa aj
starší z druhého stupňa základných škôl. Po tombole
nasledovalo Divadlo Drak
z Prešova s divadielkom
Marfušine dobrodružstvá. Zábavné stanovištia pripravili
CVČ, Active Gym, Art Galéria
Schűrger, MŠ Medvedzie,MŠ
Tvrdošín, ZŠ M. Medveckej,
ZŠ Š.Šmálika, ZUŠ Tvrdošín,
SOŠ lesnícka, OZ Misia mladých, eRko, dobrovoľní hasiči,
Gymnázium Tvrdošín, Komunitné centrum Žirafa, MŠ
Zvedavá Včielka Štefanov a
Spojená škola.

Tvrdošín deťom bolo jedno veľké dobrodružstvo

druhý ročník podujatia, do
ktorého bolo zapojené celé
mesto. Zdá sa, že sa rodí ďalšie tradičné podujatie, ktoré
nebude chýbať v zozname naplánovaných aktivít.
Mestský park sa 7. júna premenil na bláznivú pavučinu
utkanú zo šestnástich stanovíšť s tridsaťdva úlohami, za
ktoré deti získavali potrebné
pečiatky na to, aby mohol byť

notlivých úloh. Nechýbali prekážkové dráhy, tvorivé dielne,
hod na presnosť, balansovanie
na popruhu, skákanie vo vreci, maľovanie na tvár, či maľovanie sladučkou čokoládou
a fyzika v praxi. Kým deti
súťažili, rodičia mohli navštíviť mini handmade jarmok
zaplnený voňavými, ručne
robenými mydlami, košíkmi,
šitými výrobkami i bižutériou.

súťažili by možno dodnes. Na
Trojičnom námestí ich však
čakalo ďalšie prekvapenie.
Ešte pred losovaním tomboly
si v pretekoch lezúňov zmerali svoje sily najmenšie detičky. Dvaja chlapci a jedno
dievčatko. Tu sa potvrdilo,
aké sú dievčatá šikovné, keď
sa po dvoch nádejných „lezúňovských krôčikoch“ postavilo a smelo odkráčalo do cieľa.

Bezpečne na cestách
Materská škola v Tvrdošíne získala dotáciu na
vytvorenie prenosného dopravného ihriska.
Nadácia Volkswagen Slovakia v yhlásila grantov ý
program, ktorého cieľom je
zvýšenie bezpečnosti na cestách a skvalitnenie dopravnej

výchovy. Podporila inovatívne projekty zamerané na
interaktívny spôsob výučby
a aktívneho zapájania detí
do vzdelávacieho procesu i
zabezpečenie dlhodobých a
pravidelných aktivít v tejto
oblasti v rámci školy. Všetky
tieto podmienky splnil projekt
S líštičkou na cestách.
„Aktivity spojené s našim
projektom máme naplánované
od začiatku septembra a potr-

vajú do konca októbra. Veríme, že prostredníctvom kreatívnych aktivít a hier s dopravnou tematikou prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti
našich detí,“ povedala nám
riaditeľka školy Ľ. Krasulová.
Už začiatkom septembra
začnú s prípravou plochy detského ihriska na školskom
dvore s rozmermi 8 x 14 m.
Do aktivít zapoja aj rodičov,
aby pomohli s čistením asfal-

tovej plochy a maľovaním
dopravného ihriska. Na ňom
budú deti trénovať správne
prechádzanie cez cestu, jazdenie na bicykloch a tým sa
priamo zúčastňovať rôznych
dopravných situácií. Výchova k tvorivosti bude smerovať
cez výrobu dopravných značiek a motorových vozidiel
z druhotných surovín. Projekt
bude podporený aj z mestského rozpočtu

Výsledky umeleckých súťaží
Do mestských súťaží sa
zapojilo 116 autorov, z toho
99 maliarov a 17 spisovateľov.
Z prác, ktoré boli doručené na
MsKS boli ocenené tie najlepšie v každej kategórii.
Výtvarná súťaž Paleta Márie Medveckej: 1. kategória
žiaci 1. a 2. ročníka: 1. Ester
Ilková, 1.B, ZŠ Š. Šmálika, 2.
Dagmar Kuricová, 1.A, ZŠ M.
Medveckej, 3. Aďka Hrbíková, 1.A, ZŠ Š. Šmálika
2. kategória žiaci 3. a 4.
ročníka: 1. Stela Kepštová,
4.B, ZŠ Š. Šmálika, 2. Lesia
Podobová, 4.C, ZŠ M. Medveckej, 3. Vanesa Krivdová,
4.C, ZŠ M. Medveckej
3. kategória žiaci 5. a 6.
ročníka: 1. Rebeka Kéreková, 6.C, ZŠ M. Medveckej, 2.

Zuzana Kacková, 6.A, ZŠ Š.
Šmálika, 3. Nina Gadzmanová, 6.B, ZŠ Š. Šmálika
4. kategória žiaci 7.-9. ročníka: 1. Natália Kabáčová,
9.A, ZŠ Š. Šmálika, 2. Sandra
Mišíková, 8.A, ZŠ Š. Šmálika, 3. Filip Vajduľák, 9.B, ZŠ
Š. Šmálika
5. kategória žiaci ZUŠ 5-9
rokov: 1. Matúš Skurčák, 8
rokov, 2. Katka Hulejová, 7
rokov, 3. Marek Ficek, 6
rokov
6. kategória žiaci ZUŠ
10-15 rokov: 1. Vanesa Krivdová, 10 rokov, Mário Kompan, 14 rokov, 2. Perla Mária

Lacková 10 rokov, 3. Patrik
Grísa, 13 rokov, Lucia Beráková, 13 rokov
7. kategória 16-18 rokov:
1. Júlia Fukasová, 17 rokov
8. kategória dospelí: 1. Roman Jurinec, 29 rokov
Literárna súťaž Gessayovo pero:
1. kategória žiaci 1. a 2.
ročníka: 1. neudelené, 2. Jakub Dedinský, 1.A, ZŠ M.
Medveckej, Nelka Hrubošová, 1.A, ZŠ M. Medveckej, 3.
neudelené
2. kategória žiaci 3. a 4.
ročníka: 1. neudelené, 2. Karin Obtulovičová, 4.C ZŠ M.
Medveckej, Dávid Kováč,
4.A, ZŠ. M. Medveckej, 3. neudelené
3. kategória žiaci 5. a 6.

ročn í k a: 1.
Andrej Vajduliak, 6.A,
ZŠ Š. Šmálika, 2. Klára
Kormaňáková, 6.A, ZŠ
Š. Šmálika, 3.
Barborka Vajduľáková, 6.B, ZŠ Š. Šmálika
4. kategória žiaci 7. – 9.
ročníka: 1. Patrik Grísa, 8.B
ZŠ M. Medveckej, 2. Eliška
Puchelová ZŠ Š. Šmálika, 7.A,
ZŠ M. Medveckej, 3. Terézia
Šrobová, 9.B, ZŠ Š. Šmálika
6. kategória dospelí: 1.
Mgr. Petra Daňová, 32 rokov,
ZŠ Š. Šmálika
Vý s t a v a p r á c p o t r v á
v priestoroch MsKS do 31.
augusta.

Uchrániť krásu prírody
Pod heslom „Príroda nám, my
prírode“, má projekt Tatranskí
rytieri za cieľ viesť k zodpovednému správaniu k prírode nielen
žiakov základných a stredných
škôl, ale pomocou odkazu v ich
výtvoroch a dielach túto myšlienku sprostredkovať ešte ďalej.
Do projektu Tatranskí rytieri v
školskom roku 2016/2017 sa prihlásili žiaci II. A triedy Spojenej
školy I. Gessaya. Súťažné aktivity „Príroda nám, my prírode“ a
„Eko hliadka“ uskutočnili od 1.
10. 2016 do 30. 6. 2017. V prvej
aktivite sa žiaci rozhodli pre audiovizuálne dielo – dokumentárny
krátky ﬁlm na tému „Zachovajme
prírode rozmanitosť“. V tomto
krátkom ﬁlme zdôraznili, a zároveň vyzdvihli krásu prírody,
v blízkosti ktorej žijú, no nie
všetci ju poznajú s mottom: „Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“.
Druhú súťažnú aktivitu splnili 11.
mája , keď vyčistili pravý breh vy-

rovnávacej nádrže Tvrdošín, a to
od Štefanova nad Oravou až po
múr vyrovnávacej nádrže v Tvrdošíne od nežiaduceho odpadu.
Na tomto úseku nazbierali takmer
deväť vriec odpadu. Najviac bolo
plastových a sklenených ﬂiaš, potravinových obalov, plechoviek,
ale aj drobného stavebného materiálu. S likvidáciou tohto odpadu
pomohli Technické služby mesta
Tvrdošín, ktoré okamžite nazbieraný odpad odviezli.
Aj touto aktivitou študenti
upozornili nás všetkých, aby sme
si uvedomili, že ekonomický rozvoj musí ísť ruka v ruke s ochranou prostredia. Bez trvalo udržateľného prístupu bude veľmi ťažké, ba až nemožné, zvrátiť terajší
nepriaznivý vývoj. V krátkom
časovom slede nevnímame devastáciu našej Modrej planéty – našej
Zeme, ale z dlhodobého hľadiska
môže negatívne odzrkadliť na živote ďalších generácií.

Deň detí zahájili sirény
Medzinárodný deň detí sa
tento rok niesol v duchu spoznávania záchranných zložiek a ich
prác. Deti nielen z nášho mesta,
ale aj okolia spoločne odštartovali
spustenie sirén a svojimi zvučnými hlasmi dokázali, že ich vedia
s ľahkosťou prekričať. Aj profesi-

ktorý predstavili žiaci a pedagógovia z Gymnázia – kin-Ball.
Hoci pravidlá sa spočiatku zdali
komplikované, jednotlivé tímy
ich napokon s hravou ľahkosťou
zvládli. Nechýbalo maľovanie na
tvár, športové stanovištia z dielne
Centra voľného času i vedomost-

onáli zvyknutí na mohutný zvuk
sirén si pri ich zvučných hlasoch
zakrývali uši. Tvrdošínske deti
jednoducho vedia, ako sa ukázať
svetu. So záujmom sa po oﬁciálnom zahájení rozpŕchli na stanovištia, kde mohli otestovať svoje
vedomosti, športové zručnosti aj
schopnosť poskytnúť prvú pomoc. Videli ukážky polície pri
chytaní páchateľa, obdivovali
poslušnosť policajných psov, so
záujmom sledovali vystrihávanie ranenej osoby z havarovaného vozidla, ktoré následne hasiči
zapálili a uhasili. Všetko toto prebiehalo s odborným komentárom
a deti tak presne vedeli, čo a prečo sa práve deje a aký je postup
záchranných zložiek v praxi. Veľkému záujmu sa tešil aj nový kolektívny šport s obrovskou loptou,

ný kvíz pripravený Oravským
kultúrnym strediskom. Priaznivé počasie podčiarkovalo celú
atmosféru a šťavu celému dňu
dodali aj vystúpenia detí z CVČ.
Pri tribúne sa zišiel ich fanklub
a tancujúce dievčatá sa zmenili
na známe hviezdy nášho mesta.
Spolupráca záchranných zložiek
na jednom mieste bola zábavne
poučná a uspokojila aj neutíchajúcu a úprimnú zvedavosť detí.
Najväčším dobrodružstvom pre
všetkých bolo záverečné osvieženie vodou z hadíc hasičmi.
Deti sa bláznili, výskali a hasiči
im s radosťou vyhoveli. Dokázali
tak, že hoci ich práca si vyžaduje
presnosť s nasadením vlastného
života pri záchrane toho cudzieho, vedia si poriadne vystreliť
aj z detí.

Do práce na bicykli s úspešným koncom
Naše mesto sa zapojilo do
kampane „Do práce na bicykli“, ktorej cieľom je predovšetkým motivácia využívať zdravý
a ekologický spôsob dochádzania do práce. Po mesiaci šetrenia životného prostredia jazdou
na bicykli sa tímy z nášho mesta
a blízkeho okolia zapojili medzi
74 samospráv, 8531 súťažiacich,
viac ako 1,1 milióna najazdených
kilometrov a cez 30-tisíc kg ušetreného CO2.
Za našu samosprávu, za mesto
Tvrdošín, krútilo pedálmi 11 tímov, 36 jednotlivcov, a aj napriek
tomu, že sa museli popasovať
s nepriaznivým a chladným počasím, urobili takmer 2000 km
a ušetrili 425,81 kg CO2. V porovnaní s výsledným číslom sa to
zdá ako malá kvapka v mori, no
každá kvapka má význam s celospoločenským dopadom. Medzi najlepšie tímy patrili Hej rup
(Bedrich s.r.o) s 372,26 km, ďalej
to bol Imao team (Imao electric
s.r.o) s 296,63 km a Raketový tím
(Tempo Kondela s.r.o) s 251,86

km. Medzi najlepších jednotlivcov
patrili Veronika Ptačinová z Imao
tímu, Roman Jurinec z Raketového tímu a Peter Daňa z tímu Hej
rup. Najviac uskutočnených jázd
na bicykli zaznamenal tím Logisti, Imao tím a Raketový tím. Za
odvahu zúčastniť sa tejto kampane môžeme označiť aj ostatné
tímy za najlepších z najlepších:
Elektrickí (HS electronic s.r.o),
Maloobchod, Myš Maš, Tempo
a Včeličky (Tempo Kondela s.r.o),
Puškinova (MŠ Oslobodenia Trstená), Modrá ustrica (Hydac electronic s.r.o).
V mene organizátorov prišlo
poďakovanie za účasť. Úlohy koordinátora kampane sa za našu samosprávu zhostil Roman Jurinec,
ktorý sa na margo súťaže vyjadril
takto: „Som rád, že sa zapojilo
toľko tímov a verím, že počas
ďalšieho ročníka nás bude zase
o čosi viac. Aj týmto málom vieme
urobiť pre seba, ale aj pre životné
prostredie naozaj veľa a čím viac
sa bude táto myšlienka rozširovať,
tým viac môžeme pomôcť.“
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Pred očami nám rastie úspešná generácia

Úspešné výtvarníčky ZUŠ Tvrdošín
Žiačky ZUŠ Tvrdošín Johanka
Hulejová sa umiestnila v striebornom pásme – kresba, vedie
ju pani učiteľka Mgr. Júlia
Pavlíková a Simonka Jakubská v bronzovom pásme –
maľba, vedie ju pani učiteľka
Bc. Ľudmila Verzálová. Veľká
konkurencia na súťaži, práce

Dostať príležitosť v niečom uspieť je motivujúce nielen pre dospelých ale aj pre deti, šikovných žiakov
a študentov. Tí tieto možnosti využívajú naplno a okrem súťaží s dlhoročnou tradíciou žnú úspechy aj v tých
najnovších. Široké spektrum a rôznorodý charakter súťaží dovoľuje žiakom ukázať, čo v nich je takmer v každej oblasti. Od súťaží, ktoré majú preveriť vedomosti z povinných predmetov sú to aj súťaže športové, literárne (prednes aj tvorba), spevácke, vydavateľské (školské časopisy), tanečné a mnohé iné. Žiaci získavajú
ocenenia, umiestňujú sa na prvých priečkach, postupujú na celoštátne kolá i zahraničné súťaže s celoeurópskym zastúpením. O ich úspechoch sa viac dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Tí „Naj“ zo ZŠ Márie Medveckej

Každoročne sa žiaci základnej školy v Medvedzí zapájajú
do množstva súťaží – prírodovedných, jazykových, literárnych, výtvarných i športových.
Dosahujú v nich vynikajúce výsledky a popredné umiestnenia.
V Matematickej olympiáde
sa v okresnom kole umiestnil na
1.mieste Samuel Krivda z 5.C,
v súťaži Matematický klokan
získali 100%-tnú úspešnosť
Jakub Dedinský z 1.A a Viktória Kotúľová z 1.C. V súťaži Vševedko mala 100% -tnú
úspešnosť Kristína Capková
z 3.B a v súťaži Maks sa na 1.
mieste v celoslovenskom kole
umiestnila Lucia Beráková zo
7.A. Úspešní boli žiaci aj v recitačných súťažiach Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko. V okresnom kole Hviezdoslavov Kubín sa na 2.mieste
umiestnili Kristína Bahnová zo
4. A triedy a Eva Dobrovolská

z 5.A. V krajskom kole Šalianskeho Maťka získali 3.miesto
Tatiana Pániková z 3.C a Eva

aj v regionálnom kole, kde sa
umiestnili na 1.mieste, v krajskej súťaži získali 2.miesto.

Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.
Dobrovolská z 5.A. V Dejepisnej olympiáde sa v okresnom
kole umiestnil na 1.mieste Matúš Pajerchin z 9.A. V celoslovenskom kole “Matičného slávika“ získala krásne 3.miesto Eva
Dobrovolská. Florbalistky boli
úspešné v obvodnom, okresnom

Výborné výsledky má škola
v stolnom tenise vďaka Natálii
Divinskej z 9.A, Karin Drbiakovej zo 6.B, Sabíne Ferenčíkovej
z 3.B, ktoré získali 1.miesto (obvod, okres, región aj kraj), v celoštátnom kole boli na 2.mieste.
V stolnom tenise žiakov školu

reprezentovali Dávid Belopotočan zo 6.C, Roman Belopotočan
zo 7.C a Kevin Drbiak zo 4.C.
Tiež sa umiestnili na 1.mieste
(obvod, okres, región aj kraj).
V atletike sa Mário Kliment
z 9.C umiestnil v okresnom
a krajskom kole na 1.mieste.
Prvé miesto v regióne v dievčenskej futbalovej Dilong lige
a v súťaži Malý futbal žiačok
získali Veronika Dúbravská
7.C, Frederika Gondová 7.A,
Frederika Kovaliková 6.A,
Viktória Kovaliková 9.C, Majlinda Morina 7.A, Sabína Divinská 8.C, Bianka Kurcinová 7.C, Sandra Simanová 7.C,
Aneta Kováčová 8.C, Gabriela
Dulková 8.C. V súťaži Mladý
záchranár CO sa zúčastnili v
celoštátnom kole Martin Djubašák, Patrik Precner, Marika
Kohárová, Natália Divinská z
9.A. V krajskom kole získali
1. miesto.

Témou výtvarnej súťaže
detí Bohúňova paleta, ktorej
už 20. ročník zorganizovala
ZUŠ Petra Michala Bohúňa
v Dolnom Kubíne, je portrét,
ﬁgúra, ﬁgurálna kompozícia
a interpretácia diela umelcov.
Tento rok zaslalo práce svojich žiakov 164 škôl, z toho
127 škôl zo Slovenska, 12 škôl
z Česka, 24 škôl z Poľska a 1
škola z Ukrajiny s celkovým
počtom výtvarných prác 1847.
Ocenených bolo 351 prác.

Talent ocenený v súťažiach
V Košiciach sa konala 6.
júna celoslovenská súťaž hudobných skupín ZUŠ pod ná-

Zapájajú sa do všetkých projektov
Žiaci i pedagógovia zo ZŠ Š.
Šmálika sa zapájajú do množstva súťaží i projektov spoloč-

vita a toto všetko podčiarkuje
rodinná atmosféra, s ktorou
ku všetkému pristupujú. Azda

Žiaci sa aktívne zapojili do projektu Deň Zeme.
ne a s obrovským odhodlaním.
Pri plnení aktivít im nechýba
nadšenie, súťaživosť, kreati-

najväčším tohtoročným úspechom je štvrťstoročie fungovania cirkevnej školy v našom

meste, tomu však venujeme iný
priestor.
Úspešní riešitelia olympiád
si v okresnom
kole merali sily
so žiakmi iných
základných
škôl a podarilo sa im obsadiť prvé miesta.
Prvé miesta pytagoriády patrili Mirkovi Holubovi a Antonovi Františkovi K rššákovi.
V matematickej
olympiáde obsadili 1. miesta
Kristínka Kabáčová a Matej
Medvecký a 2.
miesta patrili Petrovi Gajdošíkovi, Terezke Šrobovej (v súťaži
i-bobor v prvej stovke z viac ako

14-tisíc súťažiacich) a Mirko Ujmiak, ktorý bol v programovaní
v jazyku Scratch na Slovensku
prvý. Biologickú a geograﬁckú
olympiádu ovládla Marcela Jarošová – dve 1.miesta v okresnom kole a 3. miesto v krajskom
kole. Druhé miesto v geografickej olympiáde patrilo Petrovi Šoltésovi. V regionálnom
kole súťaže Technický šikula
patrilo 2. miesto tímu Glombík
a Gonda. Hviezdoslavov Kubín
opäť ovládli žiaci z cirkevnej
školy. 1. miesto patrilo Adamovi
Drndášovi, ten bol zároveň tretí
v krajskom kole, 2. priečku obsadila R. Romaňáková, tá bola
tiež úspešná v súťažiach Šaliansky Maťko 3. miesto a Dilong
star 2. miesto, a 3. miesto patrilo
Nele Drndášovej. Športového
ducha obhájili družstvá v streľbe – 3. miesto, v basketbale 2.
miesto a vo futbale 3. miesto.

Súťaže preverujú ich šikovnosť a zručnosť
Súťaže stredných škôl sú už zamerané konkrétnejšie a odbornejšie. Majú skôr technický charakter
a často úzko súvisia s prácou na počítači. Účasť sa
viac približuje k celoštátnym kolám. Svedčia o tom
i výsledky žiakov zo Spojenej školy Tvrdošín.
V X. ročníku celoslovenskej súťaže Strojárska olympiáda Juraj Kekelák s prácou
JUT (jednoduchý univerzálny
tester) v kategórii aplikovaná
mechanika a mechatronika
obsadil 1. miesto, Ivan Garabáš s prácou CNC frézy v kategórii automatizácia obsadil
1. miesto, a Marcel Kavalier
s prácou CNC gravírka v odbore automatizácia obsadil 3.
miesto. Na celoslovenskej súťaži Strojár Inovátor získal Juraj Kekelák 1. miesto s prácou
JUT, Marcel Kavalier s prácou CNC gravírka získal cenu
verejnosti za najlepšiu prácu
v hlasovaní cez internet.
Počas celoštátnej prezentačnej výstavy stredných obchodných škôl Mladý tvorca
Juraj Kekelák zvíťazil v súťaži
Inovácia a technická tvorivosť
a spolu s Marcelom Kavalierom
a Antonom Janíkom vyhrali aj
„Cenu predsedu ŽSK“, ktorú
každoročne udeľuje predseda
ŽSK za reprezentáciu a naj stá-

toňák. V Krajskom kole 33. ročníka súťaže Zenit v elektronike
získal Dávid Matúška 3.miesto
a Andrej Klocháň 10. miesto,
pričom priebežne Dávid Matuška v teoretickej časti dosiahol 1. miesto a Andrej Klocháň
v časti návrhu dosky plošných
spojov 2.miesto. V športových

nok. V krajskom kole SOČ Juraj
Kekelák obsadil 3. miesto. Inovačný rozvoj regiónov 2017 Žilinského samosprávneho kraja
náš žiak Juraj
Kekelák z triedy 3. E získal 3.
miesto za svoj
vlastný podnikateľský projekt
JUT. V medzinárodnej súťažnej prehliadke
robotov v súťažnej kategórii Follower Easy získali Anton Janík
a Jakub Kuhajda
1. a 2. miesto.
V c elo š t át nej
súťaži Zenit v Zahájenie Olympijského dňa.
programovaní –
web dizajn patrilo Martine Pi- súťažiach sa nenechala zahantákovej a Dávidovi Dudovi 1. biť ani jediná zástupkyňa nežmiesto. V celoslovenskej súťaži ného pohlavia. V súťaži Silná
Skills slovakia- mladý mechat- ruka 2016 Janka Žuﬀová obronik sa úspešne umiestnili sadila 3.miesto v celoslovenMiroslav Sivčák a Lukáš So- skom kole.

Cezpoľný beh v krajskom
kole reprezentovalo družstvo
chlapcov (Jakub Hrobár –I.C,
Mário Košút, Martin Ovšák
III.F) a patrilo im 3.miesto.
V obľúbenom florbale patrilo v krajskom kole chlapcom
2.miesto. V Šachovom turnaji
o cenu riaditeľa Žilinského sa-

mosprávneho kraja si vybojoval
2. miesto Erik Ladňák a David
Šefčík 4. miesto. Žiaci sa tiež
zúčastnili krajského kola súťaže
vo volejbale, kde sa umiestnili
na 2. mieste.

krásne a kvalitne prevedené,
a preto našim žiačkam k úspechu blahoželáme.

zvom „Pop-rock a jazz 2017“..
Zúčastnila sa jej aj kapela
S-kvintet, ktorá funguje v Súkromnej základnej umeleckej
škole Martina Rosinu, DiS.
art v Medvedzí pod vedením
pedagóga Milana Švedu, DiS.

art. Kapela sa umiestnila na
krásnom 2. mieste v 1. kategórii.Škola sa môže pochváliť aj
ďalšími úspechmi na súťažiach
vo výtvarnom a
tanečnom odbore.
Na VIII. ročníku regionálnej
súťa že zá k ladných umeleckých
škôl v Námestove
pod názvom „Biela Orava“, ktorú
organizuje ZUŠ
Ignáca Kolčáka,
školu reprezentovali žiaci hudobného odboru v hre
na gitaru Lucia
Šmiheľová, Ema
Žul ková , Pet ra
Kordiaková a Adam Kliment.
Umiestniť sa podarilo Petre
Kordiakovej, ktorá si odniesla prvé miesto v 3. kategórií a
Adamovi Klimentovi, ktorý
získal prvé miesto v 1. kategórii.

Žijú medzi nami a s nami
Zariadenie Centrum sociálnych služieb už v našom meste
funguje dlhé roky a s prijímateľmi sociálnych služieb sa stretávame v uliciach, v kostole i na
mnohých podujatiach. To, že sa
radi zúčastňujú rôznorodých aktivít
je o nich známe a vždy im
dodajú jedinečnú atmosféru. Tak to
bolo aj počas Dňa detí,
ke d y v š e tkým zaspievali, no to nie
je ani zďaleka všetko. Zapájajú
sa do športových, vedomostných súťaží a rôznych projektov aj mimo nášho mesta, či
dokonca okresu. Za posledné
dva mesiaci toho absolvovali naozaj neúrekom. Nielenže
reprezentujú svoje zariadenie
i naše mesto, ale získavajú
ocenenia, v ktorých sa odráža ich usilovnosť i záujem od
pracovníkov centra. V máji sa
zúčastnili medzinárodnej futbalovej ligy handicapovaných
osôb Seni Cup v Žiarskej doline, kde za úspešne odohraté tri
zápasy obsadili vo svojej skupine 3. miesto. Zapojili sa tiež
do Biblickej olympiády v obci
Turie. V pomerne náročnej
súťaži museli správne odpovedať na 127 otázok a zvládnuť
i výtvarnú časť, výrobu sošky

Panny Márie. V súťaži obsadili
2. miesto. Jún so sebou priniesol poznávaciu exkurziu „Po
stope pamiatky kultúrneho dedičstva UNESCO“, kde spolu
s členmi ostatných oravských

zariadení spoznávali históriu
gotického kostola Všetkých
svätých. Ako člen delegácie
Special Olympics Slovakia,
ktorá sa zúčastnila Svetovej
zimnej špeciálnej olympiády
v Rakúsku, bol Roman Pollák
prijatý v Prezidentskom paláci
v Bratislave prezidentom Slovenskej republiky A. Kiskom.
Vďaka víťazstvu v programe
nadácie Tesco budú môcť zažiť liečebný vplyv hipoterapie
v jazdeckom areáli Húšť.
Toto je len časť aktivít, na
ktoré sa s oduševnením pripravujú. Okrem toho stíhajú ešte
vo svojich dielničkách pripravovať výrobky z dreva, textilu
i zo skla, s ktorými sa prezentujú na mnohých mestských
podujatiach, kde, ako už vieme,
nikdy nesmú chýbať.
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Škola oslávila 25 rokov od založenia
Človek vo svojom živote
prežije mnohé obdobia. Detstvo, pubertu, mladosť, staršiu
a najstaršiu mladosť, nazývané
tiež dospelosť, neskôr trošku
vulgárnejšie, staroba. Človek
má toľko, na koľko sa cíti, no
i tak príde do veku, kedy mávne
rukou a povie „mladosť pochabosť“, pritom 25-ročný človek,
hoci mladý, oslavuje štvrťstoročie. Znie to oveľa viac ako
osemdesiat. Štvrťstoročie to už
je dosť času, množstvo pretečenej vody v rieke, množstvo utíchajúcich búrok i východov slnka. Toľko už zažila i Základná
škola Štefana Šmálika a pre ňu
toto obdobie znamenalo stovky
nesmelých prváčikov, odvážnych deviatakov, tisíce napísaných prvých písmen i prečítaných riadkov. Pri tejto vzácnej
príležitosti žiaci a pedagógovia
zorganizovali 15. júna pre seba
i svojich hostí, ktorí stáli pri
zrode, formovaní i fungovaní
školy akadémiu, ktorú tradične začali slávnostnou svätou
omšou v Kostole sv. Trojice.
V kronike školy sa na prvých stranách píše: „Tento deň
sa pre žiakov aj obyvateľov
mesta zapísal ako významný,
jeho význam je založenie cirkevnej školy v meste. Hlavnú

myšlienku a podnet k jej založeniu dali rodičia. Ich požiadavka bola vznesená na
farskom úrade začiatkom roka
1991. Bol vytvorený prípravný
výbor, ktorý mal hlavný cieľ,
presadenie požiadavky založenia Cirkevnej školy v Tvrdo-

šíne. Prípravný výbor tvorili
zástupcovia rodičov, miestny
pán farár Marián Pánik, funkcionári mesta a zástupcovia
škôl.“ O názve školy rozho-

vať v duchu evanjelia a cirkevných dokumentov, ktoré dávali
cirkevným školám návod a inšpiráciu. Na začiatku školského
roka 1994/95 bola v škole vte-

Sprava: prorektor KU v Ružomberku Prof. František Trstenský, vdp.František Reguly, Spišský diecézny biskup Mons.
Štefan Sečka, primátor mesta Ivan Šaško, dekan trstenského
dekanátu Ján Marhefka, dekan Marian Pánik
dol osud, keď umrel pán farár dajším biskupom Františkom
a profesor Štefan Šmálik, pôso- Tondrom vysvätená kaplnka
biaci aj v našom meste, kde po zasvätená Nepoškvrnenému
sebe zanechal významnú stopu. počatiu Panny Márie. V školPrvým riaditeľom ZŠ Š. Šmá- skom roku 1998/1999 sa stal
lika bol Mgr. Ján Vrana. Jeho novým riaditeľom školy Mgr.
zástupcovia boli Mgr. Antónia Dušan Šoltés, ktorý nadviazal
Branická a doktor Ján Cie- na prácu svojho predchodcu
ker. Vedenie školy vynaložilo a pokračoval v budovaní a namnožstvo úsilia, aby pripravili predovaní školy.
spolu s ďalšími zamestnancami
Základná škola Š. Šmálika
prvý školský rok v cirkevnej aktívne vstúpila do siete škôl
škole. Do školy vtedy nastúpilo v okrese a až dodnes sa aktív647 žiakov. Bolo málo priesto- ne zapája do podujatí rôzneho
rov na vyučovanie a preto sa, charakteru, do súťaží, olympiád, exkurzií. Organizuje školský
ples, predvianočný
program,
ktor ý neskôr obohatili i o vianočné trhy.
Budova
školy prešla čiastočnou rekonšt r u kciou,
kedy bola
v y menená
strešná krytina, opravené vstupné schody,
v y menené
okná a gedoslova, učilo všade. Ale ľudia nerálkou prešla aj školská jedánadšení zmenami, odhodlaní leň a kuchyňa. Vďaka úspešne
pracovať v prospech cirkevnej zvládnutým projektom, do
školy, nehľadeli na podmienky ktorých sa škola zapojila, dnes
a celé svoje osobnosti odovzda- môžu žiaci fungovať s moderli svojim žiakom. Nová slobod- nými pomôckami ako sú počínejšia doba umožňovala naozaj tače, tablety a spoznať tak nové
snažiť sa vyučovať a vychová- trendy vo vyučovaní.

Za krásou a dobrými pocitmi netreba chodiť ďaleko
Leto je tu a s ním aj dôleži- zéne masážnu trysku, využí- kov z iných miest, ktorí sa radi
tý výber dovolenkovej desti- vanú počas celého roka. Ak si prechádzajú našim pokojným
nácie. Že tento rok nepôjdete budete chcieť v termálnej vode mestom. Skúste ich „vytiahku moru? Nevadí, veď aj „u aj zaplávať, vaše prianie vyplní nuť“ na Skalku nad Medvedzím. Iste si doprajete aj sami
nás doma“ je čo vidieť, zažiť Meander park.
a kam ísť.
Vezmite deti na korčule, tento pohľad a pocity aj viacORAVICE
bicykel, skateboard a na re- krát za sebou. A možno neodoNaša mestská časť je lo- laxačnom chodníku sa môžu láte a cieľom vášho výletu sa
kalitou, kde sa môžeme nabiť dosýta vyblázniť. Ak má byť stane Javorový vrch.
Keď sa rozhodnete zájsť
energiou. Nádherná kvetena, vychádzka aj výchovná, zana rozhľadvôňa trávy, maňu nad zájestátne hory a
h r a d k á r„vzdúšik“, ako ho
skou ob volajú obyvatelia
lasťou nad
veľkých miest,
Úplzňou
je hodnotou, ktonaskytrú akoby sme si
ne sa vám
ani neuvedomonád her ný
vali. Kombinácia
výhľad zo
božského pokovšetk ých
ja a čistej prírosvetov ých
dy s oddychom
strán. Srdce
v termálnych basa rozbúši
zénoch môže byť
už len pri
ideálnou voľbou
nielen počas dní, Termálne kúpaliská sú pripravené na letnú sezónu. Hĺbku p o h ľ a d e
kedy nás nehreje vody v bazéne prispôsobili zamestnanci aj našim najmenším na úžasnú
pa norá mu
slnko. Byť v spo- Tvrdošínčanom z materských škôl.
Západných
jení s prírodou,
pričom za ňou nemusíme cesto- mierte na náučný chodník. Tatier a na chotár Tvrdošína
vať stovky kilometrov z centra Obidve trasy v chránenom s dominantou mesta v tieni
betónových miest, je na neza- krajinnom prostredí vás urči- Javorového vrchu. Uvidíte
platenie. Pobyt v horskom pro- te nadchnú a prinútia vás, aby učupené dedinky a mestá ako
stredí s bonusom v podobe ter- ste si oprášili vedomosti o by- aj nádhernú Oravskú priehramálnej vody pritom priaznivo linkách a sebavedomo o nich du, na ktorej vidno sa prehápôsobí na organizmus. Na to, rozprávali svojim deťom. Keď ňať člny a skútre, pokochať
aby ste sa v Oraviciach cítili na- si dáte za cieľ prebádať menej sa tiež dá pohľadom na Slaozaj príjemne a komfortne pra- známe zákutia Oravíc, verte, že nický ostrov umenia. Dobcovali zamestnanci termálnych budete nadšení. Tichá modlitba ré oko dokonca dovidí aj do
kúpalísk s niekoľkomesačným pri kostolíku sv. Anny môže Oravíc. Možno ste tam ešte
predstihom. Opravili, to čo byť poďakovaním za krásu, neboli a ešte stále netušíte, že
bolo treba, doplnili to, čo chý- ktorá nás v tomto prostredí ob- kúsok od mesta je také čarovné
balo, vysadili okrasné rastliny, klopuje. Tí, ktorým žilky hrajú miesto, kde človek môže vypnainštalovali vonkajšie prezlie- aj vo večerných hodinách môžu núť, zbaviť sa stresu a každokacie kabínky, lehátka, lavičky, deň zakončiť tancom alebo po- denného zhonu, a zároveň vidieť toľko krásy. Doprajme si
detské zábavné prvky, starajú čúvaním živej hudby.
aspoň počas dovolenky pekné
sa o zeleň i o to aby nechýbalo
TVRDOŠÍN
občerstvenie. Pre zatraktívne„Krásne miesto na život,“ je pocity a doprajme ich aj našim
nie nainštalovali v malom ba- ďalším vyjadrením návštevní- prázdninujúcim deťom.

Tvoríme vlastnú knihu 2017
,,Tajuplné miesta môjho
mesta,“ tak znela téma XVIII.
ročníka slovensko-česko-poľskej súťaže Tvoríme vlastnú
knihu. Ide o literárno-výtvarnú súťaž určenú žiakom do 16
rokov. Jednotlivci alebo dvojčlenný tím sa stávajú spisovateľmi, výtvarníkmi či vydavateľmi a vytvárajú na danú tému
10 – 30 stranovú, vlastnoručne
ilustrovanú knihu. Z národného do medzinárodného kola

súťaže postúpili študentky
Gymnázia Tvrdošín : Michaela Masnicová a Ivanna
Elena Márquez Martínez.
Ivy, ako ju familiárne voláme, nazvala spoločnú prácu
V rohu Mexika. Vyhodnotenie medzinárodného kola
súťaže sa uskutočnilo 14. 6.
2017 v priestoroch mestskej
knižnice vo Frýdku-Místku
v Čechách.
Marianna Masnicová

Písali sm e v na šich n oviná ch
Pred 30-timi rokmi
Všetci chodci zvýšili pozornosť, keď sa začali objavovať podporné konštrukcie potrebné na výstavbu pešej lávky. Prepojili

sa dve časti mesta a chodci mohli bezpečnejšie prejsť do centra.
V súčasnosti je nebesky modrá lavička samozrejmou súčasťou
mesta týčiacou sa nad riekou, vo vianočnom období ozdobená
svetlami odrážajúcimi sa od hladiny.
Pred 25-timi rokmi
Už v roku 1992 muselo vedenie mesta dokazovať, že Oravice
naozaj patria Tvrdošínu. Bojovalo o hlavnú chatu aj o možnosť
realizovania geotermálneho vrtu a so žiadosťou o zaradenie
kostola Sv. Anny sa obrátilo na Biskupský úrad. To, že sa tieto
ciele podarilo splniť svedčia aj mestské termálne kúpaliská, ktoré nielen počas sezóny navštívi denne viac ako stovka návštevníkov, či bohoslužby konané pri príležitosti sviatku sv. Anny.
Pred 20-timi rokmi
Zodpovednosťou spoločnosti je i pripomínanie si ľudí, ktorí
sa v minulosti zasadzovali o rozvoj svojej domoviny, bojovali
za ňu, budovali ju, aby sa na ich činy nezabudlo. Príležitosťou
spomenúť si na jedného z nich bolo odhalenie pamätnej dosky

Jozefovi Ciekerovi, diplomatovi, publicistovi a organizátorovi
študentského a náboženského života, zakladateľovi a podpredsedovi Slovenskej národnej rady v zahraničí.
Pred 15-timi rokmi
Okolie Základnej školy M. Medveckej bolo postupne upravované. Úplnou rekonštrukciou prešiel školský dvor, kde vďa-

prešli rozsiahlymi rekonštrukciami a pýšia sa aj oveľa estetickejšími fasádami, zapadajúcimi do konceptu mesta.
Pred 5-timi rokmi
V mestskej časti Oravice tečie riečka s rovnomenným názvom. Počas nepriaznivého počasia sa menila na život i majetky ohrozujúcu masu vody. Upravením toku v dĺžke 3,53 km sa
jednak výrazne zmenila tvár turistického centra, ale tiež sa tým
zabezpečilo celé okolie pred možnými povodňami.

ka oporným múrom mohlo vzniknúť nové asfaltové ihrisko,
upravené boli aj prístupové chodníky, doskočiská. Do konceptu rekonštrukčných prác výrazne zapadla aj kompletná rekonštrukcia telocviční.
Pred 10-timi rokmi
So stúpajúcim počtom obyvateľov bolo potrebné vyriešiť aj
stúpajúci počet žiadostí o nájom. Riešením bola výstavba ďalšej
mestskej bytovky pri okresnom úrade, ktorá poskytla bývanie
a domov ďalším 27 rodinám.

Vďaka úspešne zrealizovanému cezhraničnému projektu Pieseň znie oravicou a kościeliskou dolinou v priestore s dreveným
amﬁteátrom odznelo niekoľko ročníkov folklórnych slávností,
ktoré potvrdzujú jeho význam. Architektonicky zapadá do prostredia čistej prírody a svojim vizuálom láka množstvo turistov
prichádzajúcich do Oravíc.

Pred desiatimi rokmi sa na objektoch základnej školy a materských škôl v Medvedzí i Tvrdošíne ešte len menili strechy,
pretože niekoľkoročné ploché zastrešenie nebolo vhodné pre poveternostné podmienky nášho regiónu. Dnes už všetky budovy

Prvý verejný požiarny útvar na Orave bol pred 55-timi rokmi
vytvorený v Tvrdošíne ako reakcia na prijatý zákon o požiarnej
ochrane a zároveň ako možnosť väčšej právomoci a zodpovednosti za riadenie požiarnej ochrany.
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Po stopách slávneho rodáka

Narodili sa
11. 4.
13. 4.
23. 4.
12. 5.
22. 5.
25. 5.
13. 6.

Patrik Sameliak
Linda Bučeková
Natália Škodoňová
Patrik Jendrol
Matúš Falla
Adam Šlapák
Michal Baranec

Gabriela Prachařová – Jaroslav Lukačík
Ing. Lenka Pilarová – Bc. Roman Bukový
Mgr. Jana Stoláriková – Roman Ferenčík
Ing. Tatiana Pastorová – Ing. Lukáš Virdzek
Jana Gnidová – Andrej Verníček
Ing. Martina Pápežová – Jozef Dudáš
Nikola Šipošová – Vladimír Vnuk
Alexandra Kavcová – Jozef Iskra
Margaréta Brozová – Jakub Kubás
Erika Kepštová – Mário Lubas
Ing. Lucia Hodálová – Dávid Nezník
Mgr. Jana Madliaková – Ing. Ján Pipák
Mgr. Barbora Lendová – Mgr. Mário Seman
Monika Fonferová – Ivan Zaťko
Katarína Fodorová – Llorenc Gabriel Medina
Monika Kováčová – Peter Maslo
Juliána Donathová – Patrik Zmrazek
Anna Jarinová – Juraj Bača
Tatiana Vlochová – Štefan Šroba
Mária Tarčáková – Stanislav Latus
Marianna Kolejáková – Tibor Luka
Beáta Váleková – Marek Majer
Monika Gondová – Ing.Michal Taraj
Eva Puchríková – Ing. Daniel Michna

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
90 rokov
Žoﬁa Krúpová

Tvrdošín

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

Odišli z našich radov

4. 5.
7. 5.
22. 5.
13. 6.
14. 6.
18. 6.
21. 6.

Margita Dulková
Dušan Kuláš
Anna Habová
Ľudovít Stankovič
Pavol Zembjak
Ján Kulkovský
Marta Sivoňová

a sprístupnenia kultúrneho a
národného dedičstva, podpory
slovenskej mládeže a jej zapájania do kultúrneho a spoločenského procesu a udržania
národných, kresťanských a
demokratických hodnôt vy-

Mierový beh mieru je jedným z najkrajších štafetových
behov. Prebieha cez viac ako
140 krajín sveta. Jeho poslaním je prekonávať kultúrne
a náboženské hranice medzi

zvedeli sa, z ktorých krajín
bežci pochádzajú i o dôvode
organizovania tohto behu. Najčastejšie sa skloňovalo slovo
mier, ktoré bolo použité nielen
slovne, ale aj v súťažiach, do

Bežci s pochodňou šíria myšlienku mieru

Sobáše
22. 4.
6. 5.
6. 5.
6. 5.
6. 5.
6. 5.
13. 5.
7. 5.
20. 5.
20. 5.
20. 5.
20. 5.
27. 5.
27. 5.
2. 6.
3. 6.
10. 6.
17. 6.
17. 6.
17. 6.
17. 6.
24. 6.
24. 6.
24. 6.

Matica slovenská vedomá si významu kultúry pre
rozvoj a upevnenie
vlasteneckého cítenia, prehlbovania vzťahu k
slovenskej štátnosti, ochrany

jednotlivými národmi, ľuďmi
alebo hranice v nás samých.
Najdlhší štafetový beh na svete s mierovou pochodňou zavítal 23. júna aj do nášho mesta. Na Trojičnom námestí tím
bežcov privítal Milan Kováč,
poslanec mestského zastupiteľstva. Zaujímavý program
žiakov okamžite upútal. Do-

ktorých sa žiaci aktívne zapojili. Kvôli nepriaznivému počasiu sa akčného a nápaditého
programu tento rok zúčastnilo
podujatia menej žiakov, ako
v predchádzajúcich rokoch, no
tí ktorí mali možnosť v rukách
podržať mierovú pochodeň,
isto na tento zážitok rýchlo
nezabudnú.

Mali sme zastúpenie medzi trubačmi

Kým maratónci sa po zdolaní
kilometrov postavia na stupne víťazov, cieľovou rovinkou maratóncov – čitateľov sú prečítané knihy.
O tom bol aj desiaty ročník čitateľského maratónu, ktorého sa 31.
mája zúčastnili žiaci základných
škôl z nášho mesta v priestoroch

si podávali z ruky do ruky, aby sa
vystriedali naozaj všetci. Zborovo
sa zhodli na tom, že čítanie má
svoj význam. Veď naozaj, vďaka
knihám človek rastie, rozvíja svoju
osobnosť, vedomosti, a napokon i
samotnú fantáziu, ktorá dokáže
zaviesť človeka z ťažkej reality

Deti odčítali maratón

V Hronseku sa 3. júna konala Česko - slovenská súťaž poľovnických trubačov. Zúčastnilo sa jej viac ako 180 trubačov. V
kategórii sólistov na lesnice sa Daniel Koleják, kapelník DS
Tvrdošanka umiestnil na 4. mieste a jeho syn Danko na 7. mieste. Takáto súťaž je dôkazom toho, že poľovníctvo nie je len o
poľovačkách a starostlivosti o zver počas zimy. Je to životný
štýl povýšený o umelecké hodnoty a nadanie.

Poznávali les v mestskom parku

Byť súčasťou lesa priamo
v centre mesta, to sa len tak nevidí. Tak isto ako mať možnosť
spoznávať stopy zvierat v bezpečí
mimo ich prirodzeného teritória,
ktoré si chránia bez toho, aby sme
boli ich narušiteľmi. U nás v Tvrdošíne je možné všetko aj vďaka
šikovným pedagógom a študentom z SOŠ lesníckej počas Dňa
lesov. Jeho piaty ročník pre žiakov
základných škôl 17. mája zorganizovali spolu s Odštepným závodom Námestovo. Hlavným cieľom
je priblížiť význam lesa pre človeka, oboznámiť so škodlivými či-

niteľmi, ktoré les ohrozujú, a tak
isto za vedomostným účelom
stojí poznávanie rastlín, stromov,
húb, zvierat i hmyzu. Deti si už
tradične mohli vyskúšať pílenie
a meranie dreva, svoju mušku
v hádzaní šišiek do koša. Tejto
„prírodnej udalosti“ sa zúčastnili
žiaci zo základných škôl v Tvrdošíne, Námestove a v Liesku. Po
úspešnom zdolaní stanovíšť deti
čakala medailová odmena spolu
s ceruzkami a sladkými cukríkmi. Hravou formou získali nové
vedomosti o lese, a ktovie, možno
z nich časom vyrastú noví lesníci.

Program Zelená škola od roku
2004 pomáha aj slovenským
školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi, Tie vedú žiakov
a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu,
pomáhajú znížiť celkový vplyv
školy na životné prostredie.
Hlavným cieľom programu
Zelená škola je pomôcť školám
nájsť cestu zmeny, ktorá povedie
k zdravšej, „zelenšej“ a aktív-

nejšej škole i spoločnosti. Veríme, že niektorá zo škôl v našom
meste sa zapojí do 13. ročníka
najväčšieho medzinárodného
ekoprogramu pre deti a mládež
v budúcom školskom roku. Môže
sa stať súčasťou siete viac ako
60 000 škôl v 58 krajinách sveta.
Škola dostane príležitosť zapojiť
sa do grantových kôl a získať tak
ﬁnancie na realizáciu vlastného
projektu prospešného pre školu
i svoje okolie.

Zelená škola

mestskej knižnice v Medvedzí
i na Radničnej ulici. Deti počas
tohto dňa ukázali, že im nie je
cudzie ani hlasné čítanie a hravo
zvládli pripravené knižky, ktoré

do oázy pokoja. Do tohtoročného
maratónu sa zapojilo spolu 364
detí a prispeli tak k prekonaniu
minuloročného rekordu počtu čítajúcich na Slovensku.

Už takmer 30 rokov sa stretávame v Oraviciach počas
sviatku folklóru a šiesty rok
v dôstojnom prírodnom amﬁteátri pri mestskom termálnom
kúpalisku. Jedinečná atmosféra
s prehliadkou pestrofarebných
krojov celého Slovenska a typických tancov regiónov sa tu
prelína s vôňou čistej prírody.
Toto všetko doplnené o jarmok
tradičných remesiel. Už v so-

botu podvečer budú Oravickou
dolinou znieť prvé tóny nabité
folklórom. V nedeľu začíname
už tradične odpustovou svätou
omšou pri príležitosti sviatku
sv. Anny, ktorej je zasvätený
i oravický kostolík. Zabezpečené bude občerstvenie a kyvadlová doprava. Príďte spolu
s nami osláviť sviatok folklóru
počas dvojdňového festivalu
v Oraviciach.

Program podujatí
na letnú sezónu

22. júla o 17.00 SLÁVNOSTI POD OSOBITOU
XXVII. ročník folklórnych slávností a jarmok tradičných
remesiel v prírodnom amﬁteátri v Oraviciach
23. júla o 11.00 SV. OMŠA V AFITEÁTRI
o 12.00 GALAPROGRAM
Okrem speváckej skupiny Radosť, FS Vychodňarske
šarkanice z Ľubice, FS Bystrica z Novej Bystrice,
heligonkárov z Mutného a FS Ekonóm z Bratislavy
vystúpia aj zahraniční hostia z Anglicka – FS Morena
z Londýna a Banova jaruga z Chorvátska.

Od literatúry po divadlo
poli, keď na Literárnom Kežmarku (najstaršia celoslovenská literárna súťaž) získala prvé
miesto v próze. Na celoslovenskej súťaži Dilongova Trstená
Získala druhé miesto Emka
Dobrovolská, tretie miesto Bianka Krížiková a Agátka Brozová
získala ocenenie za autorský
prínos, keďže recitovala svoju
vlastnú poviedku.
Až dva divadelné súbory tvrdošínskeho gymnázia úspešne
reprezentovali školu aj mesto
na nesúťažnom festivale divadiel v cudzích jazykoch v Nitre.

najskej ulici. I. Gessay bol spoluzakladateľ tejto významnej
organizácie Slovákov v USA
roku 1907, ktorá v ťažkých
rokoch maďarizácie pomáhala Slovákom na ich území a v
zahraničí.
Ďalšou zastávkou bol obytný dom na Lermontovovej
ulici v Bratislave, kde Gessay
prežíval roky, keď pôsobil na
Slovensku. Matičná delegácia
si pripomenula aj 200. výročie
J. M. Hurbana návštevou NR
SR, kde ich privítal predseda
NR SR Andrej Danko. Delegácia navštívila aj sály na Bratislavskom hrade, kde predseda
víta štátne návštevy. Rozprávanie pána Karola Hanuľáka,
ktorý erudovaným spôsobom
podal históriu gessayovskéhho
pôsobenia doma i v zahraničí
obohatilo všetkých zúčastnených. Projekt podporila Matica
slovenská a Mesto Tvrdošín.

Pozývame na folklórne slávnosti pod Osobitou

76-ročná
53-ročný
65-ročná
82-ročný
37-ročný
58-ročný
84-ročná

Divadelníci a recitátori tvrdošínskeho gymnázia, podobne
ako v predchádzajúcich rokoch,
zaznamenali opäť niekoľko
výrazných úspechov. Okresnú
súťaž Hviezdoslavovho Kubína
vyhrali vo svojich kategóriách,
Martin Lorinc, Timka Hučalová
a Emka Dobrovolská a Agátka
Brozová a Bianka Krížiková,
pričom na krajskej súťaži prvenstvo a postup na celoslovenský
Hviezdoslavov Kubín obhájil
Martin Lorinc. Agátka získala
na krajskej súťaži druhé miesto.
Viac sa jej darilo na literárnom

hlásila aj tento rok výzvu na
predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu
a rozvoj miestnej a regionálnej
kultúry. MO Matice slovenskej
v Tvrdošíne pripravil projekt
s názvom Slovenský a svetový
- Ignác Gessay. Zaujal hodnotiteľov a získal podporu na realizáciu pietnej spomienky na
nášho slávneho rodáka.
Dňa 16. júna absolvovali
členovia MO MS v Tvrdošíne
cestu do Bratislavy. Tu navštívili Ondrejský cintorín, kde je
I. Gessay pochovaný. Na hrob
položili kyticu, ktorá má symbolizovať skutočnosť, že občania mesta Tvrdošín nezabúdajú na svojho rodáka. 17. jún je
aj dňom narodenia I. Gessaya.
110. výročie vzniku Slovenskej ligy v USA si pripomenuli položením kytice pri
buste I. Gessaya v tzv. Liga
- pasáži v Bratislave na Du-

30. júla o 15.00 XXII. ročník FORDYCH
Krajský festival malých dychových hudieb a Krajská
súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových
hudieb s postupom na celoštátnu súťaž Dolná Súča 2018.
Na Trojičnom námestí sa predstavia DDO Trstená, DDH
Liptovská Lužná, MDH Nová Kysučanka - Kysucké N. Mesto.
Hosťom programu bude Paraﬁálna Deta Orkiestra Laskowa
Poľska.
Organizátor: DH Tvrdošanka a Mesto Tvrdošín
AUGUST
22. augusta – 10. septembra JÁN SVOBODA
Výstava diel umelca v Art galérii Schürger, otvorené
denne od 10.00 do 18.00
6. augusta o 15.00 TVORIVÉ DIELNE
Zábavno–kultúrny program pre deti na Trojičnom námestí,
organizátor: Misia mladých
18. augusta PROMENÁDNY KONCERT
Koncert na Trojičnom námestí, organizátor:
Mesto Tvrdošín
31. augusta UKONČENIE PRÁZDNIN
Diskotéka pre deti, organizátor: Mesto Tvrdošín, miesto:
Michalské námestie
SEPTEMBER
2. septembra OTVORENIE ŽIHADIELKA
Kultúrno – zábavný program s atrakciami pre deti pri
otvorení detského ihriska,
organizátor: Spol. LIDL a Mesto Tvrdošín, miesto: pri
hoteli Limba
9. - 11. septembra DNI MESTA
Trojdňové celomestské podujatie
Organizátor: Mesto Tvrdošín, miesto: Trojičné námestie,
futbalový štadión
15. septembra PÚŤ KU SKALKE
Sv. omša na pútnickom mieste Skalka
25. - 29. septembra VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY
Otvorenie výstavy domácich dopestovaných plodín spojená
s vyhlásením najkrajšej predzáhradky a balkóna
Organizátor: Mesto Tvrdošín, miesto: Výstavná sála
MsKS
29. septembra MICHALSKÝ JARMOK
Organizátor: Mesto Tvrdošín, miesto: Michalské námestie
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Futbal dosiahol iba priemerné výsledky
Futbalový ročník 2016/2017 je ukončený. S týmto
prichádza tradičné zhodnotenie futbalových mužstiev.
,,Áčko“ Tvrdošína prechádzalo na jar striedavými výkonmi a výsledkami. Mrzia
najmä výsledky v Dolnom Kubíne, kde prehrali 4:2, ako aj
remíza 2:2 v Trstenej. Následne doma remizovali s lídrom
zo Stráňav 0:0, prehrali v Belej
- Dulice 4:2 a sezónu zakončili víťazstvom 4:2 s Bánovou.
Jedným slovom ako na hojdačke. Raz oko diváka hráči tešili a raz ho zase sklamali. Pri
takej konštalácii družstva sa
čakalo lepšie umiestnenie ako
konečná 7. priečka. Do ďalšieho ročníka budú očakávať
zlepšenie nielen diváci, ale aj
tréner a vedenie ŠK Tvrdošín.
Čo dod ať k st a ršiemu
dorastu Tvrdošína? Jedine

obrovské sklamanie. Darmo
by sme hľadali pozitívne slová
na tento kolektív. Prístup
niektorých hráčov k tréningu
je zarážajúci. Posledné miesto
v tabuľke by malo postaviť
do pozoru kompetentných a
ďalšiu sezónu by malo dôjsť
aspoň k čiastočnej náprave.
Mladší dorast bol ovplyvnený starším dorastom, keďže
väčšina mladších dorastencov musela hrávať za starší
dorast. Oproti svojim starším
kolegom však výsledkovo
ani herne nesklamali. Skončili síce predposlední, ale na
niektorých hráčoch sa dá do
budúcej sezóny stavať. Od
budúcej sezóny budú dorastenci hrať III. ligu, čiže starší

a mladší dorast sa zlúči do
jedného družstva.
Družstvo starších žiakov
zaznamenalo herný aj výsledkový progres. Škoda, že to
nestačilo na lepšie umiestnenie v tabuľke, niektorí hráči
mali svetlé momenty. Nedá sa
im uprieť snaha niečo na tom
zmeniť, možnosť nápravy už
budú mať iba v III. lige.
Mladší žiaci oproti svojim
starším kamarátom skončili v
tabuľke II. ligy lepšie. Konečné 9. miesto a predvádzaná
hra potešilo divákov, aj keď
to vždy môže byť aj lepšie.
Prípravka si vybojovala
víťazstvo vo svojej skupine
a právo štartovať na záverečnom turnaji o majstra Oravy v
Istebnom, kde obsadili druhé
miesto a stali sa vicemajstrom
Oravy pre sezónu 2016/17.

Aj 15. ročník s medzinárodnou účasťou
Cestný beh Tvrdošínska Wydra a u mužov 50 - 59 rokov Šutty, 3. Jakub Ťapaják; dievdvanástka má v Tvrdošíne za- bol najrýchlejší Ryszard Kobaj- čatá 3. až 4. ročník – 1. Alica
korenenú tradíciu, veď tento lo. U mužov nad 60 rokov tri- Divinská, 2. Ema Vavreková, 3.
rok sa bežal už 15. ročník toh- umfoval Peter Kypta. Veteráni Nela Šálková; chlapci 3. až 4.
to podujatia. Prvýkrát zaradila mali víťaza z Krivej, a to Sta- ročník – 1. Matej Buc, 2. Martieto preteky do svojho kalen- nislava Lofaja. V absolutnom tin Korbeľ, 3. Adam Uhliarik;
dára aj Žilinská župná bežec- poradí žien sa tešila z víťazstva dievčatá 5. až 6. ročník – 1.
ká tour. Ako každý
rok, aj tento, sa na
štart postavili kvalitní pretekári, ako
napríklad majster
Ukrajiny či tretia
najrýchlejšia žena z
majstrovstiev sveta
do vrchu.
Veľkému záujmu sa tradične už
tešili detské kategórie, kde mali najväčšie zastúpenie
materské školy. Radosť a plač sa niesol
touto kategóriou, no
smutné nezostalo
žiadne dieťa. Každé
dostalo od organizátorov medailu a
sladkosť. V ďalších Víťazi absolutného poradia mužov na spoločnej foto spolu s pridetských kategóri- mátorom Ivanom Šaškom a hlavnými organizátormi J. Balúnom
ách sa bolo na čo a V. Fonferom.
pozerať od samého
začiatku až po koniec.
Adela Esentierová z Ostravy. Ema Ťapajáková; chlapci 5.
Úč a s ť n a 15. r o č n í k u Druhá skončila Natália Malaya až 6. ročník – 1. Juraj Košút,
prekonala hranicu až troch a tretia Jana Hanulová. U žien 2. Martin Košarišťan, Sebasstoviek pretekárov s čí m nad 35 rokov triumfovala Natá- tián Benicaj; dievčatá 7., 8. a
boli spokojní aj organizátori lia Malaya. Najlepším bežcom 9. ročník – 1. Sandra Simanopodujatia. Na štart hlavných z Tvrdošína bol opäť Matuš Ko- vá, 2. Barbora Štupendeková;
pretekov na 12 kilometrovú valčík. Najstarším účastníkom chlapci 7., 8. a 9. ročník – 1.
trať sa síce chvíľku čakalo, bol opäť Daniel Paško, ktorý Boris Kuvaň, 2. Simon Bebitáš,
no opäť sa bolo na čo pozerať. 6 kilometrovú trať odbehol vo 3. Pavol Betuštiak; dorastenci – 1. Lukáš Špánik, 2. Martin
Traťový rekord, ktorý drží už veku 82 rokov.
Kyseľ, 3. Kristián Krilek; doniekoľko rokov africký bežec
Výsledky:
rastenky – 1. Katarína
Belopotočanová, 2. Eva
Ondríková, 3. Simona
Kuráňová.
Absolútne poradie
dospelých - Muži – 1.
Branislav Šarkan 0:38:24
h, 2. Jan Wydra 0:39:02,
3. Radim Picek 0:39:35 h,
4. Sergey Rascuakin, 5.
Anatoliy Malyy; Muži Kategória B - 40 - 49 r. 1. Jan Wydra, 2. Anatoliy
Malyy, 3. Slavomír Dobák; Muži - Kategória
C - 50 - 59 r. - Ryszard
Kobajlo, 2. Peter Stolár,
3. Roman Baláž; Muži V každej bežeckej kategórii sa bolo na čo pozerať.
Kategória D - 60 a viac
rokov - 1. Peter Kypta,
Erkol Ashenaﬁ síce prekonaný
Dievčatá MŠ – 1. Linda 2. Zygmund Lyznický, 3. Ján
nebol, ale celkom slušný výkon Ťapajáková, 2. Terézia Chre- Jurina; Veteráni: 1. Stanislav
podal víťaz tohtoročnej TS neková, 3. Amy Nováková; Lofaj; Ženy – 1. Adela Esendvanástky Branislav Šarkan chlapci MŠ – 1. Lukáš Franek, tierová 0:48:40 h, 2. Natália
z Kysuckého Nového Mesta s 2. Sebastián Bobrík, 3. Dávid Malaya 0:49:22, 3. Janka Hačasom 38 minút a 24 sekúnd. Dibdiak; dievčatá 1. až 2. roč- nulová 0:51:17, 4. Soňa GavuloDruhý dobehol Ján Wydra a ník – 1. Ema Kušnierová, 2. vá 0:54:02; Ženy - Kategória
tretí skončil Radim Picek. V Nikola Šprláková, 3. Anna Ba- F, 35 a viac rokov - 1. Natália
kategórii 40 - 49 rokov sa z lážová; chlapci 1. až 2. ročník Malaya, 2. Danka Hanulová, 3.
prvého miesta tešil opäť Jan – 1. Matúš Mikula, 2. Oliver Jarmila Kakusová.

Tvrdošín žil florbalom a kvalitnou zábavou
Počas víkendu od 2. do 4. júna
sa v našom meste uskutočnil
medzinárodný ﬂorbalový turnaj
O pohár primátora mesta Ivana Šašku. Turnaj bol rozdelený
do kategórie mužov a amatérov.
V kategórii mužov štartovalo
osem elitných družstiev a celkové víťazstvo si odnieslo družstvo
Mokrí Bandyti (CZE) V kategórii
amatérov oravský klub Fbk Dolný Kubín. Turnaja sa zúčastnilo
500 hráčov z Čiech, Slovenska
a Poľskej republiky. V dvoch halách bolo odohratých 84 zápasov.
Na konci bol vyhlásený najlepší
hráč, najlepší strelec a brankár
turnaja v oboch kategóriách. V
mužskej sa najlepším hráčom
a zároveň i najlepším strelcom
stal Lukáš Mráz a brankárom Filip Plíhal. V kategórii amatérov
bol ocenený ako najlepší hráč

Milan Jonák, strelec Václav
Strbák a brankárom turnaja bol
Michal Zápalka. Všetci jednotlivci boli ocenení pamätnou trofejou primátora mesta Tvrdošín

a vecnými cenami od sponzorov.
Umiestnené družstvá v oboch
kategóriách si odniesli poháre,
diplomy, medaile a ﬁnančnú odmenu 200 €.

Víťazky skúšajú či je pravá

K želaniu pekného športového leta všetkým deťom
a mládeži Tvrdošína sa pripája Karolína Šašková so zlatou
medailou z tenisového turnaja v Bratislave.
Karolína, ktorá má už tretí rok stabilné miesto v reprezentácii
Slovenska, je toho času
prvý rok v kategórii starších žiačok, kde vo svojej
vekovej kategórii ročníka
2004 si po celý rok udržuje 1. miesto na Slovensku.
Letnú tenisovú sezónu
aktuálne začína na dvoch
turnajoch v Rakúsku, kde
Zľava: Karolína Šašková, Ema Tóthová. jej želáme veľa úspechov.

Ultramaraton aj s bežcom z Tvrdošína
V polovici júna sa uskutočnil ultramaratón Štefánik Trail,
ktorý viedol z Brezovej pod
Bradlom až do Bratislavy k soche Milana Rastislava Štefánika. Zúčastnil sa ho aj bežec z
Tvrdošína Roman Petrikovič,
ktorý sa postavil na štart spolu so 161 ďalšími pretekármi.
Trať viedla cez Malé Karpaty na
Kamzík, do Divína a končila v
Bratislave pri soche M. R. Štefá-

nika na nábreží Dunaja. Pretekári absolvovali až neuveriteľných
144 kilometrov v priebehu 2 dní.
Približne každých 20 kilometrov
bola na trati postavená občerstvovacia stanica, ktorá bola
zásobená vodou, ionťákmi, čajom, kávou a typickými ultrabežeckými „jedlami“: chlieb s
masťou alebo s nutellou, čipsy,
škvarky, melóny, pomaranče... a
na niektorých aj luxus v podobe

rizota, cestovín, či skvelej slepačej polievky. Do cieľa dobehlo
iba 93 pretekárov. Blízkosť cieľa robí zázraky! A navyše stará
ultrabežecká múdrosť hovorí, že
keď ťa už bolí aj beh aj chôdza,
tak nie je dôvod nebežať. Roman
Petrikovič skončil na 85. mieste,
keď 144 kilometrov absolvoval za
rovných 29 hodín, čo je výborný
výsledok, však niekoľko desiatok
bežcov ani nedorazilo do cieľa.

Záver volejbalovej sezóny
Volejbalová sezóna sa končí,
začína leto a volejbal sa z hál
a telocviční presúva na pláže
a pieskové ihriská. Pomyslenú
bodku urobili volejbalisti Tvrdošína 3. miestom na turnaji
štyroch miest v poľskom mestečku Żywiec. Turnaj sa pritom
vôbec nevyvíjal podľa predstáv
hráčov, v skupine nestačili na
celkového víťaza turnaja, a tak
stratili možnosť bojovať o víťazstvo v turnaji. Týmto turnajom sa ich séria končí a po 1.
mieste vo Francúzsku, 1. mieste
v Poľsku(Zlotoryja), 2. mieste
v Tvrdošíne a 3. mieste v Poľsku
(Żywiec) sa stalo tvrdošínske

družstvo najúspešnejším tímom
v celej sérii. Nový ročník sa

otvorí 10. septembra vo francúzskom Wittelsheime.

Už aj stolní tenisti ukončili
súťaže v ročníku 2016/17. Čas od
apríla do júna ako obvykle patrí
mládeži. Prebehnú majstrovstvá
Slovenska jednotlivcov vo všetkých vekových kategóriách mládeže. Už niekoľko rokov veľmi
úspešne bojujú aj naši mladí hráči. Ani tentokrát nebolo inakšie
a naši mladí hráči doviezli domov
až 10 medailí : 3 zlaté, jednu striebornú a 6 bronzových, o ktoré sa

podelili Dalibor Diko, Natália Divinská, Roman Belopotočan, Dávid Belopotočan, Karin Drbiaková
a Sára Ferenčíková.
Na základe aj týchto výsledkov sa na majstrovstvá Európy
do Portugalska v júli tohto roku
prebojovali a nominovali aj dvaja
naši hráči Dalibor Diko a Natália
Divinská a budú súťažiť v kategórii staršieho žiactva. Obom držíme palce !

Diko a Divinská do Portugalska

Vicemajstri Oravy sú naše nádeje
Najmladšie futbalové nádeje
z celej Oravy sa stretli v sobotu
17. júna na záverečnom turnaji
o majstra Oravy v Istebnom. Ví-

Novoťou, Oravskou Jasenicou a
domácim Istebným. Už v prvom
zápase Tvrdošín ukázal, že má
ambície sa popasovať o postup

Horný rad zľava: T. Leštinský, J. Lajmon, N. Bakoš, M. Holub,
F. Chorvát, F. Leginus, tréner J. Betuštiak; dolný rad zľava:
F. Krivda, M. Korbeľ, D. Geššay, D. Kováč; ležiaci: J. Gočala.
ťazi svojich základných skupín
prípravok, ktorých bolo celkovo
osem sa stretli v dvoch základných skupinách. Nechýbalo ani
družstvo Tvrdošína, ktoré počas celej sezóny neprehralo ani
jeden zápas v svojej skupine. V
základnej skupine majstrovského turnaja sa stretli postupne s

zo skupiny. S Novoťou vyhrali 2:0, keď sa presadili Holub
a Leštinský. V ďalšom zápase
si poradili s Or. Jasenicou jednoznačne 4:1, keď dvomi gólmi
sa prezentoval Leštinský, po
góle pridali Kováč a Chorvát.
Tretí zápas s Istebným bol pre
oko diváka potešením, šance

sa striedali na oboch stranách,
dominovali hlavne brankári.
Výsledok 0:0 stanovil, že víťazom A skupiny bude Tvrdošín.
Vo ﬁnále narazili na niekoľkonásobného víťaza tejto vekovej
kategórie z Dolného Kubína. Po
prvých piatich minútach prehrával Tvrdošín už 2:0 a vyzeralo
to, že Dolný Kubín jednoznačne vyhrá. No opak bol pravdou.
Ešte do polčasu sa Tvrdošínu
podarilo vyrovnať dvomi gólmi Leštinského. Po polčase to
bolo štýlom kto dá gól, vyhrá.
Tvrdošínu chýbalo v závere to
povestné ,,futbalové šťastíčko“,
keď im sa nepodarilo skórovať,
pričom z následného protiútoku
Dolný Kubín spečatil výsledok
na 3:2. Po zápase zavládlo sklamanie, smútok a padali aj slzy.
,,Som hrdý na svojich hráčov,
počas celej sezóny hra družstva
gradovala a vyvrcholila na tomto turnaji , o čom svedčia aj výsledky a predvedená hra. Chalani bojovali jeden za druhého a
ukázali, že aj keď Dolný Kubín
bol jednoznačným favoritom, dá
sa hrať s každým. V Tvrdošíne
opäť vyrastá generácia hráčov, ktorá môže v budúcnosti
výrazne prehovoriť do futbalového diania,“ povedal tréner
vicemajstrov Jakub Betuštiak.
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