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Nemáme domov hľadať, ale ho máme vytvárať
Pod týmto mottom sa niesli tohtoročné oslavy Dni
mesta, ktoré sa konali druhý septembrový víkend. Jedinečná atmosféra, skvelá hudba a hromada spomienok. Aj takto by sme mohli začať s opisom Dní mesta,
ktoré opäť po roku spojili obyvateľov do jednej veľkej
harmonickej skupiny priateľov, známych a rodiny.

ľudia, ktorí aj napriek všetkým problémom, či iným
nepríjemnostiam milujú a držia spolu. A držať spolu ako
rodina, hoci nás spája nie
puto pokrvné, ale spoluob-

lepšie a priateľskejšie ako
žiť tam, kde niet záujmu
o toho druhého. Dni mesta
sú o zachovaní starých pút,
vytvorení nových, o súdržnosti, o priateľstve, o meste
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablov ým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste pot ulujú.

Posila v slove

Dobrý Bože, ťažko mi idú slová, ktoré by vyjadrili
môj život. Hlboko v sebe túžim po láske a bojím sa
milovať, lebo pri milovaní cítim zraňovanie a bolesť.
V Duchu Svätom Ťa prosím, Pane, aby moje milovanie lámalo moje sebectvo, moju sebalásku, aby
pomáhalo druhým. A keď sa moje milovanie stretne
so sebectvom druhého človeka, Pane, daj mi silu,
aby som nezatrpkol. V duchu Svätom Ťa prosím,
buď so mnou. Duch Svätý, Ty láska Trojjediného
Boha, pomáhaj mi, aby som vytváral cez milovanie
Teba nebo v sebe.
Július Chalupa

PRIPOMEŇME SI

50. výročie udelenia štatútu mesta
s účinnosťou od 1. januára 1966
20. výročie vzniku okresu Tvrdošín
s účinnosťou od 24. júla 1996

Spomíname...

Milovať a byť milovaný je ten najkrajší pocit na
svete. O to väčšmi ho vieme vnímať a prijať, keď

láska tá úplne prvá, s ktorou
sa v živote stretneme, vychádza z tepla domova. Z miesta, kde je každý rád. Kde sú

čianske je vzácnosť. Pretože,
hoci si to neuvedomujeme,
žiť na mieste, kde každý
o každom všetko vie je oveľa

a jeho obyvateľoch. Už pri
prípravách programu na tri
dni sa myslelo na všetkých.
(Pokračovanie na 5. str.)

Všetko pre spokojnosť občanov
Mať vlast nú mestsk ú
skládku komunálneho odpadu je jednou z devíz každého
mesta. Robí ho samostatným
v rozhodovaní, no najmä prináša benefity pre jeho obyvateľov v podobe oveľa nižších poplatkov za odvoz ako
v mestách, ktoré sú závislé od
cien vývozcov odpadu.
„Keď sme v roku 1989
získali stavebné povolenie
k výstavbe skládky, bol som
šťastný. Uvedomoval som si,
že v budúcnosti sa nám táto
investícia mnohonásobne
vráti,“ zaspomínal si primátor mesta Ing. Ivan Šaško.
Jeho slová sa naplnili. Od
tohto obdobia mesto za odvoz odpadu určuje najnižšie
poplatky v rámci celého Slovenska.
Skládka fungovala od
roku 1991. Odpadu však bolo
stále viac a jej kapacita sa
rýchlo naplnila. Už v roku
2009 bolo potrebné prejsť celou procedúrou schvaľovaní,

aby bola pripravená ďalšia časť
skládky na jej užívanie. Dnes
sa nám zdá až neuveriteľné, že
o ďalšie kolaudačné rozhodnutie muselo mesto žiadať už o tri

jektom,“ pokračuje primátor.
Ten bol úspešný a mesto
získalo z ministerstva životného
prostredia finančné prostriedky
na výstavbu Zberného dvora

fólií, papieru, tetrapakov
a ďalších komodít, ktoré by
mali byť v kontajneroch na
ne určených, sa tam nachádza. Týmto sa nechcenou

Práce na novej skládke finišujú. Ako rýchlo sa naplní bude záležať iba na tom, ako zodpovedne dokážeme triediť odpad.
roky, teda v roku 2012.
a techniky potrebnej k zberu rýchlosťou napĺňa skládka.
„Bolo nevyhnutné čo naj- odpadov. Aj keď sa v meste preKapacita súčasnej prvej
skôr odbremeniť skládku. Ke- vádza zber vytriedených zlo- kazety skládky sa po neceďže išlo o veľkú investíciu, žiek z komunálnych odpadov, lých štyroch rokoch zaplnila
rozhodli sme sa ju riešiť pro- je neuveriteľné, koľko plastov,
(Pokračovanie na 2. str.)

Nový Lidl začína byť realitou
Obchodný dom Lidl bol už 10 rokov
súčasťou mesta Tvrdošín. Od začiatku
júla, kedy sa začala asanácia starej
budovy a parkoviska, ubehol už nejaký
čas a nový model Lidla rastie neuveriteľnou rýchlosťou, čomu sa tešia najmä
občania nášho mesta, ktorí sa nevedia
dočkať jeho znovuotvorenia. Robotníci na jeho výstavbe postupujú vo veľmi
rýchlom tempe, neodradilo ich ani nepriaznivé počasie a práce prebiehajú aj
počas víkendov. Len nedávno sa kopali
základy predajne, a ani sme sa nenazdali
už stojí hrubá stavba novej a prebiehajú
dokončovacie práce v exteriéri a interiéri
predajne. Nový Lidl bude mať klasickú
predajňu s rozšíreným sortimentom tejto
obchodnej spoločnosti, pričom na prízemnom podlaží bude zväčšený predajný
(Pokračovanie na 2. str.)

Jedine čas má moc zahojiť rany po strate blízkeho
človeka. Má moc zmeniť
tok našich myšlienok i silu
spomienok venovaných milovanej osobe. Hoci intenzita
spomienok sa časom znižuje,
neznamená to zabudnúť, ale
zmieriť sa s tým, ako to je.
Znamená to naučiť sa opäť
žiť. Čas je preto ozajstný
liečiteľ duší. Je to jediný
liek, ktorý dokáže vyliečiť
zranené srdce.
Koľko toho času
pre každého treba si však
nedovolí odhadnúť ani ten
najmúdrejší lekár. Veď je
ho toľko druhov. Čas na
zabudnutie, čas na odpustenie, čas na to nájsť odvahu a postaviť sa svetu tvárou v tvár úplne sám.
Pamiatka zosnulých
je jedno z období,
kedy máme moc
tento čas aspoň
na chvíľu zastaviť, v tichosti vojsť do tajomna na cintoríne,

a hoci je okolo nás množstvo iných trúchliacich ľudí,
dokážeme spoločne cítiť
s tými druhými a zároveň
byť sami so svojimi myšlienkami. Myšlienkami venovanými minulosti, ktorá
sa vie v jednom okamihu tak
rýchlo stratiť. Myšlienkami,
kedy si človek uvedomuje,
že hoci práve teraz je prítomný na tomto mieste so
všetkými ostatnými, každým
dňom je bližšie
k svojej minulosti.
Každý má preto, kráčajúc do
budúcnosti aj zodpovednosť
vytvoriť vlastnú minulosť,
ktorá ostane v spomienkach
iných. Zodpovednosť za
spomienky radostné, milé
a úprimné. Nemáme ostať
stáť na mieste so svojim
smútkom, ale venovať svoj čas milovaným osobám,
ktoré nás držia
za ruku a hovoria nám mama,
starká, dedko, brat,
či teta...

Vážení a milí spoluobčania,
prijmite srdečné pozvanie do športovej haly

v sobotu 10. decembra o 1400
na už tradičný a neopakovateľný
predvianočný

Sviatok príbuznosti
Vianoce nie sú niečo, čo trvá večne. Je to kus domova, čo si nosí
každý vo svojom srdci.Ak nenájde Vianoce vo svojom srdci,
určite ich nenájde pod stromčekom.To, čo je dôležité, nebude pod stromčekom. Nebude to zabalené a nemá to cenovku.
To, čo je dôležité, nájdete v objatí, v jednoduchom úsmeve, pohľade,
bozku. To, čo je dôležité, by malo prísť k srdcu a objať našu dušu!

Potvrďme spolupatričnosť
a buďme na naše mesto hrdí

Ak sa vám naše mesto páči a sme radi, že tu
môžeme žiť, využime možnosť to prejaviť aj verejne tým, že to dokážeme a zahlasujme za naše
mesto v súťaži O najkrajšie mesto Slovenska, čím
potvrdíme, že sa nám v našom meste dobre žije.
Už len do 31. októbra do 12.00 hodiny, keď nám
zostáva len niekoľko dní. Ďalšie informácie nájdete
na stránke mesta www.tvrdosin.sk, kde je popísaný aj spôsob hlasovania.
Súťaž prebieha na www.slovakregion.sk.
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S ministrom ŽP o aktuálnych problémoch Oravy Aj sakrálne pamiatky sú naším dedičstvom
Primátor I. Šaško sa spolu so starostami 31. augusta
stretol s ministrom životného
prostredia Lászlom Sólymosom. Na stretnutí rezonovali témy ako ochrana
pred povodňami, výstavba
kanalizácie, v ysychan ie
lesov, čierne skládky a mnohé
iné témy, ktoré sa úzko dotýkajú života v našom regióne.
Najväčším problémom realizácie týchto požiadaviek sú,
ako inak peniaze, ktorých je
vždy nedostatok. Preto zástupcov samospráv zaujímalo
predovšetkým to, aký balík
peňazí bude k dispozícii na
protipovodňové opatrenia na
likvidáciu čiernych skládok,
vybudovanie kanalizácií, či
na ochranu Oravských lesov.
Primátor nášho mesta sa dotazoval na kroky ministerstva
pri záchrane prírody kvôli
hrozbe, ktorá sa na Oravu

šíri z tatranských lesov. Podľa
ministra bude potrebné túto
situáciu riešiť aj z pohľadu
iných ministerstiev, pretože
je to naozaj vážny problém
nielen Oravy ale aj Slovenska.
Minister si vypočul problémy jednotlivých obcí a v závere skonštatoval: „Budeme
sa snažiť robiť čo najlepšie,
ako vieme, no treba si uvedomiť, že nie je možné urobiť všetkým po vôli.“ Je však
namieste povedať, že tam,
kde je vôľa, je vždy aj cesta,
ktorá vedie ku riešeniu aspoň
tých nevyhnutných potrieb,
čo v konečnom dôsledku
môže znamenať spokojnosť
na každej strane. Netreba sa
vzdať riešenia problémov,
ale pripomínať sa a vyskúšať
všetky prístupné možnosti
a prostriedky na dosiahnutie
cieľa, čo platí aj o záchrane
Oravských lesov.

Stať sa rodičom znamená
mať zodpovednosť. Ani počas deviatich mesiacov, kedy
sa pripravujeme na príchod
nového človiečika na svet,
túto prípravu nepodceňujeme.
Chceme dať svojmu dieťaťu,
svojej budúcnosti len to najlepšie. Želáme si preň ideálnu

príležitostí ukázať dieťaťu,
čo je dôležité, je aj prijatie
najmenších za občanov mesta. Hoci sa obyvateľmi stávajú
hneď po narodení a vybavení
potrebných formalít, symbolicky na pozvanie primátora
mesta sa toto prijatie koná
v obradnej sieni v mestskom

Uvítanie detí

Vytvorením ďalšieho spoločného mikroprojektu s
názvom Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Kościelisko a Mesta
Tvrdošín podnikli obidve samosprávy prvé kroky k zlepšeniu súčasného stavu nášho kultúrneho dedičstva.
V krátkom časovom úseku
vytvorili obidvaja partneri dva
projekty. O prvom – s názvom
Turistika bez hraníc –
Chodníkom pašerákov
sme vás informovali v
predchádzajúcom čísle
našich novín. Druhý si dal
za cieľ zabezpečiť obnovu, rekoštrukciu sakrálnych pamiatok na území
nášho mesta a gminy
Kościelisko.
„Keď sme sa dozvedeli, že v rámci programu
Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020 je
možné zabezpečiť reštaurátorské práce na sakrálnych pamiatkach,
neváhali sme. Pripravili sme
projekt, ktorý by mohol výrazným spôsobom prispieť k ich
obnove. Prostredníctvom tohto
programu môžu mestá, obce
a verejné subjekty realizovať
mikroprojekty, ktorých hlavným cieľom je rozvoj a posilnenie spolupráce medzi komunitami na oboch stranách hranice, najmä v oblasti kultúry,
vzdelávania, cestovného ruchu
ako aj v sociálnej a ekonomickej oblasti,” hovorí primátor
I. Šaško, ktorý si spolu s jeho

zástupkyňou a vedením gminy
Kościelisko v apríli tohto roka
prevzali medzinárodné ocene-

projekt schválený, budeme
úzko spolupracovať s farským
úradom, pretože niektoré sú
vo vlastníctve mesta,” dopĺňa
primátor.
Do projektu sú zaradené
pamiatky: sv. Ján Nepomucký,
Mariánsky stĺp, Kríž na stĺpe
a guľatom podstavci, sochy sv.

nie v poľskom
Zakopanom za
najlepšie spolupracujúce
samosprávy v
rámci cezhra- Mariánsky stĺp pred kostolom Najsvätejšej
ničnej spolu- Trojice.
práce Združenia Euroregiónu Tatry.
Florián a Anjel strážny, Pies„Naše mesto zaradilo do kovcové levy (Tvrdošín), Súprojektu desať pamiatok, na sošie Sv. Trojica, Kaplnka so
ktorých je potrebné vykonať zvonicou spolu so sochami sv.
nielen odborné reštaurátor- Floriána a sv. Jána Nepomucské práce, ale pri niektorých kého na fasáde budovy (Krásaj úpravu okolia. Ak bude na Hôrka), Centrálny kríž v

cintoríne, Zvonica (Medvedzie), Kostolík sv. Anny –
reštaurovanie interiérových
nástenných fresiek (Oravice).
Sakrálne pamiatky sú svedectvom viery a tvorivosti
ľudí. Sú vyjadrením názoru
na myšlienkový, duchovný
svet, sú odkazom z minulosti. Veriaci umelci pretavili do
nich svoj talent, schopnosti,
zručnosti a vedomosti. Ich
ochrana je potrebná aj preto,
lebo v súčasnosti vzniká len
pomerne málo takýchto diel s
duchovnou tématikou.
Spoločne vypracovaný projekt dáva tomuto zámeru nadregionálny charakter. Vydaním Albumu a mapy Cesty
sakrálnych objektov kultúrneho dedičstva poľsko – slovenského pohraničia budú obaja
parneri propagovať chodník
vo svojich regiónoch.
„S gminou Kościelisko sme
podpísali dohodu o spolupráci do roku 2020 a verím, že
postupne sa naša spolupráca
rozšíri o ďalšie spoločenské
a hospodárske oblasti, ale aj
ďalšie skupiny obyvateľov,” k
čomu primátor dodáva, že aj
v prípade, že nám projekt nebude schválený, naša starostlivosť o toto dedičstvo musí
byť trvalá.
Projekt by mal byť vyhodnotený začiatkom budúceho
roka. O tom, či bol úspešný vás
budeme informovať.

Úvahy o krytej plavárni v našom meste začíname napĺňať výberom lokality, prípravou štúdie a ekonomických rozborov

budúcnosť a už od malička
sa ho snažíme naučiť veci,
ktoré podľa nás v živote bude
potrebovať. Snažíme sa mu
vštepiť do srdca dobro a lásku
k blížnemu, k prírode. Učíme
ho byť všímavým ku svojmu
okoliu. A jednou z takýchto

úrade. Aj vo štvrtok 13. októbra sa so zástupkyňou primátora Vlastou Jančekovou
stretli maminky so svojimi
detičkami, kde podpisom do
pamätnej knihy zapísali seba
i svojho potomka, už oficiálne
člena mestského spoločenstva.

Nová etapa Hydac Electronic, s.r.o Tvrdošín

Zvyšovanie výrobných
kapacít si vyžiadalo nové potreby priestorov pre technicko
- hospodárskych pracovníkov
a výrobu. S nadstavbou administratívnej budovy sa začalo
v roku 2015 a práce boli dokončené na jar 2016. Získala
sa tým nová plocha viac ako

500 m2, ktorá bola potrebná
hlavne pre oddelenie vývoja
a vývojovej dielne, kde sa
pripravujú zariadenia pre výrobné linky.
V súčasnosti sa pripravuje
aj realizácia nových projektov, ktoré výrazne ovplyvnia
ďalší vývoj závodu. Aby sa
tieto plány mohli realizovať,
rozhodlo sa vedenie firmy pre
výstavbu novej haly, ktorá
bude rovnako dvojpodlažná,

ako hala č. 2. V nej sa budú
vyrábať a montovať komponenty pre hydraulické systémy. Touto výstavbou sa získa
ďalších 4000 m2 výrobnej plochy. Spustenie do prevádzky
sa plánuje v júni 2017.
„Celková investícia predstavuje viac ako 10 mil. eur

a v budúcom roku by sme
mohli prijať približne 40
pracovníkov so strojárskym
zameraním pre novú výrobu.
Výstavba nových priestorov je pekným darčekom pre
zamestnancov, mesto Tvrdošín aj celý región pri príležitosti 15. výročia začatia
výroby v HYDAC Electronic,
s.r.o, ktoré oslávime na budúci rok,“ informoval nás riaditeľ Rudolf Fukas..

Plaváreň v Nižnej svojho
času fungovala spoľahlivo. Jej
roky slávy sú však už dávno
zabudnuté a deti nášho mesta musia za plaveckým bazénom dochádzať do
vzdialených miest,
čo platí aj pre verejnosť nielen nášho
mesta, či blízkeho
okolia, ktorí začínajú využívať krytú
plaváreň až v Novom Targu.
Vedenie mesta
už dlhšiu dobu koketuje s myšlienkou
v y t v o r i ť
podmienky nielen
pre deti nášho
mesta, či žiakov
našich stredných
škôl, g y m ná zia ,
priemyslovky, či
lesníckej školy, na
základné plavecké výcviky, čo
platí aj pre všetkých tých, ktorí
vedia, že plávanie je zdravé pre

každého človeka a malo by byť
súčasťou nášho života.
Vedomie, že Tvrdošín má
aj svoju dobrú spádovú polohu pre túto časť Oravy, ale tiež

augustovom mestskom zastupiteľstve už nielen ako úvaha
o niečom, ale už tu boli nastavené isté možné kroky, ako
vybudovať krytú plaváreň

pre ďalšie zlepšovanie turizmu
v tomto regióne, bola táto téma
prezentovaná primátorom na

v našom meste.
Mestské zastupiteľstvo podporilo myšlienku začať nielen

uvažovať o výstavbe takéhoto
objektu ale súhlasilo aj započať s konkrétnymi krokmi pre
prípravu aj možnej realizácie,
krytej plavárne s 25 metrovým
bazénom a 6
plaveckými dráhami
s p r í slu š e n s t vom ,
ktorá bude podmienená najmä zabezpečením finančných
prostriedkov, či ďalšími krokmi, ktoré iste
nebudú jednoduché.
To h o č a s u s a
v meste
h ľa d á
najvhodnejšia lokalita
pre výstavbu areálu
krytej plavárne s tým,
že mesto v tomto období už zadalo prípravu architektonickej
štúdie s patričným
ekonomickým
rozborom.
O ďalších krokoch prípravy
vás budeme priebežne informovať.

(Dokončenie z 1. str.)
tak, že bola potrebná výstavba ďalšej časti skládky. Mesto
získajúc všetky potrebné povolenia, pripravilo projektovú
dokumentáciu. V súčasnosti sa
realizuje ďalšia časť skládky
ako nová kazeta, čo predstavuje úpravu územia a uloženie
tesniaceho a drenážneho systému proti priesakom do pôdy.
Ukončenie tejto časti skládky
sa predpokladá do konca roka.
Stavebné práce zabezpečujú
Technické služby mesta Tvrdošín.
Ostatné práce od geodetických prác po podložie skládky, inštalácie monitorovacieho
systému, ktorý slúži na kontrolu
tesnosti fólií a montáž tesniaceho a drenážneho systému
sú prevádzané dodávateľsky.
Značný finančný náklad na prípravu a realizáciu novej časti
skládky, ktorá bude plniť svoju
funkciu od 1. januára budúceho
roka je dôvodom na zamyslenie:
„Robíme všetko preto, aby sme

čo v najväčšej možnej miere
separovali odpad?“ Odpoveď
každý za seba poznáme.
Keďže financovanie novej
časti skládky ide z mestskej
pokladnice, teda peňazí nás
všetkých, ktoré by mohli ísť
iný účel aj teraz, apelujeme na
občanov mesta, aby dôkladne
separovali odpad, ktorý je spracovávaný na zbernom dvore,
kde sa zhodnocuje. Ak budeme dôsledne separovať odpad,
„ušetríme“ miesto na skládke
a zároveň chránime svoje životné prostredie.
Vyplatí sa viacej separovať odpad, ktorý nás nestojí
nič a tiež vytrieďovať čo najviac zložiek z komunálneho
odpadu, aby sme platili menší
poplatok za komunálny odpad
a aby sme si hlavne predĺžili
kapacitu skládky na dlhšie
obdobie?
Ak porovnáme výšku poplatkov s najbližšími mestami, niet o čom hovoriť. Poplatok za komunálny odpad na 1

osobu za rok 2016 v Tvrdošíne
9,00 eur, Námestove 14,96,
Trstenej 23,05 a v Dolnom
Kubíne 29,28 eur, a to nehovoríme o rôznych úľavách,
ktoré sú v kompetencii mesta,
kde možno jednoznačne povedať, že mesto Tvrdošín má
najnižšie dane z nehnuteľností v rámci všetkých miest na
Slovensku, že občania mestu
platia najnižšie poplatky za
cintorínske služby /poplatky

za miesto/ v rámci Slovenska,
že sa občanom – seniorom,
zdravotne postihnutým, pred
Vianocami už viac ako 25 rokov dáva finančná výpomoc
ako darček, no a v neposlednom rade to, čo bolo zmyslom
informácie o podmienkach
pre likvidáciu odpadov, že
naše mesto má určite najnižšie poplatky za odpad nielen
v rámci miest Slovenska, ale
aj v rámci všetkých obcí.

Všetko pre spokojnosť občanov

Nový Lidl začína byť realitou

(Dokončenie z 1. str.)
priestor s novými modernými
prvkami a na druhom podlaží
bude personálne a technické
zázemie.
Pre rozhodnutie výstavby
nového Lidla, ako obchodného
domu vyššieho typu má primeraný podiel aj vedenie mesta,
ktoré viackrát rokovalo so zástupcami Lidla a pri povoľovaní
stavby bolo nápomocné tak, aby

nová stavba bola zrealizovaná v
čo najkratšom časovom období.
Uskutočnením tejto stavby
bude mať naše mesto jeden
z najmodernejších obchodov
na Slovensku. Ak bude všetko pokračovať podľa plánu,
otvorenie novej predajne Lidl
je naplánované na 28. novembra, čo je výborná správa
pred najkrajšími sviatkami
v roku.
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Potreby občanov nových lokalít sa napĺňajú
IBV Breziny
„Naše mesto je akcionárom
Oravkej vodárenskej spoločnosti (OVS) a z tohto dôvodu
je možné presadzovať záujmy
mesta. Ide najmä o vybudovanie vodovodov, pretože potrebujeme zabezpečiť zásobovanie kvalitnou pitnou vodou
obyvateľov v ešte sa budujúcich lokalitách individuálnej
bytovej výstavby,” povedal
nám primátor I. Šaško, ktorý
je členom dozornej rady OVS.
Prvá etapa budovania vodovodu a kanalizácia sa uskutočnila v IBV Breziny pred
dvomi rokmi. Na ich stavbu
pripravilo mesto projektovú
dokumentáciu a vybavilo potrebné povolenia k realizácii
stavby. Časť tejto investície
bola financovaná z rozpočtu
mesta a časť OVS.
Tento rok po rokovaniach
vedenia mesta s predstavenstvom OVS bolo dohodnuté,
že ďalšie úseky výstavby vodovodu a kanalizácie nazvané ako II. etapa budú zabezpečené z prostriedkov OVS.
Servis, údržbu ďalším vyše
100 m vodovodného potrubia a

Nová cesta na Brezinách. V súčasnosti technické služby robia
podkladné práce pre ďalšiu vetvu cesty.
vyše 100 m kanalizačnej siete
bude zabezpečovať OVS. Život obyvateľom tejto lokality
skvalitnilo vybudovanie časti
mestskej komunikácie v dĺžke
cca 700 m s položením asfaltového koberca. Už je ukončené
aj verejné osvetlenie.
IBV Medvedzie - Široké
Rozšírenie inžinierskych
sieti v tejto lokalite rieši vy-

budovaním častí miestnych
komunikácii s napojením na
ulicu Dr užstevná. Taktiež
bude položený asfaltový kryt,
pričom súčasťou stavby bude
aj odvodnenie povrchových a
dažďových vôd pomocou betónových žľabov a položením
drenážneho potrubia.
IBV Varta
Individuálna bytová vý-

stavba prebieha aj v lokalite
Varta, v ktorej technické služby mesta Tvrdošín upravili
novú miestnu komunikáciu.
Následne boli položené NN
elektrické rozvody a nová trafostanica. Bola vybudovaná
verejná kanalizácia o dĺžke 214
m a verejný vodovod o celkovej
dĺžke 220 m.
IBV Pod Žiarcom
V tejto lokalite boli v roku
2015 položené NN elektrické
rozvody. Bolo vybudovaných
cca 255 m verejnej kanalizácie ako aj 250 m vodovodu. V
tomto roku mesto pripravilo
všetko potrebné pre majetko
- právne vysporiadanie vlastnických vzťahov pod miestnu
komunikáciu.
IBV Krásna Hôrka - Hrady
Vzhľadom na veľký záujem o individuálnu bytovú
výstavu v tejto, lokalite mesto
vypracováva projektovú dokumentáciu pre územné konanie
na vybudovanie kanalizácie,
cesty, chodníkov, vodovodu,
elektrických rozvodov a verejné osvetlenie. Táto stavba je
v štádiu ďalšej stavebnotechnickej a povoľovacej prípravy.

Pribudne nové futbalové ihrisko - veríme, že poteší našu mládež
Šport a možnosť športovania
je neoddeliteľnou súčasťou života
dospelých, ale najmä mládeže.
Vedenie mesta Tvrdošín ma jasne
stanovené priority a jednou z nich
je aj podpora športov v meste,
ako aj budovanie a udržiavanie
kvalitných športovísk.
V roku 2004 bol v Tvrdoší-

tréningy a zápasy až siedmich
futbalových družstiev. Niektoré
zápasy a tréningy sa navzájom
prekrývajú takže niekedy je
možné vidieť na hracej ploche až
4 mužstvá. Aj preto sa vedenie
mesta rozhodlo pristúpiť k vybudovaniu nového futbalového
trávnatého ihriska, ktoré bude

biehali v niekoľkých fázach. V
prvej fáze bola plocha vyčistená ťažkými mechanizmami od
rôznych nečistôt a skál. V druhej
fáze sa vytvorila hrubá vrstva,
na ktorú prišla zemina , pričom
sa na ňu následne položil piesok
s ornicou. Tieto dve vrstvy sa
potom navzájom premiešali a
celá plocha ihriska bola vyrovnaná ťažkými mechanizmami.
V tretej fáze bola vysiata tráva a odvodnenie hracej plochy,
ktoré sa uskutočnilo po bokoch
ihriska. K ihrisku sa robil prívod vody a bolo nainštalované
osvetlenie, ktoré umožní tréno-

vať aj v neskorších večerných
hodinách. Po ukončení prác na
novom ihrisku bude celý areál
futbalového štadióna oplotený.
Doterajšie financie investované
do výstavby tohto ihriska je cca
vo výške 50 000 €.
Ešte chvíľu potrvá kým bude
futbalové ihrisko pripravené na
náročné zápasy a tréningy našich futbalových kolektívov, no
pevne veríme, že nové futbalové ihrisko prinesie skvalitnenie
podmienok a možnosť rozvíjať
futbalové schopnosti našich futbalistov od tej najmladšej až po
tu najstaršiu kategóriu.

Regionálny mesačník Glos
podhalański je distribuovaný
do gmín Nowy Targ, Zakopane,
Rabka-Zdrój, Czarny Dunajec,
Bukowina Tatrzańska, Bialka
Tatrzanska.
Od septembra tohto roku informuje obyvateľov týchto oblastí Poľska aj o aktivitách, ktoré
sa konajú v našom meste a našej
poľsko-slovenskej spolupráci.

„Dohoda s vydavateľom
týchto novín nám umožňuje
sprostredkovávať informácie
o našom meste, a najmä upozorniť na výborné podmienky
pre cestovný ruch návštevníkom
z Poľska. Mesačník vyčlenil pre
informácie z nášho mesta jednu stranu, ktorá je uverejnená
v slovenčine,“ povedal nám
primátor.

Kultúra a poriadok mesta
prichádza z každej strany

Vstup do mesta od Námestova dostal novú tvár.

Začala sa, a najmä pokračuje realizácia chodníka cez Krásnu Hôrku.

Čistota mesta je ukazovateľom jeho kultúrnej úrovne
„Čistota mesta patrí medzi
naše priority. Pochvaly, ktoré
sa nášmu mestu dostávajú od
spoluobčanov a návštevníkov
mesta nás utvrdzujú v tom,
že robíme dobr ú robotu
a naďalej budeme celkový
vzhľad vylepšovať,“ povedal

mestských častí vrátane Oravíc až po kosenie trávy popri
štátnych komunikáciách. Tie
sa kosia niekoľkokrát ročne
od vstupov do mesta smerom od Nižnej, od Štefanova
a Trstenej, ako aj všetky verejné priestranstvá.

pr imátor, k tor ý v y t vára
tech n ick ý m slu žbá m čo
najlepšie podmienky, aby
tento cieľ mohli plniť.
Roboty majú „vyše hlavy“.
Od čistenia mestských komunikácií, ulíc, námestí, chodníkov, parkov, obytnej zelene,
ihrísk, cintorínov, športovísk a ďalších plôch všetkých

Mesto investovalo do techniky, ktorá pomáha zvládať túto neľahkú úlohu, ale
okrem strojového čistenia je
potrebné mnohé brehy a nerovné terény kosiť aj ručne.
Taktiež veľa investuje do zelene a kvetinovej výzdoby,
ktorá zdobí verejné priestranstvá.

O našom meste v poľskej tlači

V našom športovom areáli vyrastá nové futbalové ihrisko, ktorého kvalita trávnika dosahuje dobrú úroveň.
ne otvorený futbalový štadión,
ktorý spĺňa kritéria aj tých náročnejších fanúšikov. V posledných rokoch ihrisko zastrešuje

mať vhodné rozmery nielen na
trénovanie, ale aj na futbalové zápasy. Práce na vytvorení
kvalitnej futbalovej plochy, pre-

Aby výsledky boli viditeľné
V hoteli Limba 27. septembra zorganizovala Misia mladých konferenciu.
Téma bola Lokálne podnikanie a ekonomika: Výzv y a príležitosti pre rieš e n ie so ciá l nych ot á z ok .
Občianske združenie pomáha oravským rodinám v núdzi,
ktoré prechádzajú mnohými
náročnými životnými situáciami. Myšlienka darovania
oblečenia, či financií sa však
stala nedostatočnou. „Zdalo
sa mi to strašne málo. Potom
sme prešli zmenou a chceli robiť niečo trvalé a udržateľné.
Niečo, čo bude mať aj výsledky,“ povedal Anton Michalica z občianskeho združenia
Misia mladých. Tak vznikla
iniciatíva Skutočná pomoc s
projektovm Oravská zelenina,
v rámci ktorého môžu rodiny získať semiačka zeleniny,
tie reálne dopestovať a predávať koncovým spotrebiteľom.
Jedným z problémov dnešnej
doby je, že ovocie aj zelenina je
dovážané z iných kútov sveta,
pritom doma ich máme dostatok
a ich kvalita je prinajmenšom
rovnaká, ak nie lepšia. Aj toto
bola jedna z tém konferencie,

medzi ktoré boli zaradené tiež
možnosti podpory lokálnej ekonomiky, predaja z dvora, pričom
inšpiráciu hľadali v minulosti
u oravského rodáka, významného bankára, politika a podnikateľa Františka Skyrčáka, priekopníka lokálnej ekonomiky na
začiatku 20. storočia na Orave
a na Slovensku. Odbornú časť
konferencie garantoval PhDr.

Ľudovít Hallon, CSc. zo Slovenskej akadémie vied a praktickú
časť viedla Ing. Anna Balková,
odborníčka na problematiku
predaja z dvora a jeho legislatívne zázemie. „Som rád, že
sú medzi nami ľudia, ktorí sa
venujú tejto problematike a dokážu účinne pomáhať oravským
rodinám v náročných životných
situáciách byť sebestačnými. Ja

sám sa v rámci svojich možností
tiež rád podieľam na pomoci, či
už ako organizátor zbierok alebo ako sponzor,“ povedal Lukáš
Lepáček, poslanec mestského
zastupiteľstva. Počas konferencie však neostalo len pri teórii
a odbornom výklade. Prítomní
mohli ochutnať zeleninové špeciality od spomínaných oravských rodín.

Váš hotel ma očaril
Navždy mi ostane v srdci
moja rodná Orava, aj keď som
už dlhšie v inom kúte Slovenska. O to viac som citlivá na
každý zážitok a skúsenosť, čo
i len z krátkeho pobudnutia na
„... krásnej Oravienke...“ Pred
pár dňami som sa ocitla v Tvrdošíne práve v čase obeda a
dali sme prednosť obedu vo
vynovenom reštauračnom zariadení Limba pred domácimi
špecialitami. A veru sme urobili dobre. Veľmi milo ma prekvapilo estetické prostredie,
umocnené kvetinovou výzdobou, čistotou a v neposlednom
rade kultivovanou obsluhou.

Zaujímalo ma, kto dostal
toto zariadenie na takúto úroveň, pretože som ho poznala
v minulosti, a to nebolo nič
moc. Bezpochyby má na tom
svoj podiel predovšetkým vedenie mesta, ale ako to všetko
funguje v celkovej prevádzke,
na tom majú zásluhu predovšetkým tí najzodpovednejší
na tvare miesta. Hneď na recepcii nás privítala príjemná,
inteligentná a ústretová recepčná, no a za tým nasledovali ďalšie milé zážitky. Prišla
nás pozdraviť aj pani vedúca, čo tiež nebýva zvykom v
reštauračných zariadeniach,

no a tým sa hneď všetko vyjasnilo. Bolo zjavné, že jej záleží na každom hosťovi. Preto
mu venuje zo svojho času, aby
ho privítala a prihovorila sa
mu - inteligentne, s noblesou
a ústretovosťou. Ako som už
uviedla, kultivovaná obsluha,
no a samozrejme profesionalita kuchárov a kuchynského
personálu, to všetko je už potom vyvrcholením toho všetkého. Srdečná vďaka za všetko, a najmä za skvelý pocit,
ktorý som mala aj v tomto prostredí mojich milých Oravcov.
PhDr Irena Štofaníková,
Nová Dubnica

Doklady vybavíme na jednom mieste
V Okresnom úrade v Tvrdošíne bolo 19. septembra v
rámci projektu Eso – efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa, otvorené
klientske centrum. Vzniklo
z potreby odbremeniť občanov od administratívnej
záťaže a s cieľom sústrediť
úradné pracoviská na jednom mieste.
Centrum má sedem pracovísk, kde okrem osvedčení listín a podpisov vybavíte
živnosť, získate výpis z registra trestov, nový občiansky
a vodičský preukaz, či cestovný pas.
Je zriadené na prízemí administratívnej budovy, kde
sa tiež nachádza Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny. Výnimkou je jedine katastrálny
odbor, ktorý ostal v pôvodnej
budove na Michalskom námestí. Z Nižnej bol presťahovaný
dopravný inšpektorát. Navyše namiesto pôvodných troch
stránkových dní si všetky náležitosti vybavíte každý deň.
V tejto súvislosti je nutné
pripomenúť, že všetky výho-

dy, ktoré majú občania mesta
sú možné len vďaka tomu, že
pred 20-mi rokmi sme získali štatút okresného mesta.
Mnohí si spomenú na „tvrdé
boje“ o jeho získanie, pretože
záujem mala Trstená i Nižná.
„Neľutujem, ani jednu vec,
ktorú sme pre získanie štatútu
urobili. I keď ešte v Tvrdošíne nie sú všetky odbory, postupne sa posúva pôsobnosť
okresného úradu dopredu“,
hovorí I. Šaško, ktorý myšlienku získať štatút okresného
mesta presadil po 74 rokoch.
(Okresným mestom bol Tvrdošín v rokoch 1777 - 1922.)
V súčasnosti má okresný
úrad tieto pracoviská: 1. supervízor, podateľňa, osvedčovanie listín a podpisov; 2.
odbor živnostenského podnikania a odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií; 3.
pozemkový a lesný odbor; 4.
oddelenie dokladov odboru
poriadkovej polície; 5. okresný dopravný inšpektorát; 6.
odbor starostlivosti o životné prostredie a 7. katastrálny
odbor.
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Spolupráca rozšírená o hospodársku oblasť Evanjelická cirkev a. v. na hornej Orave
Za účelom rozšírenia cezhraničnej spolupráce navštívili 14.
októbra naše mesto zástupcovia
samospráv a stavebných firiem
gmín Kobylnica a Kościelisko.
Delegáciu oboch gmín privítal primátor I. Šaško a jeho
zást upk y ňa V. Jančeková.
„Sme radi, že sa toto stretnutie uskutočnilo. Napĺňame tak
ciele našich partnerských dohôd. Od spolupráce na kultúrno
– spoločenskej úrovni sa posú-

novenú od roku 2007. Doteraz bola na úrovni samospráv
a výmeny mládeže, keďže táto
gmina nespadá do oprávneného územia na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov.
Spomenúť môžeme stretnutia
pri medzinárodnom projekte
partnerských miest Twin Town
či každoročné návštevy našich
detí na medzinárodnom divadelnom festivale Multi - Culty.
Spoločné stretnutia, ako po-

požiadavkám poľských kolegov
a zabezpečilo stretnutie delegácie vo firme Cestné stavby Tvrdošín a jej výrobnej prevádzke
na výrobu asfaltov pre výstavbu
ciest. Poľská delegácia navštívila
aj kameňolom a nevynechala ani
prehliadku Oravského hradu.
Keďže boli ubytovaní v Limbe, bol počas troch dní priestor
na diskusie o činnosti oboch
samospráv, histórii a súčasnosti regiónov, o možnostiach

Spoločné foto z podujatia na radnici zástupcov samosprávy a podnikateľov z Kobylnice a Kościeliska.
vame k spolupráci hospodár- vedal primátor, úprimné, uvoľ- čerpania finančných prostriedskej,“ povedal primátor, ktorý nené a neformálne vyústili kov z eurofondov v Poľsku i na
ocenil spoluprácu s wójtom k záujmu gminy Kobylnica Slovensku, ďalších formách
gminy Kościelisko B. Pitońom spolupracovať so slovenský- spolupráce, no najmä rozvoji
pri tvorbe a realizácii spoloč- mi firmami zaoberajúcimi sa cestovného ruchu.
ných projektov.
stavebnou činnosťou. Vedenie
Hostia ocenili, ako mesto
S gminou Kobylnica má mesta, ktoré už v minulosti ini- dokázalo zrekonštruovať tak
mesto podpísanú dohodu o ciovalo podporu hospodárskej schátralý objekt a urobiť hotel,
spolupráci od roku 2004 a ob- spolupráce, vyhovelo súčasným do ktorého sa radi vracajú.

Školy otvorili svoje brány
Základná škola Márie Medveckej otvorila svoje brány 529
žiakom. V škole sú okrem bežných tried zriadené triedy prípravného ročníka a špeciálne
triedy. Zapájajú sa do medzinárodného projektu Erasmus+, prostredníctvom ktorého budú môcť
žiaci a učitelia spoznávať život,
kultúru a systém vzdelávania v
Poľsku, Španielsku a Taliansku.
V najbližšom období ich čaká
oprava podlahy a vymaľovanie
malej telocvične, zmodernizovanie tried novým školským
nábytkom.
„Želám všetk ým žiak om
veľa úspechov, aby školský rok
2016/2017 bol plný zaujímavých
projektov, súťaží, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý
a veselý. Verím, že v našej škole
nájdete učiteľov, ktorí vás podporia, pomôžu, vysvetlia, podajú
vám pomocnú ruku. Úprimne si
želám, aby naša škola fungovala
ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala
svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine,“
povedala v závere slávnostného
príhovoru riaditeľka školy Dagmar Šašková.
Do Základnej školy Štefana
Šmálika 5. septembra nastúpilo
313 žiakov, z toho 48 prváčikov.
Po prázdninách na nich čakala
obnovená telocvičňa, prerábajú
sa sociálne zariadenia. Okrem
projektov Erasmus+ a e-twinning
má vedenie školy plány s opätovným vytvorením „školského políčka“, aby žiaci poznali zásady
práce s pôdou a plodinami. V nových dielňach bude môcť pracovať oveľa viac žiakov. „Je na
každom žiakovi ako uchopí ponúkané aktivity školy, čo si z nich
osvojí a ako ich využije v ďalšom
živote. Použijem citát z nášho
školského vzdelávacieho programu: „Božie dieťa môže vidieť
viac na kolenách, než hociktorý
filozof na špičkách.“ Všetkým žiakom a študentom v našom meste
želáme veľa úspechov,“ povedal
riaditeľ ZŠ ŠŠ, Dušan Šoltés.
V Spojenej škole je spolu 480
žiakov, z toho 118 nováčikov.

V pláne je pokračovanie v medzinárodnom projekte a súťaži Shell
Eco-marathon, ktorej sa žiaci
pod dozorom profesora P. Spišského zúčastnili ešte v minulom
školskom roku ako jediná škola
zo Slovenska. Modernizovať sa
bude elektrotechnické laboratórium pre výučbu elektrotechnických predmetov a prebieha
tiež príprava školských vzdelávacích programov pre nový študijný odbor Informačné a sieťové
technológie. Nebude chýbať ani
spolupráca s univerzitami v Ru-

žomberku, Žiline a Bratislave.
Riaditeľka Ľudmila Uhlíková
svojim žiakom odkazuje: „Aby sa
učili vytrvalosti a usilovnosťou
dosiahli svoj vytýčený cieľ. Nemôžu len chcieť, túžiť, ale musia
vytrvať a vytvárať hodnoty a pretvárať svet okolo seba. Keď budú
poznať hodnoty, svoje neúspechy
nebudú pripisovať učiteľom, rodičom, spolužiakom. Naučia sa
rozlišovať, čo je dobré a čo zlé,
ale táto znalosť nie je vôbec jednoduchá.“

Do Gymnázia v novom školskom roku nastúpilo 194 žiakov,
z toho 35 žiakov v dvoch prváckych triedach osemročného a štvorročného štúdia. Ako jediná škola na Orave získala ocenenie „Škola
priateľská k deťom“ a v osemročnom štúdiu sa realizuje výučba
zážitkovou formou v rámci programu Hra školou (Hraškolov).
Výchovná poradkyňa dlhodobo realizuje poradný program pre
žiakov „Úspech máme v sebe“ zameraný na kariérny rast žiakov,
no ako žiaci tak aj učitelia sa zapájajú do mnohých iných projektov, olympiád a súťaží. Pokračujú v environmentálnom projekte
s partnerskými školami. „Prajem všetkým žiakom, aby boli vytrvalí, dychtiaci po vedomostiach, poznaní, pracovali zodpovedne,
prekonávali sebectvo, odmietali násilie, boli úprimní, spravodliví
cítili sa v škole bezpečne a radi do nej chodili. Prajem všetkým
zamestnancom školy pevné zdravie a verím, že spoločnými silami
sa nám podarí napĺňať vytýčené ciele a zvládať všetky prekážky,
ktoré nám život postaví do cesty,“ povedala riaditeľka Gymnázia,
Anna Namislovská
Vážený pán primátor Ing. Ivan Šaško,
dovoľte, aby som Vám v mene občianskeho združenia (OZ) Intercultura Slovakia poďakovala. OZ Intercultura Slovakia, o. z.
patrí do medzinárodnej siete AFS organizácií, ktoré organizujú
výmenné študijné programy pre stredoškolákov vo veku od 15
do 18 rokov. Hybnou silou organizácie sú práve dobrovoľníci,
ktorí po celom svete poskytujú pomoc účastníkom programov zahraničným študentom a ich hostiteľských rodinám bez nároku na finančnú odmenu. Mladým ľudom sa snažíme poskytnúť
príležitosť k medzikultúrnemu vzdelávaniu.
V meste Tvrdošín na miestnom gymnáziu sme stretli zapálených ľudí, s ktorými spolupracujeme už viac ako tri roky.
Vyzdvihnúť by sme chceli najmä pomoc a ústretovosť pani riaditeľky RNDr. Anny Namislovskej a pani profesorky Marianny
Hrubcovej. Gymnázium Tvrdošín uskutočnilo v spolupráci s
nami tri triedne výmeny, ktoré prispeli k získaniu nových skúsenosti, spoznaniu iných vzdelávacích systémov a kultúr.
Zvlášť hodnotná aktivita bola realizovaná v máji 2016. Pani
profesorka Marianna Hrubcová so študentmi, dobrovoľníkmi pripravila atraktívny program - splav na pltiach, návštevu
Oravského zámku, zábavný kvízový program a iné aktivity pre
zahraničných študentov z rôznych krajín sveta, ktorý mali možnosť spoznať tento krásny slovenský región počas jedného májového víkendu. Veľmi dobrá bola aj beseda s účastníkmi akcie
a rodín zainteresovaných s našou organizáciou. Toto podujatie
zanechalo pozitívny ohlas u všetkých zúčastnených. Ďakujeme
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Natália Čuková, riaditeľka organizácie

V nedeľu, dňa 9. októbra sa
konalo slávnostné kresťanské
zhromaždenie v Evanjelickom
dome Augsburského vyznania
v Tvrdošíne. Bolo venované
10. výročiu rekonštrukcie tohto domu, a zároveň posviacke
nového digitálneho organu,
ktorý sme mohli zakúpiť z finančných darov kubínskych a
hornooravských evanjelikov
a prispením primátora Ing.
Ivana Šašku a starostu Nižnej
Ing. Rosinu.
Tento deň, bol zároveň
dňom, keď sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na zakúpení a rekonštrukcii
nášho evanjelického zborového domu. Zborový dom,
to bola úprimná túžba nás
roztrúsených evanjelikov na
hornej Orave, aby sa naplnilo:
,,Lebo, kde sa dvaja, alebo traja
zhromaždia v mojom mene,
tam som medzi nimi“ (Matúš
18,20). Hospodár pre túto činnosť povolal takých ľudí, ktorým záležalo, aby Evanjelická
cirkev a. v. na hornej Orave
vstala z popola.
Záslužnú prácu pri vyhľadávaní evanjelikov na hornej
Orave, konkrétne v Tvrdošíne

a okolí urobili p. farár Kopanica s manželkou, brat farár
Mgr. Rastislav Stanček, ale
predovšetkým Ivan a Elena
Petrovičovci. Pri prestavbe

Mgr. Kataríny Hudákovej,
ktorá zároveň posvätila nový
digitálny organ.
Po dobrom obede, ktorý
nám pripravil personál hote-

a rekonštrukcii ďakujeme za
múdre vedenie bratovi farára
Stančekovi, Ing. Poliakovej a
Ing. Vajzerovi. Duchovné vedenie v našom zborovom dome
za celé obdobie od r. 2001
sprostredkovali brat farár Rastislav Stanček s manželkou,
sestra farárka Mgr. Ďuranová,
Mgr. Cabadová a teraz p. farárka Mgr. Pabáková.
Slávnostné služby Božie 9.
októbra sa konali za prítomnosti a kázne seniorky Liptovsko-Oravského seniorátu

la Limba, sa konal v našich
priestoroch organový koncert
za účasti Mgr. Mateja Bartoša,
PhD, Mgr. Júlie Habovštiakovej, Andrey Majchúkovej a
Anežky Kurajdovej. Slovný
doprovod uvádzala p. farárka
Mgr. Pabáková, PhD. Svojím
umením naši hostia a kantorky urobili dôstojnú bodku duchovného zážitku celého dňa.
A tak, i tu v Tvrdošíne, my roztrúsení evanjelici chceme ďalej
niesť vieru našich predkov.
MUDr. Adriana Rašková

Vystavoval v Kaštieli Čereňany
V spolupráci dvoch galérií
a dvoch galeristiek – Art galérie Schürger Annou Lenkovou
z Tvrdošína a Atelierom Hlavina
z Bánoviec nad Bebravou Vierkou
Žákovou v Sklenenom pavilóne

prechádzali okolo diel Hieronýma Balka, pri ktorých ich sám
umelec sprevádzal, a tak mohli
otvorene hovoriť o jeho pohľade
na svet, jeho umení, či jeho inšpiráciách. Rovnako sa ho nemuseli

parku Kaštieľa v Čereňanoch sa
uskutočnila v dňoch 23.9.-15.10.
výstava Hieronýma Balku s názvom Roviny - maľby, plastiky
a asambláže.
Vernisáž všetkých návštevníkov chytila za srdce. Ľudia sa

pýtať vôbec nič a len sa nechať
unášať umením vo vlastnej predstavivosti.
Hieroným Balko je 64-ročný
umelec, ktorý sa umeniu venuje
viac ako 40 rokov. Jeho obrazy,
plastiky, či grafiky sú pre nie-

koho kontroverzné, pre niekoho
upokojujúce, v niekom vzbudzujú množstvo otázok a niekto sa
Hieronymovým umením necháva
len unášať. A presne to tento umelec vyžaduje, ako sám hovorí, od
svojho umenia vyžaduje hlavne
to, aby sa hýbalo, žilo a prehováralo na ostatných cez ich vlastné
pocity, nie cez pocity umelca. Vraj
umelec po vytvorení diela, okrem
toho, že sa pod dielo podpíše ako
autor, s ním už nemá nič iné spoločné, lebo niektoré veci sa jednoducho nedajú vysloviť a umenie nám napomáha v niektorých
chvíľach komunikovať s okolitým
svetom. Výstava bola pomenovaná Roviny, lebo okrem lásky a
krásy sú všade okolo nás veci vysvetliteľné. Ale krásu a lásku nevysvetlíme, vraj. Hieroným Balko
sa cez svoj príhovor predstavil aj
ako výborný zabávač a iluzionista, neraz na tvárach návštevníkov
vyčaril obrovský úsmev.

Vysnívaný výstup na Matterhorn
„Jeden z najkrajších vrcholov sveta nás prenasledoval už
dlho. Konkrétne od minulého
roka, keď sme vystúpili na vrchol Mont Blanc. Náš plán počítal s ľahkou aklimatizáciou
na vrchole Grossglockner, následným presunom do údolia
Zermattu, výstupom do sedla
Theodulo a z talianskej strany
Levím hrebeňom vystúpiť na
vysnený Matterhorn,“ hovorí
Peter Ujmiak.
Ich cesta viedla do Rakúska,
kde vystúpili údolím až na
chatu Erzherzog Johann Hütte
ležiacu vo výške 3 454 m.n.m.
Tu strávili noc a ďalší deň už
o 7.40 vystúpili na najvyšší
vrch Rakúska Grossglockner
vo výške 3 798 m.n.m.
„Spravili sme pár fotiek
a začali zostupovať. Bez zbytočného zdržiavania, v neutíchajúcom daždi sme si zbalili
veci a začali presun pod Matterhorn do nádherného mestečka Zermatt, odtiaľ lanovkou
na Trockener Steg. Odtiaľ sme
pokračovali po ľadovci až na
taliansku chatu Rifugio Theodulo ležiacu vo výške 3 317
m.n.m.,“ pokračuje Peter.
Ďalším ich cieľom bola
chata Rifugio Carrel vo výške
3 835 m.n.m, kde sa pripravovali na hlavný výstup.

„O 3.45 ráno sme začali liezť prvé metre v hrebeni
Lion Grat. Po takmer štyroch
hodinách fyzicky aj psychicky náročného lezenia v tme a
neskôr v krásnom slnečnom

tými cestičkami pomerene
rýchlo. Po šiestich dňoch sme
si konečne užili teplú sprchu
a pokojne zaspali. Domov
nás čakala cesta dlhá takmer
1500 km. Matterhorn je pre

Vlajku nášho mesta na Matterhorn vyniesol Peter Ujmiak s priateľmi.
počasí sme už stáli o 7.30 na
vrchole Matterhorn vo výške 4478 metrov nad morom.
Tešili sme sa, fotografovali,
vzájomne si blahoželali, volali
domov. Počas zostupu bolo počuť neraz krik, nadávky, ale aj
hukot uvoľnených padajúcich
kameňov. Nám sa však darilo zostúpiť strmými a kľuka-

nás vrchol príťažlivý, krásny,
majestátny, náročný a nebezpečný, no keď sa spojí dobrá
partia ľudí s krásnym počasím, je možné dokázať veci, o
ktorých by človek mohol iba
snívať. Ďakujeme mestu Tvrdošín a jeho primátorovi Ing.
Ivanovi Šaškovi za podporu,
ktorú nám poskytol.“
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Nemáme domov hľadať, ale ho máme vytvárať
Pokračovanie zo strany 1.
Trojdnie venované nášmu
mestu a predovšetkým jeho obyvateľom odštartovalo už v piatok 9. septembra vystúpenia pre
mladých aj mladých duchom.
Ako prvá sa predstavila kapela
Shock Band, ktorá publikum
bavila overenými hitmi svetovej pop-rockovej scény. Tú vystriedala multižánrová kapela
lokálneho významu s globálnym
dosahom, prešovská úderka, najlepšia a zároveň najskromnejšia
kapela na svete – Heľenine oči.
Známymi skladbami ako Marianna, Jahody či Pálila babka
pálenku rozprúdili krv v žilách
nejednému divákovi.

Atmosféru Dní mesta a pocit spolupatričnosti, ktoré
sa niesli počas viacerých kultúrnych, zábavných a športových podujatí, si nosíme v sebe. S hrdosťou sme počúvali od obyvateľov okolitých miest, že akcie boli vydarené a máme krásne mesto. Za všetkých poďakovanie
od Ľ. Ballekovej z Krásnej Hôrky: „Touto cestou by som
sa chcela poďakovať pánovi primátorovi, pracovníkom
mesta, kultúry a centra voľného času za úžasné tri dni
- Dni mesta. Mala som možnosť sa zúčastniť všetkých
troch dní a môžem Vám povedať, že mám nezabudnuteľné
zážitky a pocity. Program, pozvaní hostia, vystúpenia
boli na jednotku, veď povedzme si úprimne, koľko by
sme zaplatili za vstupenky na všetky tie kapely, a takto
sme to mali zadarmo a ešte na jednom mieste, patrí vám
veľká vďaka. Vďaka, obdiv a úcta patrí všetkým ľuďom,
ktorí sa podieľali na organizovaní, lebo len ten, kto to
nikdy nerobil, nevie si predstaviť, koľko práce, energie a
odhodlania to obnáša. Takže ďakujem. Je veľká pravda,
že nemáme domov hľadať, ale vytvárať.“
Priestor detského ihriska pri lodi Alica
sa počas sobotného dopoludnia zmenil na
jeden malý rozprávkový raj, kde zástupcovia indiánov, havajčanov, pirátov, domorodcov a námorníkov otestovali detskú
kreativitu, fantáziu a súťaživosť. Na jednotlivých stanovištiach – ostrovoch deti
vyrábali čelenky a náramky, kvietky z krepového papiera, podliezali hula palicu,
hádzali kolieska na cieľ, maľovali mušle,
preplazili pavučinu, s knihou na hlave
prešli prekážkovú dráhu, vyrábali lodičky z papiera, chytali rybičky a nechýbalo
ani pravé indiánske maľovanie na tvár. Za
splnenie úloh dostal každý sladkú odmenu
a rozprávkové postavičky sa s deťmi rozlúčili žrebovaním bohatej tomboly.
Sobotné poobedie prebiehalo, ako sme si už všetci zvykli, v kombinácii dobrého jedla, športu a zábavy. Popri tom, ako sa tímy z jednotlivých volebných obvodov podľa prísne tajných výherných receptov
pustili do prípravy tradičných tvrdošínskych halušiek s kapustou si
ostatní členovia merali sily a techniky manévrovania s loptou v exhibičnom futbalovom turnaji. Na dvoch ihriskách hral každý s každým
systémom 6+1 počas desať minútového zápasu. Víťazom sa stal tím
volebného obvodu č. 1 s počtom bodov 12, so štyrmi výhrami a dvoma
prehrami. Strieborná priečka s 11-timi bodmi, troma výhrami, dvoma
remízami a jednou prehrou patrila šiestemu volebnému obvodu. Bronz
s dvoma prehrami, jednou remízou a troma víťazstvami získal desiaty
volebný obvod. O víťazoch v kulinárskej súťaži rozhodla porota, ktorej
v anonymnom hlasovaní najviac chutili halušky volebných obvodov
2,4 a 5. Ochutnať ste mohli tiež z gastronomických pochúťok z dielne poľovníkov a nechýbala ani chutná klobáska s pivom a kofolou.
Hodnotná tombola má vždy veľký záujem - vyhralo ju až 86 občanov nášho mesta.

Trojičné námestie sa počas nedele zaplnilo hneď niekoľkými hudobnými zlatými klincami a nebyť architektonicky
otvoreného priestoru, povedali by sme,
že „praskalo vo švíkoch“. Divadelné predstavenie pre deti O cínovom vojačikovi
zahájilo posledný deň osláv venovaných
nášmu mestu. Terchovská muzika zapísaná v zozname Unesco zastúpila folklór
a tradíciu. Najznámejšia hudobná skupina
štýlu a cappella na Slovensku Fragile svoj
talent preukázala v rock-pop-jazzových
hitoch svetovej a domácej scény. Členovia kapely The Backwards sa predviedli
s dokonalou ilúziou živého vystúpenia
skupiny The Beatles. O ich autentickosti
nás presvedčili nielen kostýmy ale aj hlasy, či originál ľavoruký basový gitarista.
Záverečnou bodkou za trojdňovými oslavami bola hudobná skupina opradená humorom, Senzus.
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Výtvarný umelec medzinárodného významu
Naše mesto je okrem iného
známe aj tým, že má veľmi silné výtvarné zázemie. Nachádzajú sa tu dve galérie, Galéria národnej umelkyne Márie
Medveckej, ktorá sa nachádza
v zemianskej kúrii v miestnej
časti Medvedzie a krásna moderná Galéria Art Schűrger,
rodinný skvost umeleckého
rámara Juraja Schűrgera.
Spravuje ju a galéristkou je
jeho dcéra Ing. Anna Lenková.
Okrem iného v priebehu celého roka v rámci svojich aktivít
dáva priestor predovšetkým
slovenským výtvarným umelcom. V meste žijú a tvoria dvaja výtvarníci, starší Hieroným
Balko a mladší Mgr. Art. Miroslav Knap. No a práve jemu
patrí dnešný náš rozhovor, pretože len nedávno bola krstená
na Oravskom hrade jeho kniha, monografia „Raj Fantázie
a labyrint snov“ od historika
umenia PhDr. Ľubomíra Podušela, CSc.
V oravskej histórii by sme
veľmi dlho hľadali osobnosť
v akomkoľvek odvetví, o ktorej
bola napísaná kniha, monografia.
Ako s odstupom krátkeho času
v n í ma š sk utoč nosť, že u ž
ako štyridsiatnik máš vlastnú
monografiu?
Asi pred tromi rokmi sme
túto knižku začali konkrétnejšie
s jej autorom pánom Podušelom
riešiť. Načrtli sme jej koncepciu
a mojou úlohou bolo postupne zhromažďovať údaje nielen
o mojej umeleckej tvorbe, ale aj
o rodinnom živote. Na základe
načrtnutých vízií bol už obsah
knihy realitou. Treba povedať,
že veľkou výhodou bolo to, že
autor ma veľmi dobre pozná,
a tak nebolo veľkým problémom
dať knihe aj konkrétny názov
„Raj Fantázie a labyrint snov“.
Publikácia obsahuje súhrn mojej
najhlavnejšej umeleckej tvorby.
Nie je žiadnou tajnosťou, že snom
každého umelca je mať vlastnú
monografiu a tento sen som mal
aj ja. Štartovacím motívom na
jej napísanie bol návrh autora,
ktorý už napísal niekoľko podobných kníh, dať do ucelenej
písomnej podoby moju životnú

dráhu od stredoškolských rokov
až doteraz.
Si všestranný výtvarný umelec a v každej oblasti, ktorej sa
venuješ si výnimočný. Nehodláš
sa v blízkej budúcnosti špecializovať len na jednu oblasť, napr.
ilustráciu?
Keď som skončil Vysokú školu
výtvarných umení u pána profesora Dušana Kállaya, mal som

ci, ale aj „In memoriam“. Pyšný
som aj na medailu Frantza Kafku
za umenie.
O tebe je známe, že si učil
na troch umeleckých školách,
teraz učíš na dvoch. Dobre teda
poznáš svojich žiakov, ktorých
vedieš k výtvarnému mysleniu
a cíteniu. Má Orava v súčasnosti výrazný talent v oblasti
výtvarnej tvorby?
Na umeleckých školách učím už 20 rokov
a práve pred desiatimi rokmi sme založili
Strednú umeleckú školu
v Nižnej, podobnú ako
som vyštudoval v Kremnici. Má veľmi vysokú
úroveň a žiaci už získali niekoľko úspechov
a ocenení. Celý učiteľský kolektív sa snažíme
dať žiakom čo najviac,
aby umelecky napredovali. Naši absolventi pracujú v rôznych
grafických firmách, vystavujú a majú aj svoje aktivity. Som rád,
že na tejto škole učím.
Umenie je veľký fenoUmelec v jednom zo svojich oddychových mén a ten, kto nepozná
svoju históriu a minuzátiší. Foto: autor
losť, nemôže poznať
predstavu, že stále budem ilustro- súčasnosť. Z talentov spomevať knižky, čo ma veľmi bavilo. niem Lenku Fukasovú, Veroniku
Odhliadnuc na čas a okolnosti Kľúčikovú, Stanislava Kľúčika
začala ma baviť aj iná forma vý- a Rudka Surana z Nižnej, ktorý
tvarnej činnosti, kresba, maľba teraz nastupuje na Vysokú školu
a návrhy plagátov pre rôzne sub- výtvarných umení. Je to výborný
jekty. Myslím si, že venovanie sa kresliar a určite budeme ešte
viacerým výtvarným formám ma o ňom počuť.
posúva umelecky dopredu. MôKtorú danosť musí mať výžem voľne realizovať svoje vízie. tvarný umelec, aby dosiahol to,
Máš množstvo domácich čo si dosiahol ty?
ocenení, ale veľa aj medzináV dnešnej dobe sa snažia
rodných. Ktoré si najviac ceníš? umelci nejakým spôsobom preSamozrejme, že všetky ocene- raziť tým, že robia niečo výninia si veľmi vážim. Predsa však močné a šokujúce. Umenie ich
len vypichnem tie najdôležitejšie. sprevádza celý život. Myslím si,
Je to svetová cena Salvadora Da- že umelec by mal byť predovšetlího za doterajšiu moju umeleckú kým skromný a svoju tvorbu by
tvorbu, ktorú som dostal v roku mal realizovať úprimne. Mal by
2010. Porotu som zaujal práve svojou tvorbou zanechať určitú
rôznorodosťou svojej umeleckej nezmazateľnú stopu pre budúce
tvorby. Vzhľadom na to, že som generácie.
Slovák a žijem tu na Orave, tak
Aký je tvoj výtvarný sen?
veľmi som pyšný na ocenenie
Mojim snom je ilustrovať kniž„Identifikačný kód Slovenska“. ku Francoisa Rabelaisa GarganDostávajú ho nielen žijúci umel- tua a Pantagruel. Je to úžasný ro-

mán skladajúci sa z troch knižiek.
Už na vysokej škole som dostal
indíciu od pána profesora a na
túto tému som robil bakalársku
prácu, ktorá bola veľmi ocenená.
Ak sa mi to podarí, chcel by som
ju nájsť, pretože táto románová
epopeja ma očarila a vytvoril
som k nej ilustrácie v podobe
autorskej bibliofílie.
Ako prijalo najbližšie okolie
tvoju knihu?
Vydanie tejto knižky som veľmi neutajoval, ale pripravovala
sa pomerne dlho. V súčasnosti si
ešte ani neuvedomujem, že vlastná monografia je na svete. Moje
najbližšie okolie je prekvapené
a ja knižku pokladám za určitú
satisfakciu všetkým, čo ma podporovali. V tomto uponáhľanom
svete má knižka veľký význam.
Čo v najbl i žšej dobe
pripravuješ?
Chcel by som monografiu
predstaviť a uviesť do života
v októbri na Bratislavskom hra-

de v spojitosti s výstavou nejakého autora. V budúcom roku
by som ju chcel predstaviť aj

s výstavou našim poslancom.
Za rozhovor poďakoval Jozef
Medvecký dňa 17. 8. 2016.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční v Litve
Zástupcovia samosprávy a gymnázia dostali pozvanie do mesta Biržai.
Najskôr to bola spolupráca
troch stredných škôl z Čiech,
Slovenska a Litvy. Gymnáziá
z miest Rájec - Jestřebí, Tvrdošín a Biržai vytvorili projekt na
úrovni škôl, ktorý bol rozšírený aj na samosprávy.
Prvou oficiálnou návštevou
na našej radnici bola pred dvomi mesiacmi delegácia z mesta Rájec - Jestřebí vedená jej
starostkou R. Synakieviczovou. Témou rozhovorov s vedením mesta boli informácie
o fungovaní miest, skúsenosti
oboch samospráv, legislatíve,

podnikateľských aktivitách
a možnostiach rozvoja školstva. Spoločne ocenili aktivity,
ktorá sa uskutočnili na úrovni
gymnázií a potvrdili pomoc
pri aktivitách, ktoré na študentov v rámci projektu ešte
čakajú. Športové zápolenie,
rozšírenie si informácií o informatike, vedomostí o regiónoch, ale hlavne rozvoj jazykových znalostí je pre mladých
ľudí devízou do budúcnosti.
Najbližšie stretnutie projektových partnerov sa uskutoční
od 7. novembra v Litve.

Opustil nás Jozef Medvecký
S pocitom hlbokého smútku sme sa rozlúčili 9. októbra
s kamarátom, priateľom, dobrým človekom pánom Jozefom
Medveckým.
Narodil sa 8. 6. 1943
v Medvedzí (dnes mestskej časti mesta Tvrdošín).
Sudičky mu dopriali
„pero a dar slova“. Tento
talent využil a celý svoj
život venoval žurnalistike. Dlhé roky
bol šéfredaktorom
podnikových novín
Oravský Teslák Tesly
Orava Nižná (od roku 1974
do zániku novín). Neskôr sa
stal šéfredaktorom mestských
novín Tvrdošín, kde pôsobil
do roku 2003. Prispieval do
regionálnych novín, ale aj do
viacerých slovenských periodík. Bol členom Slovenského zväzu novinárov, neskôr Slovenského syndikátu
novinárov(SSN). Aktívne sa
zúčastňoval snemov SSN, celoslovenských stretnutí redak-

torov podnikovej a regionálnej
tlače, bol zástupcom za Oravu
v regionálnej organizácii SSN.
To, že novinárčina bola
jeho srdcovou záležitosťou, svedčí aj to,
že neprestal písať ani
v seniorskom veku,
zúčastňoval sa mnohých podujatí. Bol plný
aktivity a elánu, niekoľko rokov tlmočil
svoje spomienky
na M. Medveckú
a dianie v meste návštevníkom
Galérie M. Medveckej, kde pô-

sobil ako lektor. Jozef Medvecký bol významnou osobnosťou
Občianskeho združenia Medvedzie. Stál pri vzniku združenia, bol jeho prvým predsedom
a neskôr čestným predsedom.
Vykonal veľa záslužnej práce
pre združenie, zaslúžil sa aj
o vynikajúcu úroveň svetových stretnutí OZM, o upevnenie vzťahov so zahraničnými
členmi rodu Medveckých, najmä v Maďarsku a na Ukrajine.
Čas nevráti, to čo vzal, ale
spomienky zostanú v našich
srdciach navždy.
Česť jeho pamiatke! OZM

Ďakujeme za spoločné chvíle
Odchod nášho priateľa zo života bol taký náhly a nečakaný,
že sa mu bránime uveriť...
Pre nás, čo sme ho roky poznali a stretávali sa pri rôznych
pracovných i oddychových činnostiach v kultúre, športe, spoločenskom dianí, je v našich spomienkach a predstavách vnímaný
ako zdroj nápadov a vecných pripomienok.
Vážime si a ďakujeme mu za chvíle spoločných aktivít, za
priateľstvo, ochotu a porozumenie, keď bolo treba zabrať. V spomienkach bude žiť medzi nami naďalej.
Za všetkých známych a priateľov
Gustáv Socháň

Písali sm e v na šich n oviná ch
Pred 25-timi rokmi
V ročnej bilancii r. 1991 sa uvádza: Aj keď je ekonomická
situácia veľmi zlá, mestský úrad vytvoril podmienky a dokázal realizovať akcie, ako sú: dokončenie skládky domového
odpadu za viac ako
8 mil. Kčs, pokračovanie splaškovej a
porvchovej kanalizácie v K. Hôrke so
začatím úpravy ciest,
stavebne bola dokončená rekonštrukcia
dreveného kostolíka
a začatá obnova mobiliáru, dobre pokračuje prístavba učební
školy v Medvedzí,
bola realizovaná rekonštrukcia cesty z
Medvedzia do Štefanova. Dokončila sa
kanalizácia a cesty na
Hríbikoch, vykonala
sa úprava rigolov a cesty na Vojtaššákovej ulici.
Pred 20 – timi rokmi
Rok 1996 bol významný pre naše mesto. Patričná pozornosť
sa venovala zveľaďovaniu majetku mesta, rekonštrukciám objektov, verejnému osvetleniu, miestnym komunikáciám, mestskej
zeleni, cintorínom a pod. Pozornosť sa venovala aj sociálnej
oblasti našich spoluobčanov, či už finančnou výpomocou alebo
inými činiteľmi.
Pred 15-timi rokmi
Aj keď zákon o odpadoch je veľmi prísny na občana, je nekompromisný na prevádzkovateľa skládok, či postupné zavádzanie triedenia odpadov sme na jeho dodržiavanie dobre pripravení. Sme vo veľkej výhode, že sme v minulosti mysleli na budúcnosť. To, že máme skládku odpadov, ktorá spĺňa parametre nielen
súčasného obdobia, ale jej kapacita a rezerva môže byť aj niekoľko desaťročí, dá sa smelo nazvať ako zlatá rezerva nášho mesta.
Gymnázium má po prvých ôsmich rokoch prvý hmatateľný

a objektívny výstup – prvých absolventov. Z dvoch tried maturovalo 63 študentov.

Pred 5-timi rokmi
Škôlka na Oravskom nábreží bude ako nová

Jubilujúcej Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej
v Tvrdošíne prepožičalo Ministerstvo školstva SR čestný názov SPŠ Ignáca Gessaya. Pri tejto príležitosti bola slávnostne
odhalený Pamätník I. Gessaya v školskom parku.
Pred 10-timi rokmi
Výstavba tenisovej haly už začala
Za Gymnáziom a ZŠ Š. Šmálika už začali s výstavbou tenisovej haly. Na ploche takmer 400 m2 budú vybudované dva
tenisové kurty, ktoré budú slúžiť nielen pre školskú mládež, ale
aj pre širokú verejnosť.

Nielen šetrenie energie novými oknami a zateplením budov,
či nové priestory získané nadstavbou sú skutočnosti, ktoré pre
deti nášho mesta vytvorili podmienky pre ďalšie desaťročia.

V roku 2015 mesto investovalo do nového tenisového povrchu,
keď umelú trávu vystriedal moderný tenisový povrch, ktorý sa
používa nielen na svetových tenisových turnajoch, ale môžeme
ho vidieť aj v známych tenisových centrách.
V meste pribúdajú parkoviská a nové chodníky
Pri ZUŠ a Gymnáziu bol demontovaný plot, čím sa otvoril
priestor ku gymnáziu. Osadená bola nová zámková dlažba a obrubníky. Chodník bol potiahnutý až ku ZŠ Š. Šmálika. Úpravy
chodníkov a cestných komunikácií sa robia aj na sídlisku Medvedzie v časti od pohostinstva Poľovník až po parkovisko pod
bytovkou č. 19 a chodník ku schodom pod základnou školou.

Popri regulácii aj skultúrňovanie prírodného prostredia
Okrem prebiehajúcej regulácie rieky v Oraviciach urbár
v spolupráci s mestom zabezpečuje aj úpravu okolia okolo rieky
Oravice. Po týchto úpravách príde na rad výsadba nových stromov a kríkov. Je to investícia do budúcnosti, kde efekt úpravy
toku a jeho okolia bude vidieť o niekoľko rokov.

7

Michalský jarmok

Narodili sa
13. 8.
16. 8.
17. 8.
18. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
31. 8.
2. 9.
5. 9.

Dávid Bakaľa
Lea Olesová
Nikol Lešňovská
Stela Pekarčíková
Sára Pekarčíková
Natália Theinerová
Štefan Kovaľák
Krištof Gadzman
Lukáš Michalica
Lukáš Ferenčík

8. 9.
8. 9.
13. 9.
14. 9.
23. 9.
24. 9.
25. 9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.

Emma Branická
Flavio Kurajda
Leo Šálka
Adam Balún
Lea Vaseková
Klára Plevíková
Lesia Luptáková
Milan Michtalík
Lukáš Koniar
Zuzana Jackulíková

Koncom mesiaca september sa na Michalskom námestí uskutočnil opäť tradičný
Michalský jarmok. Už od
včasných ranných hodín si tu
jarmočníci rozkladali svoje
stánky so širokým sortimentom tovaru. Samozrejme, že
nechýbal tradičný burčiak,

júcu atmosféru. Výbornú atmosféru na jarmoku ešte viac
umocnilo vystúpenie mladých
talentovaných hudobníčiek zo
SZUŠ Martina Rosinu pod
názvom S-kvintet. Podvečer
sa na pódium dostala známa
hudobná skupina z Tvrdošína
Lazareth, ktorá divákov dosta-

Sobáše

13. 8.
20. 8.
20. 8.
27. 8.
27. 8.
27. 8.
27. 8.
3. 9.
3. 9.
10. 9.
10. 9.
10. 9.
10. 9.
17. 9.
17. 9.
22. 9.
24. 9.
24. 9.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
8. 10.
8. 10.

Zuzana Šubjaková – Tomáš Mikuška
Petra Kováčová – Peter Balún
Miroslava Klusková – Michal Celušák
Silvia Žáková – Juraj Klačan
Petra Hurajová – Marián Ondrašák
Katarína Rýdziková – Michal Genšor
Ing. Monika Kyseľová – Ing. Martin Záborský
Mgr. Jana Balleková – Ing. Ladislav Grobarčík
Alena Sleziaková – Lukáš Salajka
Ivana Krasňanová – PhDr. Michal Turác
Lucia Slovíková – Ing. Vladimír Biľ
Lucia Kubeková – Michal Baranec
Mgr. Jana Korčeková – Peter Szöke
Alexandra Kučerová – Róbert Karas
Adriána Bačová – Lukáš Reguly
Dominika Regulyová – Patrik Vasek
Mgr. Miroslava Pakosová – Ing. Juraj Spišiak
Mgr. Zuzana Jandurová – Ing. Branislav Stajník
Katarína Ulrichová – Martin Balužinský
Milota Hutirová – Jozef Tomaník
Katarína Bačová – Ing. Michal Medvecký
Slavomíra Biernacka – Ing. Peter Golis
Katarína Kolenčíková – Ing. Lukáš Jackulík

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
85 rokov
Magdaléna Buganová
Antónia Krúpová
80 rokov
Eva Bučeková
Mária Škapcová

Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Krásna Hôrka

69-ročná
68-ročný
76-ročná
90-ročná
82-ročná
85-ročná
68-ročný
73-ročný

Spomienka

„Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda, to si ty, otec náš, a
pozeráš na nás z neba. Tam v raji nebeskom, pokoj večný maj,
buď našim anjelom na zemi nás chráň. Hoci si odišiel, nie si medzi nami, navždy si zostal v srdciach tých, čo ťa vrúcne milovali.“
Dňa 10. septembra sme si pripomenuli 15. výročie rozlúčky s našim milovaným Viliamom KOVÁČIKOM.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Spomienka
Čas plynie, roky sa míňajú, spomienky na
Teba v srdci ostávajú.
Dňa 3. októbra uplynulo 30 rokov od úmrtia nášho milovaného manžela, otca, starého otca Františka ČAJKU z Tvrdošína.
S láskou a úctou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

Spomienka

Čas letí a zastaviť sa nedá, rany na srdci
aj tak stále bolia, spomienky na Teba aj tak
čerstvé sú. Dňa 20. októbra sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia Štefana BALLEKA. S láskou a úctou spomína manželka, deti, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná
rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.

Spomienka
Žiarila z teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 8. 9. uplynulo 10 rokov ako nás
opustila naša milovaná mama a stará mama
Mária KUBÁNIOVÁ.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Pri príležitosti 30. výročia založenia Centra voľného
času Tvrdošín vás srdečne pozývame 26. novenbra o 1500 do
kina Javor na veľkolepú show, v ktorej si zaspomíname na
vznik a život v CVČ.

„Mesto očami fotografa“ - pripomíname, že fotografie do
súťaže treba zaslať najneskôr do 31. 10. . Viac info na www.
tvrdosin.sk. Výstava ocenených fotografií bude od 8. 11. - 31.
12. v MsKS Medvedzie.

Fascinujúce dokumentárne filmy z celého sveta
dobrá medovina, tradičné
jarmočné špeciality a hlavne
pre všetkých bohatý kultúrny
program, v ktorom sa na pódiu ako prví predstavili žiaci
a žiačky z Centra voľného
času, ktorí svojimi tanečnými
kreáciami navodili vynika-

točne ,,nažhavila“ na vrchol
Michalského jarmoku, ktorým
nebol nik iný ako známa hudobná skupina Polemic, ktorá
svojimi pesničkami roztancovala celé námestie. Na záver
sa predstavili na pódiu ešte
Duo Orava.

Tvrdošín sa stal už niekoľkokrát partnerom tour Ekotopfilm - Envirofilm, Medzinárodného filmového festivalu
zameraného na témy súvisiace
s ekológiou, ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom. Prehliadku
vybraných víťazných filmov
budú môcť žiaci a študenti našich škôl vidieť 8. novembra

v kine Javor. V doobedňajších
hodinách bude prebiehať Junior
Festival, v rámci ktorého budú
premietané pútavé filmy určené
pre základné a stredné školy.
Ekotopfilm je najstarší environmentálny festival na svete, ktorý
návštevníkom ponúka najnovšie
a najpútavejšie dokumentárne
filmy z viac ako 50 krajín sveta
zamerané na životné prostredie.

Výstava ovocia a zeleniny Koncerty pre seniorov

Jeseň je obdobie, kedy
pestovatelia a záhradkári
zbierajú plody svojej práce.
Ako každý rok tak aj tento
Mestské kultúrne stredisko
v Tvrdošíne zorganizovalo

svoje. Niektorým záhradkárom sa podarilo dopestovať
naozaj výstavné kusy. Napríklad Nikolas Baránek sa
mohol pochváliť obrovskou
tekvicou ako aj nadpriemer-

výstavu ovocia a zeleniny,
na ktorej sa pestovatelia a
záhradkári mohli pochváliť
a predviesť svoje najlepšie
kusy, ktoré sa im počas roka
podarilo dopestovať. Návštevníci výstavy si prišli na

ne veľkou mrkvou. Pán Pafčo
dopestoval obrovskú kapustu, a to ešte niekoľko unikátnych výstavných kusov
ste mohli vidieť na výstave
ovocia a zeleniny v MsKS v
Medvedzí.

Odišli z našich radov
Irena Kolenová
Anton Pariža
Irena Jeváková
Anna Kočalková
Valéria Hrušková
Antónia Záhorcová
Jozef Bakoš
Jozef Medvecký

čarovný čas zaspomínať na svojich najbližších na spomienkový lampiónový sprievod „Pre všetkých v nebi“, ktorý sa
uskutoční vo štvrtok 27. 10. o 1800 na Michalskom námestí
a o 1820 na Trojičnom námestí. Trasa sprievodu: Michalské
námestie, Trojičné námestie, cintorín Tvrdošín.

V našom meste sa v utorok 6. 12. uskutočnia mikulášske
oslavy na Trojičnom námestí. Pri tejto príležitosti bude primátorom mesta rozsvietený vianočný stromček a vianočná
výzdoba v meste. Pozývame všetkých na primátorský punč
a koláčiky .

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

27. 8.
20. 9.
21. 9.
23. 9.
24. 9.
7. 10.
7. 10.
7. 10.

Pozvanie
Pozývame všetky rodiny s deťmi, ktoré si chcú v tento

Spomienka

Bolesťou unavený, tíško si zaspal zanechajúc všetkých, čo si ich mal rád ...
Dňa 6. augusta nás opustil otec a brat Ing.
Dušan GABARÍK. S láskou a úctou spomínajú Marianna so synom Marekom, deti, súrodenci s rodinami a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

V mestskom kultúrnom stredisku sa počas októbra
uskutočnili koncerty pre seniorov.
Október je v spoločnosti vnímaný ako Mesiac úcty
k starším. Jeho podstata a výnimočnosť však pramení kdesi oveľa hlbšie, v ľudských
srdciach. A tak, ako je srdce
každého človeka iné i úctu ku
staršiemu každý prejavuje inak.
Hoci medzi ľuďmi vládne zaužívaný názor, že starší človek
má mať šedivé vlasy, na tvári
vrásky a odžitých aspoň šesťdesiat rokov, prečo by to malo byť
také klišé? Veď úctu by mali
mať aj deti ku svojim rodičom,
či majú tridsať a sú ešte plní
elánu, alebo sedemdesiat a tešia sa už zo svojich pravnúčat.
Úcte však dieťa treba naučiť.
Treba ho naučiť citlivo vnímať ľudí okolo seba, tak isto,
ako aj naučiť ho úctu prijímať.
Veď aj z najmenšieho bábätka
sa raz stane dospelý človek, čo
s radosťou pozrie na človeka
oproti, ktorý sa mu pozdraví,
pustí ho sadnúť v autobuse, alebo sa bude vo vlaku smiať jeho
zážitkom z mladosti. Keď je
srdce mladého človeka úprimné i jeho úcta voči starším taká
je. Nemusí sa klaňať, ani šíriť
vážne slová, či pochvaly na účet
staršieho človeka. Byť milý,

usmiaty, ochotný a trpezlivý to
sú vlastnosti, ktoré na druhom
ocení každý, nielen starší, zvaný
senior. Úcta hoci je to vážna vec,
prejavuje sa práve v maličkostiach a nie vo veľkých gestách.
Úcta znamená vážiť si druhého,
neposmievať sa zabudnutým
spomienkam. Úcta nie je poklonkovanie sa niekomu a nie
je to ani zdvorilosť. Znamená
to dokonca ešte oveľa viac, ako
byť len slušným človekom. Ako
vravia profesori Dietrich a Alice
von Hildebrand: „Úcta je postoj,
ktorý možno označiť za matku
celého morálneho života, pretože v nej sa človek stavia do
takej pozície voči svetu, ktorá
otvára jeho duchovné oči a robí
ho schopným objímať hodnoty.“
Teda hodnoty ako láska k blížnemu, starostlivosť o druhého, či nezištná pomoc. Jedno
s druhým súvisí veľmi úzko.
Ako povedal francúzsky prozaik a dramatik Alexander Dumas
starší: „Láska bez úcty nemôže
dôjsť ďaleko, ani vzlietnuť vysoko – je to jednokrídly anjel.“
Preto nielen dnes, či tento mesiac si vážme jeden druhého
a majme sa v úcte. Snažme sa
byť úctiví navzájom neustále.

Viva la volleyball

Spomienka

V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal
každý, kto ťa mal rád. Zmĺkli ústa, srdiečko
prestalo biť, ale živé spomienky na teba budú
v našich srdciach večne žiť. Dňa 11. októbra
uplynulo 10 rokov, ako sme sa rozlúčili so
synom, bratom, vnukom, synovcom a kamarátom Lukáškom HURŤÁKOM.
S láskou a úctou chcem poďakovať celej
rodine a všetkým dobrým ľuďom, ktorí v najťažších chvíľach stáli po našom boku.
„Rozlúčiť sa neznamená zabudnúť.“

Spomienka

S úctou a pokorou som ti, Pane, vrátil ten
vzácny dar, ktorý si mi pred rokmi z lásky dal.
Dňa 21. októbra budú 2 roky, čo ma bez slova rozlúčky opustila moja milovaná manželka
Emília ZMRAZEKOVÁ. S láskou si spomínam na prežité roky nášho manželstva. Teraz
mi už zostáva len spomienka a v srdci žiaľ.
S láskou a úctou spomínajú na teba manžel Alojz, 5 detí, vnúčatá a pravnúčatá. Modlíme sa za teba, spomíname a nezabúdame.

Prvý septembrový víkend
bol pre tvrdošínsky volejbal
veľmi úspešný. Zmiešané družstvo volejbalového klubu sa
zúčastnilo medzinárodného
turnaja vo francúzskom meste
Wittelsheim. Výborne obsadený turnaj, na ktorom tento rok
potvrdilo účasť 16 družstiev,
patrí do série turnajov štyroch
európskych miest. Po jednoznačnom postupe zo skupiny

volejbalisti pridali ďalšie dva
víťazné zápasy, ktoré im otvorili
cestu do finále. Záverečný
zápas turnaja sa odohral na
centrálnom ihrisku a šancu
zvíťaziť už Tvrdošínčania z rúk
nepustili. V prvom turnaji
sezóny vybojovali 1. miesto,
ktoré budú obhajovať v ďalšom
turnaji série, ktorá sa presunie
v decembri do poľského mesta
Zlotoryja.
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Hráči Slovana Bratislava v našom meste Florbalistky Tvrdošína čaká generačná výmena
V Slovenskom pohári sa už František Kubík, hráč Slovana im známym, keďže nielen hotel
stáva tradíciou, že silní súperi z Bratislava nám povedal: ,, Ak Limba ma chytil za srdce, ale
I. a II. slovenskej ligy dostávajú by nás tu znova zavial vietor, aj okolitá príroda, možnosť tuv prvých kolách súperov z niž- tak určite sa tu opäť radi vrá- ristiky a relaxu.“
ších líg. Nebolo to výnimkou time. Ktovie, možno opäť o rok
Pozitívny ohlas zo strany
ani v 3. kole Slovenského po- si zahráme v niektorom kole hráčov a realizačného tímu Slohára, keď vicemajster
Slovenska z predchádzajúcej sezóny, ŠK
Slovan Bratislava zavítal na hornú Oravu.
Ubytovali sa v hoteli Limba. Bývalý vynikajúci československý reprezentant, hráč
Slovana Bratislava a
v súčasnosti vedúci
mužstva Ján Švehlík,
povedal: ,,Som tu prvý
raz v tomto peknom
hoteli. Personál hotela je veľmi príjemný
a ústretový, strava je
pestrá, takže s výberom hotela sme spo- Pracovný kolektív hotela Limba na spoločnej fotograﬁi s hráčkojní.“ Veľmi pozitívny ohlas na hotel mi Slovana Bratislava.
a jeho služby bol aj zo strany Slovenského pohára práve s vana Bratislava potešil a zárohráčov, ktorí si nevedeli vyna- Tvrdošínom. Určite by som veň predurčuje hotel Limba pochváliť najmä jedlo a personál. odporúčal tento hotel aj svoj- kračovať v dobre začatej práci.

Tvrdošín vyhral obe oravské derby
Futbalová jeseň sa pomaly,
ale isto chýli ku koncu. Na poste trénera nastala zmena. Jozefa
Vavrečana vystriedal Ľubomír
Gregorec, keď muži Tvrdošína
po nepresvedčivých výkonoch a
štyroch prehrách za sebou okupujú stred tabuľky. Asistenta
mu bude robiť Jakub Betuštiak
a vedúcim mužstva ostáva Anton Betuštiak. Tvrdošín v posledných dvoch domácich zápasoch neokúsil chuť prehry.
Paradoxom je, že oba zápasy
boli takým malým oravským
futbalovým derby. V 9. kole na
domácej pôde privítali Dolný
Kubín. O všetkom sa rozhodlo
už v prvom polčase. Najprv sa
domáci Lejko v 37. min pekne
uvoľnil v šestnástke Dolného
Kubína a brankárovi hostí nedal
šancu. V 42. min po nezištnej
prihrávke Sirotu zvýšil Lejko na 2:0. V závere zápasu sa
hosťom podarilo znížiť ešte
zásluhou Žákoviča, ale Tvrdošín bez väčších problémov
stav udržal. O týždeň neskôr
privítal Tvrdošín opäť doma
susednú Trstenú. Zápas mal
jasný priebeh. Tvrdošín hostí
do vážnejšej šance nepustil a
vyhral rozdielom triedy, keď
postupne traﬁli Kristián Gálik
a dvakrát Marek Lejko.
V nasledujúcom kole Tvrdo-

šín totálne vyhorel na ihrisku
súpera zo Stráňav, keď prehral
rozdielom triedy.
Výsledky - muži:
Tvrdošín - Dolný Kubín 2:1,
góly: Lejko 2; Tvrdošín - Trstená 3:0, góly: Lejko 2, Gálik;
Stráňavy - Tvrdošín 3:0.
Starší a mladší dorast
Obom dorasteneckým kolektívom sa v jedenástich kolách podarilo získať len po 6
bodov. Dôvodom je hlavne laxný prístup niektorých hráčov
ako k tréningovej, a tak aj k
zápasovej dochádzke.

Starší a mladší žiaci
Starším žiakom sa vôbec nedarí, keď si v 10. kolách pripísali len tri body. Mladší žiaci sú
na tom o čosi lepšie, keď po 10.
kolách ﬁgurujú na 10. mieste s
desiatimi bodmi.
Prípravka
Naši najmenší futbalisti zatiaľ
idú na 100 %, keď v doterajších
troch turnajoch nestratili ani
bod, svojich súperov zo Zuberca,
Trstenej a Brezovice vôbec nešetrili. V doterajších dvanástich
zápasoch strelili úctyhodných 50
gólov a iba tri inkasovali.

Števánka opäť na prvom mieste

Triatlonová sezóna sa pomaly uzatvára a na jej konci
je čas bilancovať. Túto sezónu
sa Slovenského pohára v cross
triatlone zúčastnili dvaja občania nášho mesta, Peter Vajduľák a Peter Števánka. Peter
Vajduľák obsadil s celkovým
súčtom 314 bodov pekné 12.
miesto v kategórii Veteráni 1.
Petrovi Števánkovi sa podaril
husársky kúsok, keď dokázal
obhájiť vlaňajšie prvenstvo
s celkovým súčtom 1014 bodov a vyhral kategóriu Veteráni 1 v Slovenskom pohári
v cross triatlone. V kategórii

Veteráni 1 (kategória pretekárov od 40 do 49 rokov) sa
pretekov zúčastnilo spolu 78
pretekárov. Slovenský pohár
v kross triatlone je dlhodobá
súťaž organizovaná Slovenskou triatlonovou úniou a tento
rok pozostávala z 8 kôl, ktoré
sa konali počas celej sezóny
v rôznych kútoch Slovenska.
Do konečného poradia sa započítavali 4 najlepšie bodové
zisky. Kros triatlon sa skladá
z troch disciplín: plávanie (cca
1 km), MTB cyklistika v horskom teréne (15-35km) a beh v
teréne (5-11km).

Tvrdošínski bežci na maratóne v Košiciach

Za pekného jesenného po- polmaratóne, keď najmladší celkovo skončil na 8. mieste.
časia sa uskutočnil 93. ročník člen výpravy Adam Balún na Zároveň prisľúbil účasť na
bežeckého podujatia s názvom 21 kilometrovej trati zabehol budúcoročnej Tvrdošínskej
Medzinárodny
dvanástke,
maratón mieru
ktorá sa
v Košiciach za
bude konať
účasti piatich
v júni.
bežcov z TvrK o n došína. Štyria
com aubežali maratón
gusta sa
a jeden z nich
bežal Trsp ol m a r a t ó n .
tenský duNajlepším bežat ló n , n a
com z Tvrdošíktorom
na bol Roman
sa za TvrPet r i kovič,
došín z úktorý zabehol
častnili v
čas 03:31:28.
cyklistike
Druhý najlepší Zľava: Viktor Fonfer, Adam Balún, Ján Balún, Roman Pet- Pavol Mačas z Tvrdošín- rikovič, Peter Balún.
rušiak a v
čanov zabehol
horskom
Viktor Fonfer za čas 03:44:19. 01:47:01. Ako zvyčajne, tak behu Ján Balún. Obaja svoJánovi Balúnovi sa podari- aj tento rok, Maratón v Ko- jim vynikajúcim výkonom
lo zabehnúť čas 04:18:50 a šiciach vyhrali bežci z Kene. prispeli k tomu, že sa celkovo
Petrovi Balúnovi 05:36:06.
Tohtoročný víťaz Tvrdošín- obaja umiestnili na výbornom
Tvrdošín mal zastúpenie aj v skej dvanástky Jozef Urban druhom mieste.

Po niekoľkých úspešných
ročníkoch v najvyššej ženskej
súťaži vo florbale pod vedením teraz už bývalého trénera
Michala Cvancigera, ktorý sa
rozhodol skončiť a prenechať
kormidlo iným. Do novej sezóny tak Tvrdošín nastúpil so
staronovým trénerom, a hlavne
novými a mladými hráčkami.
Zmeny sa samozrejme odzrkadlili i v úvodných dvoch kolách.
Mladé Tvrdošínčanky sa na ihrisku viac menej zoznamovali
s touto súťažou. V prvom zápase mohli aj bodovať no ich neskúsenosť si vybrala svoju daň.
V druhom zápase to bolo skôr
už o fyzickom hendikepe. Stav,
v akom “A“ družstvo fungovalo
do uplynulej sezóny, bol prakticky dlhodobo neudržateľný.
Drvivá väčšina skúsených
hráčok je pracovne a študijne vyťažená, čo má za následok obmedzenie tréningových
jednotiek a následnej účasti
na zápasoch. Niektoré hráčky
pomaly premýšľajú nad rodinami a budúcim smerovaním
svojho života. Prakticky dosiahli, to čo si väčšina ich rovesníčok nevie ani len predstaviť. Možno aj preto nastal čas
nechať priestor mladým a novým tváram.
Ďalším faktorom je to, že
sa nemôžeme donekonečna
s p ol ieh ať n a leg ion á r ov.
Musíme dávať možnosť mladým hráčkam, a hlavne tým

novým. Každoročne nám vyrastajú veľmi šikovné dievčatá. Vo všetkých kategóriách máme každý rok medailu
z majstrovstiev Slovenska.
Možno potrvá pár sezón, kým
sa dostaneme tam, kde sme boli
doteraz zvyknutí, ale tiež si musíme uvedomiť, že tento šport je
stále na amatérskej úrovni a nie
je to jednoduché.
Našou úlohou je vychovávať talentovanú mládež
a pripraviť ich tak pre reprezentačný výber. Je to prioritou
klubu a nášho mesta robiť dobré meno a s cťou reprezentovať
či už doma alebo v zahraničí.
V tomto ročníku sa budeme

snažiť udržať najvyššiu súťaž
a postupne opäť vybudovať
skvelý tím, hrajúci o medaile.
Chce to čas, a hlavne podporu,
ktorá nám zo strany mesta vôbec nechýba. Veríme, že nebude
chýbať ani od našich skvelých
fanúšikov. Sme veľmi radi, že
niektoré staršie a skúsené hráčky sú ochotné pomôcť hoci už
naozaj majú minimum času na
trénovanie, či už je to Barbora
Spišiaková, Denisa Medvecká,
Veronika Turčáková, Veronika
Paňková, ktoré ochotne sľúbili
pomoc udržať súťaž. Veríme,
že sa nám to podarí a čo v najkratšom čase sa vrátime medzi
slovenskú špičku.

Po 14 rokoch opäť extraliga
Stolní tenisti zahájili nový
súťažný ročník súťažami družstiev. Výboru oddielu sa podarilo zabezpečiť účasť nášho
družstva v extralige mužov,
keď previedli túto súťaž z Bystričian. Našim cieľom je jednoznačne výchova mladých
hráčov, preto aj túto súťaž
budú hrať reprezentanti SR
Martin Kysel a Dalibor Diko
(z Námestova). Doplní ich Jakub Kuloštiak.
Svoj prvý zápas prehrali
doma s Čadcou 0:7. Výsledok
je síce krutý a jasný, no jednotlivé zápasy boli dosť vyrovnané. Napríklad Dalibor za stavu

1:1 na sety viedol s Blažekom
10:6, ale prehral. Jakub viedol
dokonca 2:0 na sety s Cyprichom, no ani to nestačilo. Naši
mladí hráči hrali pod zbytočným tlakom, z ktorého potom
produkovali zbytočné chyby.
Súper bol síce lepší, ale nie až
tak, ako ukazuje výsledok.
V 2. lige béčko začalo víťazstvom v derby s Nižnou
B, v 3. lige céčko vyhralo
v Námestove s béčkom, vo 4.
lige déčko podľahlo v Ľubeli
8:10 a v 6. lige éčko remizovalo
v Zuberci. Už čakáme len
na štart družstva dorasteniek
v extralige.

Na vrchol možností si zaknihoval svoj druhý ročník
Bežecké a cyklistické preteky na Javorový vrch
pod názvom Na vrchol možností sa stávajú v našom
meste už tradíciou.
V sobotu 10. septembra sa Praj a u žien Janka Kršáková.
na štart na Michalskom ná- Najlepším bežcom z Tvrdomestí postavilo niekoľko de- šína sa stal Matúš Kovalčík.
siatok pretekárov. Pretekalo V kategórii bicykel: muži do
sa v dvoch kategóriách: beh a 40 rokov - triumfoval Matúš

nás stúpajúci počet pretekárov
aj výborné počasie a skvelá atmosféra. Za OZ Projekt PLUS
sa chcem poďakovať hlavne
bratovi Štefana Vajduľáka,
Rastislavovi a všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ako
aj Mestu Tvrdošín, bez ktorých

Všetci účastníci podujatia Na Vrchol možností sa zväčnili na spoločnej fotke v cieli preteku
na Javorovom vrchu.
bicykel. V kategórii beh - muži Čurjak a u žien Katarína Kris- by toto podujatie nebolo možné
do 40 rokov sa najlepšie vodi- tofčáková. U mužov nad 40 ro- organizovať.“
lo Michalovi Strežovi, ktorý kov sa najlepšie vodilo Petrovi
Pretekom si bežci, cyklisti a
na Javorový vrch vybehol za Števánkovi. O zhodnotenie fanúšikovia pripomenuli vyninecelých 30 minút. V kategó- preteku sme požiadali predse- kajúceho človeka a bežca Šterii beh - ženy do 40 rokov si du OZ Projekt Plus a zároveň fana Vajduľáka, ktorému bol
premiérový triumf pripísala hlavného organizátora Karola beh venovaný a ktorý tragicky
Soňa Gavulová. U mužov nad Blahu. ,,Druhý ročník pretekov zahynul v Západných Tatrách.
40 rokov zvíťazil Slavomír vyšiel nad očakávania, potešil Česť jeho pamiatke.

Šachisti začali novú sezónu úspešne

Šachisti vstúpili do novej
súťažnej sezóny úspešne. Keď
najprv v 4. lige sk. C12 v 1.
kole remizovali v derby zápase v Trstenej 4:4. Mohli aj vyhrať, keby Bobek hrubou chybou neprehral vyhratú partiu.
Mal ﬁgúru navyše a to sa už
neprehráva. Hrá sa na ôsmich
šachovniciach. V 2. kole hostia doma ŠK Stankovany –
Rojkov. A sú favoritom tohto
zápasu. 4. liga sa hrá medzi
mužstvami Oravy a Liptova.
Tvrdošínčania sa dali za cieľ
pred sezónou postup do 3. ligy,
čiže návrat do súťaže, ktorej
vlani vypadli.
Taktiež Tvrdošín B, ktorý hrá 5. ligu hostil v 1. kole
doma MŠK Trstená B a vyhral
3,5:1,5. Mohli aj vyššie. Keď
Remiaz hladko vyhratú partiu

nepochopiteľne prehral. Nechal si so šachom vziať vežu
úplne zadarmo. V 2. kole cestujú do 0ŠK Liptovská Teplá.
Aj v tomto zápase by chceli

uspieť. Ich cieľom je taktiež
bojovať o popredné miesta,
resp. postup do 4. ligy v prípade postupu A- družstva do
3. ligy.

Začiatkom októbra zorganizoval Muškársky klub Oravica
už šiesty ročník rybárskych
pretekov s medzinárodnou
účasťou s názvom ,,Oravský
lipeň Tvrdošín“. Na pretekoch
sa zúčastnilo až 76 pretekárov
nielen zo Slovenska, ale aj z
Poľska. Zároveň sa uskutočnil
aj prvý ročník juniorských
pretekov, na ktorých malo
mesto Tvrdošín zastúpenie
v Adamovi Judiakovi, ktorý
nesklamal a zaslúžene celé

juniorské preteky vyhral. V
hlavnej kategórii sa najlepšie
darilo pretekárom z východu
Slovenska. Z prvého miesta sa
tešil Zdeno Nemčík zo Spišskej Novej Vsi, druhý skončil
Martin Plavčo z Vranova nad
Topľou a na treťom mieste sa
umiestnil Jozef Hruška z Bardejova. Z pretekárov z Tvrdošína sa najlepšie umiestnil Michal Kuboš. Poháre pre prvých
troch súťažiacich zasponzorovalo mesto Tvrdošin.

,,Oravský lipeň“ pre pretekárov z východného Slovenska
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