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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, volám k Tebe: Posilni mi vieru. Posilni ma tak,
aby som mohol konať dobre. Odpusť mi všetku zlobu, ktorá
spôsobuje, že nemám radosť zo seba. Pomáhaj mi, Pane, aby
som mohol byť človekom, ktorý verí druhým, a verí i Tebe.
Pomôž mi so mnou, Pane.
Július Chalupa

Voľby do VÚC už
4. novembra
Budeme voliť predsedu Žilinského kraja a za okres
Tvrdošín 3. poslancov do krajského zastupiteľstva.

Spoločne nás pohltila jedinečná atmosféra a všetky
pocity a emócie sme zdieľali medzi sebou navzájom.
V anonymnom svete - toľká
vzácnosť. Hoci si to možno
neuvedomujeme, možnosť
byť spolu, tešiť sa, pomáhať
si je dar. O to väčší, keď si
môžeme povedať, že dobrí
ľudia ešte nevymreli, čoho
je Tvrdošín príkladom. Myslíme jeden na druhého, a to
z nás robí skutočnú rodinu a
priateľov. Detská nevinnosť,
mladícka bláznivosť, dospelá rozvážnosť i dôchodcovská vitalita tvoria jadro
nášho mesta. Nie sú to len
budovy, parky, kostoly, úra-

dy. Sú to predovšetkým ľudia,
ktorých existencia sa odráža na
vizuále mesta, jeho formovaní,
rozrastaní a napredovaní. Aby
sme utužili priateľstvá, každoročne sa stretávame na dňoch
venovaných nášmu mestu. Ani
tento rok to nebolo inak, keď
sme sa v dňoch 8. – 10. septembra stretli na Trojičnom
námestí a futbalovom ihrisku.
Bolo nám dobre, bolo nám
príjemne, veselo, oddychovo,
tanečne, bláznivo, jedným
slovom fantasticky. Vypustili
sme z hlavy všetky trápenia
a sváry, nechali robotu robotou
a miesto toho strávili víkend
s rodinou a priateľmi. Naše
mesto akoby dostalo hromad-

nú celomestskú dovolenku, aby
zrelaxovalo telo i myseľ, nabralo energiu na blížiace sa zimné
obdobie. Lebo veď sú predsa
Dni mesta. Tie sa rovnajú nedeli a „v nedeli se nedelá“. Je
to trojdňový sviatok pre všetky detičky, mamičky, babičky,
tetičky, svokričky, sestričky,
a pravdaže, ich silné polovičky.
Po Vianociach a Veľkej noci
tretí najväčší v roku. A ako to
už býva zvykom, sviatky trávi rodina pokope tak, ako sme
my trávili pokope toto úžasné
trojdnie.
Človek môže tráviť pracovné i dovolenkové chvíle mimo
domova. Láka nás exotika,
more, ale nakoniec si vždy aj

tak povieme „doma je doma“
a ideme s priateľmi na pivo
do obľúbeného podniku.
Darmo, teplo domova nenahradí nič. Je to láska sama.
A domov to nie je len dom,
či byt v ktorom bývame so
svojimi milovanými. Je to
priestor, v ktorom sa pohybujeme, v ktorom dobre
poznáme všetky zákutia
a miesta, kde môžeme byť
sami sebou. Aj vzduch,
ktorý dýchame sa nám zdá
doma oveľa voňavejší a príjemnejší. A o tom je aj to
naše vzácne puto, ktoré drží
mesto pokope. A naozaj to
tak aj bolo.
(Pokračovanie na 5. str.)

Súťažili sme, podarilo sa - deti dostali darček
Začiatkom marca sme sa dozvedeli
úžasnú správu, že sme
v našej kategórii vyhrali 1. miesto s počtom hlasov 47 074 ,
a teda parádne ihrisko
Žihadielko už stojí aj
v našom meste.
Spoločne sme prežívali každý pribúdajúci hlas
i každý hlasovací deň a konečne sme sa dočkali. Ihrisko, ktorého okolie dotvorilo mesto, stojí, je komplet
vybavené a od jeho otvorenia 2. septembra si farebné
hracie prvky môžu užívať
deti nielen z nášho mesta,
ale aj jeho návštevníci.
Jeho výstavbu sme všetci podrobne sledovali a nevedeli sa dočkať prestrihnutia pásky. Kto iný ako
deti sa najviac hodia na
tento úkon? Spomedzi toho
úžasného množstva, ktoré
na otvorenie spolu s rodičmi prišlo, moderátor ná-

hodne vybral štyroch zástupcov. Dvoch chlapcov a dve
dievčatá, ktoré sa s nadšením pustili do prestrihávania
špeciálnej modrej žihadlovskej pásky. Spoločnosť Lidl
týmto ukončila tohtoročnú
šnúru výstavby a otvárania
výherných ihrísk. „Počas
šiestich týždňov hlasovania
si ho vybojovali obyvatelia.

Tvrdošínčania si ihrisko naozaj zaslúžia, gratulujem im
a verím, že bude v dobrých
rukách a stane sa miestom
mnohých zážitkov,“ povedal Miloš Kajan, zástupca
spoločnosti Lidl. Z jeho rúk
si zároveň prebral primátor
mesta I. Šaško symbolický
kľúč od ihriska. „Som šťastný, že sa nám podarilo v hla-

sovaní uspieť
a vďaka aktivite ľudí
máme v Tvrd o šíne toto
nové, krásne
ihrisko. Určite to teší nielen mňa, ale
najmä t ých,
ktorým je ihrisko určené,
teda deti a ich
rodičov. Želal
by som si, aby
nám ihrisko
dlho slúžilo
a robilo radosť,“ povedal primátor.
Hneď po prestrihnutí pásky sa všetky deti hrnuli
do priestoru ihriska vyskúšať novučičké preliezky, šmýkalky a hojdačky.
Za splnenie jednotlivých
úloh zbierali na kartičky
pečiatky. Za všetky prejdené stanovištia získali
(Pokračovanie na 2. str.)

Tak, ako každé voľby
na Slovensku majú svoju
vážnosť a sú dôležité pre
občana, tak aj voľby do
krajských zastupiteľstiev
by sme nemali podceňovať
a už vôbec nie ignorovať.
Pre mesto, ale aj celý
okres Tvrdošín je síce dôležité aká osobnosť bude
na pozícii predsedu kraja,
no oveľa dôležitejšie je, aké
osobnosti budú zvolené za
poslancov, ktorí budú musieť obhajovať, ale častokrát aj brániť naše mesto –
náš okres, našich občanov,
naše stredné školy, kultúru,
aj našu galériu, nemocnicu
i dom dôchodcov, podporovať cestovný ruch, budovať
a starať sa o cesty v celom
okrese.
Kandidát na predsedu kraja, aj kandidáti na
poslancov za okres Tvrdošín sú už zaregistrovaní
a o niekoľko dní sa dozviete

ich mená. Budú to kandidáti aj z nášho mesta a ľudia
by mali zvážiť hodnoty
každého z nich a dali mu
svoj hlas, aj podľa toho, čo
už dokázal.
Konkurencia aj z ostatných obcí či zo susedného
mesta bude silná a bolo by
na veľkú škodu, keby Tvrdošín nemal svojho zástupcu v žilinskom zastupiteľstve, pretože by to mohlo
byť pre mesto či mestskú
časť Oravice dosť nepríjemné.
Veríme preto, že my, občania Tvrdošína, si uvedomujeme aj túto skutočnosť
a čo v najväčšom počte
prídeme 4. novembra voliť
ľudí, o ktorých vieme, že už
pre mesto i okres Tvrdošín
niečo urobili a že u nich
bude záruka, že nás nesklamú a naše mesto i celý
okres budú chrániť a podporovať jeho rozvoj.

Celoslovenská súťaž už len do 31. októbra

Poďme spolu a ešte hlasujme
za Naj mesto a Naj primátora!

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 18. 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.
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. Až do 31.
októbra budú z pomedzi hlasujúcich žrebovaní výhercovia,
ktorí získajú niektorú z hodnotných cien.

MICHALSKÝ JARMOK
29. septembra

Príďte si vychutnať pravú jarmočnú náladu a stretnutia
s priateľmi. Od 1430 je pripravený pestrý kultúrny program
- CVČ Tvrdošín, spevácka skupina Ostražica, SZUŠ M. Rosinu, HS 4OTHERS, Steﬁ a Maﬁa Corner a DUO Orava.
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Patrónku Slovenska sme si uctili na Skalke

Na začiatku minulého storočia dal medvecký richtár,
Juraj Medvecký Ollo, vytesať
do skaly nad dedinou otvor pre
sochu Panny Márie. Tradícia
uctenia si patrónky pretrváva
do dnešných dní a aj tento rok
sa tu stretli veriaci nielen z
našej farnosti. Esteticky upravené a dotvorené okolie, ktoré

architektonicky a realizačne
zabezpečilo mesto, a ktorému
venujú starostlivosť aj niektorí
obyvatelia z Medvedzia tak zo
Skalky robí už známe oravské
pútnické miesto. Slávnostná
svätá omša k sviatku Sedembolestnej Panny Márie na Skalke sa uskutočnila v piatok 15.
septembra.

Súťažili sme, podarilo sa - deti dostali darček
(Dokončenie z 1. str.)
darčekovú tašku, v ktorej
nechýbalo občerstvenie,
či zábavné pexeso a mnoho ďalších zábavných darčekov. Nechýbala cukrová
vata, na vytvorenie ktorej
museli vyrobiť energiu deti
na stacionárnom bicykli, či
iné občerstvenie a osvieženie za symbolické ceny.
Deti si naplno užili nafukovací hrad, trampolínu,

maľovanie na tvár aj vystúpenie obľúbených Trpaslíkov z RTVS, poučného divadielka, či moderovaných
pohybových aktivít.
Našu motiváciu pri hlasovaní, sme dotiahli k víťazstvu a nakoniec aj k
otvoreniu dlho očakávaného
ihriska.
Naša snaha priniesla farebné ovocie so sladkou
chuťou víťazstva.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 24. augusta, poslanci schválili Dodatok č.1, ktorým bolo upravené
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území nášho mesta.
Záujemcov o individuálnu
výstavbu poteší schválenie
návrhu na rozšírenie intravilánu o vytvorené nové obytné
súbory IBV.
Mesto sa dlhodobo usiluje
o rozšírenie športového areálu
za panelárňou, kde chce vytvoriť novú hraciu plochu. Keďže
potrebné pozemky sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, bolo potrebné ich
majetkoprávne vysporiadať.
Za týmto účelom bola vypra-

covaná žiadosť o prevod pozemkov z pozemkového fondu, ktorú poslanci mestského
zastupiteľstva schválili.
Podporili spoluﬁnancovanie
projektu Rekonštrukcia telocvične v zmysle výzvy Ministerstva školstva o poskytnutí
finančných prostriedkov na
rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy. Projekt, ktorý sa týka športovej
haly pri Gymnáziu je zameraný na rekonštrukciu strechy, výmenu strešnej krytiny,
okien a podlahy. V prípade
úspešnosti projektu by sa mesto
spolupodieľalo na realizácii
desiatimi percentami. Rekonštrukcia stolnotenisovej herne
bude dotovaná z mestského
rozpočtu.

Schválili prenájom priestorov v dome služieb na sídlisku,
kde bude otvorená cukráreň,
ktorá rozšíri doteraz chýbajúce služby a predajňu textilu na
Farskej ulici.
Keďže kuchyňa v materskej škole v Medvedzí si vyžadovala nielen komplexnú
rekonštrukciu, ale aj nové
technologické vybavenie, bolo
potrebné sústrediť väčší objem
finančných prostriedkov. To
bolo zrealizované a na hospodársky pavilón bola schválená
príprava dokumentácie na nové
využitie týchto priestorov.
Na rokovaní primátor mesta okrem investičných akcií
spomenul aj dve spoločenské, ktoré zviditeľňujú mesto
v rámci celého Slovenska. Vedenie mesta bolo pozvané 19.

Obchvat Tvrdošína sa stáva realitou
V poslednom čísle mestských
novín sme vás informovali o tom,
že komisia pri Ministerstve ﬁnancií SR potvrdila, že v súčasnom
období je pre výstavbu rýchlost-

podľa aktuálneho hodnotenia,
nemali svoju opodstatnenosť
hlavne preto, že podľa reálneho
hodnotenia sú nerentabilné,»
dodáva primátor k súčasnej prí-

Celá skutočnosť „užšej súťaže“
bola nastavená z jediného dôvodu a to len preto, aby sa celý
proces verejného obstarávania
urýchlil.

Takto by mal vyzerať obchvat mesta na rozhraní katastra Tvrdošína a Krásnej Hôrky.

Na zdravotnom stredisku sa ukončuje
vonkajšia fasáda so zateplením
Zateplenie strediska prinesie ﬁnančnú úsporu
a skultivuje prostredie.
Z d r a vo t n é s t r e d i s ko tento rok sme určili ﬁnančné
v Medvedzí, postavené pred prostriedky na zateplenie pocca 30 rokmi, dostalo mesto sledných dvoch obvodových

do svojej správy doslova
„zdevastované“. Týkalo sa
to interiéru aj exteriéru. V
minulosti mali lekári svoje
ambulancie roztr úsené v
nevhod ných pr iestoroch
pivníc bytoviek na sídlisku.
„Keďže máme každý rok
v meste rozpracovaných
niekoľko investičných akcií, museli sme zdravotné
stredisko rekonštruovať na
niekoľko etáp, podľa toho,
ako nám stačili ﬁnančné prostriedky. V predchádzajúcich
rokoch boli na budove vymenené okná, dvere a opravená strecha. V rozpočte na

múrov. Hneď po prebehnutí
procesu verejného obstarávania sa začalo s prácami.
Zateplenie prinesie ﬁnančnú
úsporu, čím sa tento objekt
zhodnotí. Oprava fasády
s úpravou okolia skultivuje
aj túto časť nášho mesta,“
informoval nás primátor.
Sídlia tu obvodní a odborní lekári a sú tu pripravené
priestory pre ďalších odborných lekárov, ktorí ponúknu
služby špeciálnej zdravotnej
starostlivosti – zdravotné
stredisko je určené pre rozširovanie zdravotníckych
služieb.

septembra na stretnutie s riaditeľkou Centra svetového dedičstva UNESCO pani Mechtild
Rössler pri jej historicky prvej
návšteve Slovenska. Ďalšou
spoločenskou udalosťou bolo
Fórum miest Euroregiónu Tatry v dňoch 11. - 12. septembra,
kde predstavitelia slovenských
a poľských miest odprezentovali kultúrne a prírodné hodnoty svojich miest a obcí.
Odzneli aj správy o plnení
uznesení, kontrolnej činnosti,
plnení rozpočtu mesta za I.
polrok 2017, správy o činnosti
komisie sociálno-zdravotnej
a bytovej, komisie kultúry,
školstva, športu a mládeže, o
stave na úseku verejného poriadku, o činnosti mestskej polície a správa o plnení rozpočtu
Technických služieb.

ných ciest na Slovensku najlepšie
pripravený úsek Tvrdošín – Nižná. Naviac bol vyslovený záver,
že projekt a jeho realizácia je pre
Slovensko rentabilná, čo podľa
informácií z médií iba potvrdzuje
skutočnosť, ktorú sme roky prezentovali.
,,Naviac bolo potvrdené,
že úseky ostatných rýchlostných ciest nás predbehli iba
preto, že niekto lepšie loboval
vo vláde a požiadavky Oravy
ostávali odignorované. Teraz sa
však ukázalo, že tieto vystavané
úsek y, ktoré nás predbehli

prave nášho úseku R3, na ktorý
v súčasnosti prebieha proces
verejného obstarávania, ktorý
na pokyn ministra zabezpečuje
Národná diaľničná spoločnosť.
Ďalej primátor dodáva, že
verejné obstarávanie pokračuje
podľa harmonogramu formou
„Užšej súťaže“, kde prvé kolo
bolo zadeﬁ nované podmienkami účasti do 20.9.2017 s tým,
že konanie pokračuje 2. kolom
– zadanými technickými riešeniami, z ktorých vzíde víťazný
dodávateľ stavby, s ktorým bude
okamžite podpísaná zmluva.

V týchto dňoch bolo na Urbár
Tvrdošín doručené oznámenie:
,,Oznamujeme Vám, že Národná
diaľničná spoločnosť, a.s. plánuje začatie stavebných prác na
stavbe Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou na jar
2018, kedy je predpoklad zahájenia používania parciel uvedených v rozhodnutiach o odňatí
poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske účely pre
stavbu Rýchlostnej cesty R3
Tvrdošín – Nižná nad Oravou.
Jedná sa o rozhodnutia na trvalý
a dočasný záber PP.»

K tomuto je potrebné dodať,
že toto oznámenie dáva NDS
Urbáru Tvrdošín na známosť
najmä preto, aby sa tieto pozemky už neužívali, a najmä, aby sa
na nich nezakladala nová úroda
či nová výsadba.
Je potrebné dodať, že celý
proces VO už môžu prekaziť iba
rôzne prieťahy pri odvolávaniach
verejného obstarávania tak, ako
sa to často stáva na Slovensku
a tým sa môže aj posunúť termín
uzatvorenia zmluvy, ktorý bol
stanovený na február, resp. marec 2018 tak, aby okamžite mohli
na stavbu nastúpiť dodávateľské
firmy, ktoré by sme v našom
meste radi stretávali už od apríla
2018.
Ostáva iba veriť, že to tak
bude a obchvat Tvrdošína
v úseku po Nižnú bude podľa posledného spracovaného
harmonogramu aj vybudovaný, dodáva primátor, ktorý
naviac zvýraznil, že predsa
sa oplatilo vyvíjať tlaky na
Bratislavu, kde sa rozhoduje
o všetkom aj preto, aby Orava
dostala to, čo jej patrí.
Teraz už ostáva iba na starostoch Oravy od Nižnej po
primátora Dolného Kubína,
aby vyvíjali maximálne úsilie a aby sa podarilo čo najskôr dobudovať túto žiadanú
oravskú cestnú infraštruktúru, ktorú naviac potrebuje
aj medzinárodná preprava
smerujúca od Čierneho po
Baltické more, ako najkratšie
prepojenie Európy.

Plaváreň v procese územného konania
proces vyjadrovania dotknutých
inštitúcii, ktoré si zadávajú
svoje požiadavky a ktoré musia
byť akceptované a spracované
v ďalšom stupni projektu.
Po vydaní právoplatného
územného rozhodnutia bude ďalším procesom príprava projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie a realizačný projekt,
ktorý už bude podkladom pre
začatie procesu verejného ob-

starávania pre výber dodávateľa
stavebných prác. Podľa rozvrhnutého časového harmonogramu
tento proces by sa mohol začať
už koncom roka s predpokladom
začatia výstavby marec 2018.
Dúfame, že tento proces
prípravy nebude mať žiadne
prekážky a mestská plaváreň, na ktorú sa všetci tešíme
zažije svoj krst v závere budúceho roka.

Ž elez n ice SR pr ipr av i l i
komplex nú rekonšt r u kciu
železničného mosta na Farskej
ulici smerom na družstvo. Výluková činnosť je realizovaná
na základe rozkazu o výlukovej
činnosti č. 497. Rozsah rekonštrukcie železničného mosta je
výmena úložných prahov, oceľovej konštrukcie a protinárazových
zábran. Práce sa budú realizovať
v nepretržitej výluke v termíne
od 18.9. – do 20.10.2017, t.j.
v tomto čase z Tvrdošína nebudú
premávať vlaky a prvá nástupná
stanica pre našich občanov bude
v Nižnej. Na úseku Trstená -

Nižná bude k osobným vlakom
zabezpečená autobusová doprava.
Súčasťou rekonštrukcie je aj
preprava dvoch železobetónových
prefabrikátov, ktorá sa uskutoční
v termíne cca od 9. – 17.10.2017.
Trasa prepravy prefabrikátov je
po ulici Farskej, ktorá predtým
bude upravená na prepravu tohto
veľkorozmerového nákladu.
Spustenie železničnej prevádzky sa predpokladá dňa
20.10.2017.
Za zvýšený stavebný ruch na
ulici Farskej a mieste železničného mosta sa občanom Tvrdošína
ospravedlňujú Železnice SR.

Stavebný ruch a výluka na železnici

Od poslednej informácie
v mestských novinách uplynulo
niekoľko týždňov a proces prípravy a výstavby sa znova posunul o niekoľko krokov.
Po schválení pozemku pod
plaváreň v Zastupiteľstve v Žilinského kraja došlo v tomto
období k podpisu zmluvy medzi
predsedom kraja a primátorom
mesta už za spomínané symbolické 1 euro s tým, že následne
sa táto zmluva dostala na zápis

do katastra.
V pr ípr ave projek t ovej
dok umentácie pre v ydanie
územného rozhodnutia sa riešia
všetky inžinierske siete s aktuálnymi vlastníkmi elektrickej prípojky, vodovodu a kanalizácie,
plynoﬁkácie, napojenia na teplovodný systém, či geologický
prieskum potrebný pre statikov.
V tomto čase bol ukončený projekt pre územné rozhodnutie a zároveň prebieha
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Voľby do Žilinského samosprávneho kraja sa uskutočnia 4. novembra 2017 od 700 do 2200
V našom volebnom obvode - okrese Tvrdošín budeme voliť 3 poslancov a župana

Máme sa čím pochváliť, no veľa práce je ešte pred nami

Rozhovor s Ing. Ivanom Šaškom, primátorom mesta a poslancom Žilinského kraja.
Pán primátor v predchádzajúcom čísle našich novín sme
predstavili Prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc. ako kandidáta na
župana Žilinského kraja.
Vážim si múdrych, vzdelaných
a zanietených ľudí. Je to zodpovedný a skúsený človek, uznávaný
profesor a politik. Profesor Mikolaj bol prodekanom Žilinskej
univerzity, poslancom Národnej
rady SR, podpredsedom vlády,
ministrom školstva a predsedom
Rady vlády pre vedu a výskum
SR. Je to človek so znalosťami
a skúsenosťami, ktorými by vedel
veľmi pomôcť nášmu kraju. Viem
si s ním predstaviť spoluprácu
a viem, že by sme spolu dokázali

veľa urobiť pre kraj, Oravu, ale
aj naše mesto. O tom, že nás čaká
veľa práce ani nemusím hovoriť.
Zásadne ste sa postavili za
rovnomerné rozdelenie ﬁnancií do jednotlivých regiónov.
Výrazne ste sa, okrem iného,
zasadili za rekonštrukciu ciest
v úseku Vitanová – Oravice –
smer Zuberec.
Tá cesta bola už v katastrofálnom stave. Musel som dôvodiť, lebo naozaj takýto stav
som nenašiel nikde v kraji, ale
ani na Slovensku. Pochodil som
v Európe po rôznych cestách,
ale nikde som nevidel to, čo
bolo na tejto ceste, ktorá patrí
pod správu VÚC. Uvažoval

som i o tom, že nám nezostane nič iné, len cestu uzavrieť,
pretože bola naozaj nezjazdná.
Najsmutnejšie bolo na tom, že
touto cestou prechádza takmer
všetko z Poľska na Liptov a do
Tatier a podobné je to, že všetci Liptáci a Východniari chodia
do Poľska cez Oravice. Stretol
som sa s mnohými turistami, a to
čo som si vypočul o cestách na
Orave, bolo veľmi nepríjemné.
Cítim zadosťučinenie, že táto
cesta bola náležite opravená,
a že sú v pláne ďalšie úseky ciest
II. a III. triedy v našom okrese,
ako aj ďalšie mosty, ktoré nutne
potrebujú opravy.
Blížia sa voľby do ŽSK. Po-

pri kandidátoch, za ktorými
je vidieť výsledky, sa objavuje
veľa mien, ktoré sa nijakým
spôsobom neprezentovali verejnosti a často ich nepoznajú
ani ich susedia.
Aby bol poslanec na krajskom zastupiteľstve akceptovateľný, musí mať profesionálne
zázemie, praktické skúsenosti
a autoritu, aby vedel presadiť
myšlienky a pretaviť ich do realizačnej fázy prospešnej pre
náš región.
Pod ZŠK patria stredné školy, domovy sociálnych služieb
a domovy dôchodcov, nemocnice, kultúrne zariadenia, sú
správcami ciest II. A III. triedy. Mám záujem pokračovať
v práci pre naše mesto i celý

okres na zlepšenie cestnej infraštruktúry, pretože cesty
znamenajú rozvoj, spájanie
miest a skracovanie času. Už
je na Orave dostatok firiem
s nadnárodným dosahom a tým
treba vytvoriť podmienky pre
rozvoj. Tiež nezanedbateľný je
rozvoj cestovného ruchu. Keď
si predstavíme, že by sme vedeli
využiť svoj prírodný a kultúrny
potenciál, podarilo by sa nám
zlepšiť aj hospodársku situáciu, pretože v našom regióne
je nádherné prostredie, pre turistov ako stvorené. S tým súvisí
rozvoj slovenského a poľského
pohraničia. A na to vieme využiť pomoc z Európskej únie
prostredníctvom projektov,
ktoré majú vo svojej kompeten-

cii samosprávne kraje. Ak sa
nám podarí realizovať projekty
na výstavbu cyklotrás spojených s prezentáciou kultúrneho
dedičstva, dovolím si tvrdiť,
že záujem o turizmus v našom
regióne porastie a pocítia to
najmä ľudia pracujúci v tejto
oblasti. Rozvoj cestovného ruchu bude mať vplyv na rozširujúci sa počet služieb.
Mojim cieľom je pokračovať
v rozvojových programoch pre
región. Očakávam od občanov,
ktorí majú rovnakú predstavu
o rozvoji regiónu, že vyjadria
aj náležitú podporu. Poznajú
moju doterajšiu prácu v minulosti aj súčasnosti, ako aj to, že
keď sa chce a človek to vie, dá
sa veľa dosiahnúť.

V Krásnej Hôrke bude nové obchodné centrum KAUFLAND

Projekty rozvoja mesta majú vždy prioritu
Mesto Tvrdošín v súčasnosti
podalo ďalšie dve žiadosti o poskytnutie nenávratného ﬁnančného príspevku na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Ide o Integrovaný
regionálny operačný program,
v rámci ktorého bol vypracovaný projekt Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov Základnej
školy Márie Medveckej v Tvrdošíne a o Operačný program
Kvalita životného prostredia
s projektom Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
v Tvrdošíne.

V prvom spomínanom ide
o vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školskej knižnice a odborných učební. Jeho cieľom
je zvýšenie kvality podmienok
výučby odborných predmetov,
na čo je potrebné zabezpečiť vybavenie učební, ako aj pomôcky
s tým spojené. V učebniach v súčasnosti chýba alebo je zastarané
technické vybavenie i didaktické
pomôcky, ktorých nedostatok
bráni efektívnemu a modernému vzdelávaniu. Cieľ druhého
projektu vychádza už z jeho názvu, a teda ide o predchádzanie

vzniku biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu, ktorým sa
môže predĺžiť životnosť skládky
komunálneho odpadu. Vybaviť
by sa mohli domácnosti na území mesta kompostérmi určenými na kompostovanie takéhoto
odpadu produkovaného domácnosťami i pri údržbe mestskej
zelene. Z celkového množstva
komunálneho odpadu vyprodukovaného mestom predstavuje
zmesový odpad až takmer 90 %,
čo predstavuje značný potenciál
z hľadiska triedeného zberu a realizácie aktivít v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Dlhodobo, aj v rámci Slovenska, máme najnižšie dane

Každý rok občania nášho mesta platia daň z nehnuteľností. Ide
o miestnu daň, ktorú upravuje zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Výška sadzieb
vychádza aj z dosiahnutých hospodárskych výsledkov mesta
za predchadzajúci rok s tým, že
vedenie mesta každoročne dáva
tento návrh na schválenie MsZ.
To, že máme v rámci Slovenska

nízke dane z nehnuteľností pre
porovnanie uvádzame túto skutočnosť aj v tabuľke. Pre porovnanie sme vybrali mesta Oravy, ale
aj niektoré iné, podľa ktorých si
občan Tvrdošína môže urobiť svoj
názor i pohľad na naše mesto. Na
porovnanie vyberáme napríklad
rodinný dom s rozlohou 100m2,
kde zaplatí občan v Ružomberku
20 eur, v Dolnom Kubíne 26,40,
v Námestove 18, v Tvrdošíne len
7 eur. Za garáž s rozlohou 25 m2

zaplatí občan v Ružomberku 20
eur, v Dolnom Kubíne 25, Námestove 18,25, v Tvrdošíne 12,50 eur.
O našich nízkych daniach
z nehnuteľností ako aj nízkych
poplatkoch za komunálny odpad
môžu iné mestá len snívať. Aj
toto je príklad, ako vedenie mesta hospodári (gazduje), a najmä,
ako to uplatňuje pri schvaľovaní
miestnych daní, či pri riešení sociálnej politiky v prospech občanov nášho mesta.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Sadzba dane zo stavieb pre rok 2017 (za 1m2)
Stavby na bývanie, drobné stavby, ktoré
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
Samostatne stojace garáže
Sadzba za byt
Sadzba za nebytový priestor v bytovom dome

Tvrdošín

Trstená

Námestovo

0,07 €

0,14 €

0,18 €

0,264 €

0,20 €

0,249 €

0,20 €

0,40 €
0,50 €
0,18 €

0,45 €
0,50 €
0,22 €

0,94 €
0,73 €
0,18 €

0,77 €
1,00 €
0,264 €

0,60 €
0,80 €
0,20 €

0,767 €
0,953 €
0,248 €

0,46 €
0,61 €
0,20 €

0,18 €

0,22 €

1,00 €

0,264 €

3,00 €

1,071 €

0,61 €

Dolný Kubín

Ružomberok L.Mikuláš

Bytča

Tvrdošín má LIDL, Medvedzie
TESCO a Krásna Hôrka bude mať
KAUFLAND. S týmito slovami
nám začal podávať informácie primátor Ivan Šaško, ktorý mal v posledný augustový týždeň stretnutie
so zástupcami spoločnosti Kauﬂand zastupujúcich túto spoločnosť, ktorá má sídlo v Nemecku.
Myšlienka aj stretnutia s viacerými zástupcami tejto ﬁrmy boli
v programe rokovania vedenia
mesta už takmer 5 rokov. Vyberali
sa lokality, sledoval sa prieskum

záujmu mesta i celej spádovej
oblasti, ba v hre bola aj Trstená,
Námestovo, ktorí podnikali svoje
kroky a ponúkali rôzne beneﬁty
len preto, aby si Kauﬂand pritiahli
do svojho mesta.
V Nemecku sa rozhodli pre
úspešne sa rozvíjajúci Tvrdošín,
kde postavia svoj veľkoobchodný
reťazec, kde vybudujú nové parkoviská a vyriešia dopravnú situáciu, kde investujú do náležitého
zázemia a vytvoria nové pracovné
miesta.

Nový veľkoobchod vyrastie
v katastri Krásnej Hôrky, medzi
firmou HYDAC a vstupom do
mesta. V priebehu budúceho roka
by mohlo byť vydané územné
a stavebné povolenie, na základe
ktorých by sa už koncom budúceho roka mohlo začať s výstavbou,
na ktorú aj s dotvorením bude ﬁrme postačovať 6 mesiacov. V prípade priaznivého vývoja situácie
by sme tak v prvej polovici roka
2019 mohli nakupovať i pohodlne
parkovať pred Krásnou Hôrkou.

Intravilán Medvedzia sa rozširuje

Časti mesta s individuálnou bytovou výstavbou sa
rozrastajú. Domy pribúdajú
doslova „ako huby po daždi“.
Mesto má v týchto nových
lokalitách zodpovedné, a najmä na ﬁnancie náročné úlohy.
Od kanalizácie cez vodovod,
elektrické rozvody, cesty, až
po pouličné osvetlenie. Sú
to všetko zložité postupy od
projektovej prípravy cez vytyčovanie stavieb, riešenie a
ﬁnancovanie pozemkov, všetkých inžinierských sieti až po
kolaudačné postupy v zmysle
príslušných zákonov.
V minulom roku sa v Medvedzí v lokalite Široké pripravil úsek, kde boli realizované
potrebné siete a aj asfaltová
cesta. Súčasťou bolo aj odvodnenie povrchových a daž-

ďových vôd pomocou betónových žľabov a položením

drenážneho potrubia.
V tomto roku sa v lokalite IBV Varta realizovala
úprava miestnej komunikácie makadamovou
vrstvou, ktorá má za
úlohu spevniť podložie
budúcej vozovky. Tá sa
nechá určité obdobie prirodzene sadnúť a utlačiť počas prebiehajúcej
výstavby obytných domov, aby neskôr mohli
prísť ťažké mechanizmy
a cestu upraviť do ﬁ nálnej
podoby.

Zľudovený názov, pod ktorým
túto budovu poznáme – pinpongáreň, je neodmysliteľnou súčasťou
sídliska už od začiatkov jeho výstavby. Pred rokom 1985 fungovala ako ubytovňa pre robotníkov
pracujúcich na stavbách bytoviek,
čo dnes vie už len málokto. Po rozsiahlej výstavbe a odchode robotníkov sa však naskytla otázka, čo
s budovou a myšlienka prerobiť ju
na stolnotenisovú herňu sa stretla
s pozitívnym ohlasom. Do prác sa
pustilo aj niekoľko dobrovoľníkov
z radov stolnotenisových nadšencov. Od týchto čias v nej trénovalo
množstvo úspešných hráčov pod
taktovkou niekoľkých trénerov.

Naše mesto i Slovensko reprezentovali aj na majstrovstvách Európy. Po viac ako tridsiatich rokoch
a niekoľkých úspešných sezónach,
kedy sa oddiel spájal aj s Nižnou
a napokon opäť fungoval samostatne až dodnes budova prešla
čiastočnými rekonštrukciami nevyhnutnými na jej prevádzkovanie.
V súčasnosti tu prebiehajú rekonštrukčné práce, v rámci ktorých
bude vynovená a zateplená fasáda
a vymenená bude tiež nevyhovujúca strešná krytina a staré drevené
okná za plastové. Vďaka odstráneniu takmer havarijného stavu budú
mať športovci nášho mesta oveľa
lepšie podmienky na trénovanie.

Stolnotenisová hala prejde rekonštrukciou
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Prezentovali sme naše mesto počas Fóra miest
Za účasti 80 zástupcov miest, obcí a hostí sa 11. – 12.
septembra v Kežmarku konalo Fórum miest Euroregiónu
Tatry. Organizovalo ho Združenie Euroregión Tatry Kežmarok a Zväzok Euroregión „Tatry“ Nowy Targ.
Význam tohto stretnutia bol
podporený účasťou predsedov
oboch združení - Jána Ferenčáka a Bogusława Waksmundzkého, J. E. veľvyslanca Slovenskej republiky vo Varšave Dušana Krištofíka, štátneho radcu
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Mariána Ivana, podpredsedu
VÚC Prešov Štefana Bieľaka,
čestného predsedu Euroregiónu „Tatry“ Wendelina Haberu,
bývalého riaditeľa kancelárie
Zväzku Euroregión „Tatry“
Antoniho Nowaka a čestných
členov Euroregiónu „Tatry“.
Každá z 24 pozvaných samospráv dostala priestor, aby
predstavila svoje mesto či
obec a zvýraznila prírodné
a kultúrne hodnoty formou

prezentácie. Naša bola venovaná životu nášho mesta v súčasnosti a minulosti. Prítomní
si so záujmom prezreli fotograﬁcký materiál zdevastovaného,
zničeného gotického kostolíka
z 80-tych rokov i jeho súčasný
stav, za ktorý primátor Ivan
Šaško prevzal ocenenie Europa Nostra za záchranu tohto
objektu i následné zaradenie
k pamiatkam svetovej hodnoty - do Zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva
UNESCO.
To isté sa týkalo aj objektu
hotela Limby, kde bolo jasne dokázané, že prostriedky
z rozpočtu mesta a eurofondov mali význam pri jeho
záchrane. Dnes hotel slúži
obyvateľom mesta a turistom

prichádzajúcim z rôznych krajín. V prezentácii bol priestor
venovaný aj ďalším kultúrnym
pamiatkam a mestskej časti
Oravice.
Informácie o samosprávach Euroregiónu Tatry, kde
je zaradené aj naše mesto budú
uvedené v špeciálnom vydaní
Ročenky Euroregiónu „Tatry“
s názvom Pohraničie poľsko –
slovenské, ktoré bude vydané
v náklade 3 000 kusov. Fórum
bolo zorganizované v rámci
schváleného mikroprojektu
pod názvom Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko – slovenského pohraničia, v rámci úlohy Prírodné a kultúrne
dedičstvo miest Euroregiónu,
spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a zo štátneho rozpočtu
v rámci Programu Interreg V
– A Poľsko – Slovensko 2014
– 2020.

Folklórne Oravice v duchu tradícií a priateľských stretnutí
Už 27 rokov sa vo sviatok
sv. Anny stretávame v Oraviciach, aby sme spoločne slávili
odpustovú omšu a zároveň za
súznenia folklóru vzdali hold
našim predkom, ktorí dokázali
prežiť v „nehostinnom kraji“,
akým Oravu kedysi označovali.
Súčasná podoba folklóru je
len malá ochutnávka života, či
skôr jeho veselšej časti, keď sa
po každodennej ťažkej drine na
poliach naši predkovia oddali
zaslúženému oddychu a zába-

šarkanice so svojim typickým
východniarskym temperamentom. Publikom sa vďaka ich
elektrizujúcemu vystúpeniu
niesla vlna smiechu a pobavenia. „Po tridsiatich rokoch sme
opäť s rodinou zavítali do Oravíc a nevychádzame z údivu
ako veľa sa tu zmenilo. Aj vďaka slávnostiam a vystúpeniam
súborov, ktorými sme zavŕšili
našu dovolenku si so sebou odnesieme len tie najpríjemnejšie
a najveselšie spomienky,“ vy-

ve. Aj tá často úzko súvisela
s pracovnými povinnosťami
ako boli napríklad priadky.
Práve túto podobu minulosti
môžeme v Oraviciach každoročne prežiť akoby znova
vďaka mnohým folklórnym
súborom, ktoré dokumentujú
zvyky a tradície slovenského
ľudu a pretavujú ich do spevu
a tanca. Pestrosť jednotlivých
regiónov, nielen domácich,
ale aj zahraničných sme mohli
obdivovať počas trinástich
scénických vystúpení. Vo víre
pestrofarebných krojov, rezkého tanca a chytľavých melódií
sa niesli všetky príjemné chvíle v areáli prírodného amﬁteátra podčiarknuté priaznivým
slnečným počasím, iba občas
odstrašeným znejúcim hrmením kdesi v diaľke.
Pútavý sobotný program
odštartovala spevácka skupina
Radosť, pokračovali folklórne
súbory z Anglicka, Chorvátska, Bratislavy a srdcia divákov si získali Východňarske

jadril svoje nadšenie pán Ján zo
Senice. Sobotný program spolu
s nami si vychutnávala aj delegácia z Laskowej v čele s wójtom Czeslawom Stanislawczykom, ktorí zároveň strávili
príjemné chvíle aj s urbárnikmi
z Tvrdošína.
Nedeľu sme už tradične zahájili odpustovou svätou omšou
priamo v amﬁteátri. Počas nej
farár našej farnosti F. Reguly
vyzdvihol dôležitosť rodiny
i hodnoty aké vyznáva: „Dáte
mi za pravdu, keď poviem, že
hodnoty nášho života sa dajú
vyjadriť veľmi krátkou vetou je to Boh, je to národ, naša cirkev. Jadrom národa a cirkvi je
to najmenšie spoločenstvo. To,
ktoré je z vôle Boha, a to je rodina. Tá je veľký dar a má veľkú hodnotu. Veď kvôli čomu sa
namáhame a usilujeme? Iste,
našim smerovaním je večnosť,
ale tu, na zemi, je našou snahou
žiť pre tých druhých, pre ďalšiu
generáciu, pre svoje deti. Namáhať sa a usilovať niečo im

Deklarácia sa stala základom suverénneho národa
Významným dňom v novodobých dejinách Slovenska sa

spoločný štát po 74 rokoch Slovákov a Čechov rozpadol. 1.ja-

nom námestí. Pre rodičov a deti
sa uskutočnil kultúrny program,

Pri vatre zvrchovanosti sa stretli zástupcovia mesta a Slovenskej národnej strany spolu s Jaroslavom Paškom a Jánom Mikolajom, kandidátom na post župana ŽSK.
stal 17. júl 1992. Deklaráciou
o zvrchovanosti Slovenskej
republiky Slovenská národná
rada vyhlásila zvrchovanosť
Slovenskej republiky ako základ
suverénneho štátu slovenského
národa. Prijatie Deklarácie bolo
dôležitým krokom k naplneniu
sebaurčenia slovenského národa. Dnes už s istotou môžeme
povedať, že to bol významný
štátnický krok, ktorý viedol ku
vzniku vlastného štátu – Slovenskej republiky. Jej vyhlásením sa

nuára 1993 vznikla samostatná
Slovenská republika. Na oslavu
prijatia Deklarácie o zvrchovanosti slovenskej republiky sa občania každoročne stretávajú pri
vatre, ktoré dostali názov „Vatry
zvrchovanosti.
25. výročie Deklarácie o Zvrchovanosti SR bolo dôvodom,
aby Okresná rada SNS, Mesto
Tvrdošín a Miestny odbor Matice slovenskej si pripomenuli túto
významnú udalosť zorganizovaním podujatia 21. júla na Trojič-

v ktorom vystúpila domáca skupina Radosť, heligonkári z Vitanovej, skupina Karolínka zo
Zuberca. Pre deti boli pripravené
rôzne atrakcie.
Hostia pri soche Jozefa Miloslava Hurbana si kyticou kvetov si pripomenuli 200. výročie
narodenia nášho slovenského
dejateľa. Po skončení podujatia
na Trojičnom námestí program
pokračoval o 20.00 hod. zapálením Vatry zvrchovanosti na
Skalke nad Medvedzím.

Spoznávajme našu históriu, spoznávajme svojich predkov
Akákoľvek vojna je pliaga,
ktorá ničí krajiny, domovy i životy. Pre niekoľko sebeckých
rozhodnutí vyššie postavených
ľudí sa musia do prvých línií na
bojisku postaviť obyčajní ľudia,
často pod hrozbou označenia za
zradcov vlasti a zbabelcov. Počas
dvoch najväčších bitiek v histórii
ľudstva statočne bojovali aj naši
predkovia, otcovia, synovia, kamaráti. V prvej svetovej vojne
bojovalo v légiách 60 tisíc českých a slovenských legionárov,
ktorí majú rozhodujúci podiel na
vzniku Československa. Medzi
nimi boli mnohí aj priamo z Oravy. V Dolnom Kubíne sme prostredníctvom Legio Vlaku, múzea na kolesách, ktoré priblížilo
podobu legionárskych vlakov, ich
bojovej činnosti a zvykov, mohli
zistiť čo-to aj o svojich predkoch.
Ešte aj dnes na utrpenie vojny si
spomínajú naši starší občania, či
ich deti, ktorí len ako tak poznajú
pravú tvár, či náreky vojny. Aj
z nášho mesta sa veľa otcov ku
svojim rodinám už nevrátili a ich
miesto odpočinku nie je známe
dodnes. V prípade, že sa o svojich
predkoch chcete dozvedieť viac,
môžete na Vojenský ústřední ar-

chív Praha podať žiadosť o sprístupnenie informácií na podatelna-vua@army.cz alebo na stránke
vuapraha.cz v kartotékach vyhľadávať podľa mena.
Z návštevy tohto legionárskeho
vlaku, ktorý sa na trase po Slovensku zastavil 31. júla na železničnej
stanici v Dolnom Kubíne za účasti viacerých osobností slovenskej
armády, sa so svojimi dojmami
podelil primátor Ivan Šaško:
,,Bol to silný zážitok reálne
vidieť ako žili naši predkovia,
vojaci počas prvej svetovej vojny
a najmä aké boli ich osudy. Keďže som vedel, že aj môj starý otec
Martin Šaško, narodený v roku
1896 v Brezovej pod Bradlom bol
účastníkom Československých légií, chcel som sa o ňom dozvedieť
viacej a som veľmi vďačný, že sa
mi to aj podarilo. Tak ako všetci
mladí regrúti v tých časoch, keď
Slovensko bolo ešte súčasťou Rakúsko-Uhorska sa stali vojakmi
rakúsko-uhorskej armády s tým,
že som sa dozvedel, že do času
ruského zajatia 6. júna 1916 slúžil v 13. Honvedskom pluku ako
slobodník. Títo slovenskí vojaci to
aj v ruskom zajatí naozaj nemali
ľahké, o čom existuje množstvo

dobových dokumentov, z ktorých
jeden bol v roku 2015 spracovaný v Slovenskej akadémii vied do
knihy ako potomkom na pamäť
„Rozpamätávanie“, kde spoluautorkou tejto knihy bola Katarína
Balleková (dcéra Milana Balleka
z Nižného konca).
Priamo v tomto legionárskom vlaku som sa dozvedel, že
starý otec prihlášku do Československých légií podal v Kyjevskej gubernii dňa 18.10.1917 ako
väčšina Slovákov a Čechov a bol
zaradený do 7. streleckého tatranského pluku, o ktorom sa píše
v knihe „Tatranci“ vytlačenej
v Nitre v roku 1924.“
Taká bola vojna: Frontoví vojaci museli zabudnúť na svoje človečenstvo, stali sa nástrojmi zabíjania, čo bolo proti ich životným
postojom a viere. Trpeli hladom,
nedostatkom spánku, hygieny,
mali špinavé uniformy a trápili
ich choroby. Zrazu zostali sami
bez svojich rodín, najbližších,
priateľov, rodného prostredia.
Ich vlastný život neustále visel na
vlásku, a aj proti svojej vôli mierili na protivníka, ktorý vlastne
prežíval to isté a ani nemusel byť
skutočným nepriateľom.

zanechať.“ A naozaj, veď aj
nápad zorganizovať folklórne
slávnosti vznikol vďaka myšlienke uctiť si predkov, ktorí
zanechali kultúrne bohatstvo
nám, ktorí vytvorili hodnoty
a podľa nich žili a touto malou
čiastkou histórie pretavenej vo
folklóre, či snahou a usilovnosťou vybudovať nového hodnoty
chceme zanechať niečo ďalším
generáciám. Symbolom zanechania hodnôt je aj cezhraničná
spolupráca, v rámci ktorej vedenie mesta mohlo vybudovať amﬁteáter. Preto sa aj toto miesto stalo
príležitosťou neformálnych stretnutí s wójtom
Kościeliska Bogdanom
Pitońom spolu s ostatnými hosťami budujúcimi
prihraničné priateľstvo.
Po odpustovej omši sa
dolinou rozozvučali tóny
Zvolenských fujaristov
a heligonkárov Helizuš
z Námestova. Slováci
žijúci v Anglicku lásku
ku folklóru a k domovine pretavujú v tancoch
folklórneho súboru Morena. Priamo v Londýne
zachovávajú slovenský folklór
porovnateľný s domácimi súbormi. Chorvátske slnko nám
so sebou priniesli členovia súboru Kud Banova Jaruga. Tých
vystriedali súbory z Novej Bystrice, Kysúc, poľských susedov
zo Zakopaneho. Nechýbali po
sobote obľúbené Východňarske
šarkanice a 27. ročník Folklórnych Oravíc vyvrcholil vystúpením folklórneho súboru Ekonóm z Bratislavy. Hoci počasie nám nedovolilo vychutnať
kompletné vystúpenie, aj jeho
úvodná časť celkom vystihla
talent a lásku s akou členovia
pristupujú k folklóru. Dvadsaťsedem ročníkov, to je už vek
dospelého človeka a veru, našli sa i takí čo spočiatku spolu
s rodičmi a teraz aj s vlastnými
rodinami nevynechajú jediný
ročník. Aj o tom je rodinná
súdržnosť spomínaná v kázni
odpustovej omše. A my sme
všetci spoločne prežili ďalší
ročník v utuženej mestsko-rodinnej atmosfére.

Z vďaky k svojim predkom
Členovia najväčšieho urbáru na Orave sa v júni stretli na
valnom zhromaždení, aby zhodnotili svoju činnosť. Hoci práca
v urbáre nie je jednoduchá a jeho
pracovníci i členovia nesú na
pleciach zodpovednosť za ďalšie
generácie, predsa nezabúdajú ani
na predkov, ktorí za sebou zanechali nielen prírodné bohatstvo,
ale aj kultúrne dedičstvo. Práve
myšlienky opierajúce sa o predchádzajúce generácie boli moti-

váciou zorganizovať výnimočné
stretnutie s výstižným názvom
„Z vďaky k našim predkom“. Čo
by to bolo za podujatie, keby sa
nekonalo v srdci hôr, v malebnej
oravickej doline, o to krajšie, pri
príležitosti sviatku sv. Anny. Preto i pripravený program začínal
ďakovnou svätou omšou v kostolíku sv. Anny, ktorý dali vystavať práve urbárnici. Nasledovala
ochutnávka urbárskeho gulášu
v priestore termálneho kúpaliska.

Pútavý kultúrny program s tradíciami pretavenými v tancoch
a spevoch folklórnych súborov
zakončili bohatou tombolou a kúpaním v liečivej termálnej vode.
Zachovávať tradície, zvyky, no
najmä uctiť si predkov by malo
byť našou prirodzenou vlastnosťou, ktorá nás zároveň dokáže
poháňať vpred k novým výzvam
i realizácii budovateľských myšlienok. Aj o tom bol urbársky deň
venovaný našim predkom.

Projektové zámery máme aj s gminou Laskowa
Vedenie mesta oslovil wójt gminy Laskowa s cieľom pripraviť spoločný projekt
z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 2014 – 2020.
„I keď gminu a naše mesto
nespája spoločná hranica, sú
od seba vzdialené cca 100 km,
riešime spoločné problémy a
spoločne sa chceme podieľať na
rozvoji svojich území. Prostredníctvom eurofondov sa môžeme
spoločne pričiniť o ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva,
pretože naše mesto aj partner
máme prírodný a kultúrny potenciál, ktorý môžeme v zmysle
tohto programu využiť,“ hovorí
primátor.
Nachádzajú sa tu národné
parky a chránené krajinné územie európskeho významu Natura 2000. Do územia mestskej
časti Tvrdošína - Oravíc zasahuje jedno veľkoplošné a jedno

maloplošné chránené územie
prírody. Veľkoplošné chránené územie Tatranský národný
park (3. stupeň ochrany) zaberá
južnú časť kat. územia Oravice.
Do maloplošného chráneného
územia je zaradená Juráňová
dolina. V zmysle Medzinárodnej dohody UNESCO o ochrane
významných prírodných krás v
rámci programu „Človek a biosféra“ bola v roku 1993 spoločne
s Poľskou časťou Tatranského
národného parku vyhlásená
Biosférická rezervácia Tatry,
ktorá zasahuje do južnej časti
katastrálneho územia Oravice
- táto časť územia rezervácie
je zaradená do jej nárazníkovej zóny.

Bohatstvo a rozmanitosť
druhov rastlín a živočíchov, ktoré existujú v oblasti vymedzenej
administratívnymi hranicami
gminy Laskowa bolo zaznamenané nielen prostredníctvom
obyvateľov a návštevníkov oblasti Beskidu Wyspowego, ale
aj štátnych inštitúcií a Európskeho spoločenstva pre ochranu prírody. Na území gminy sa
nachádza mnoho prírodných
a kultúrnych pamiatok, vzácne
druhy fauny a ﬂóry.
Partneri pripravujú nové
turistické trasy, produkty cestovného ruchu a propagáciu regiónov. Výsledkom by malo byť
zvýšenie atraktivity a konkurencie schopnosti týchto území.
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Zažili sme spolupatričnosť a sviatočnú atmosféru
Poďakovanie

(Dokončenie z 1. str.)
V piatok si na svoje prišli
predovšetkým mladšie generácie, no ani tie staršie sa svojou
účasťou nenechali zahanbiť,
keď si vychutnávali melódie
kapely Peter Bič Projekt a 4
Others, ktorí svojím repertoárom pohládzali dušu najmä
nežnejšiemu pohlaviu. Kto
pozná pieseň Oravské dievčatá z ich dielne, nám dá isto za
pravdu. Oravské devy sú do
koča aj do voza. Sobota priniesla so sebou tento rok malú zmenu a do súťaží sa mohol zapojiť
ktokoľvek od detí až po seniorov, kto na čo mal chuť. No
a nedeli už tradične pripisujeme
prívlastky spojené s folklórom
a tradíciou. Nebolo to inak ani
teraz, keď sa po divadle pre deti
na pódiu predviedli temperamentné Šarkanice a obľúbení
Kollárovci. Novodobejší nádych dali nedeli speváci imitujúci obľúbenú kapelu Abba,
ktorej skladby poznajú všetci.

Mesto Tvrdošín ďakuje všetkým sponzorom, ktorí sa pričinili
o fantastickú náladu vo futbalovom areáli.
Poďakovanie patrí podnikateľom i jednotlivcom, ktorí urobili radosť v takmer 130 rodinách. Hodnotnejšia alebo menej
hodnotná tombola vždy znamená radosť, čoho dôkazom boli
rozžiarené oči nielen detí, ale aj dospelých.
O občerstvenie sa postarali podnikatelia, o dobré jedlo Mesto
Tvrdošín, poľovnícke združenia z Tvrdošína a Krásnej Hôrky, Urbár Tvrdošín a poslanci s tímami zo svojich volebných obvodov.
V praxi sa potvrdilo, že nadšenie pracovníkov mestského
úradu sa znásobilo desiatkami občanov mesta, ktorí s pocitom
spolupatričnosti prispeli k výnimočnému podujatiu, kde sme sa
cítili ako jedna veľká rodina.

Sobotné poobedie prebiehalo, ako sme si už všetci zvykli, v
kombinácii dobrého jedla, športu a zábavy. Tí, čo prišli na futbalové ihrisko, postrehli v programe oproti minulým rokom, kedy
jednotlivé volebné obvody zastupovali niekoľkočlenné tímy,
veľkú zmenu. Na rozdiel od minuloročných pasívnych povzbudzovačiek svojich obľúbencov sa tento rok mohli aktívne zapojiť
naozaj všetci. Pripravené boli športovo zábavné stanovištia pre
deti i dospelých, kde si každý otestoval svoje zručnosti, schopnosti a možnosti. Po bravúrnych výkonoch nechýbalo svieže občerstvenie kofolou, či obľúbeným zlatým mokom - chladeným
pivkom. Sily sa dopĺňali pri stánkoch s klobáskou, pochutinami
s kapustou a pravým poľovníckym gulášom z diviny. Šťastní
výhercovia tomboly odchádzali domov s hodnotnými darčekmi.

Nedeľné vystúpenie začalo obľúbeným divadielkom pre deti Danka a Janka v podaní hercov z divadla Babadlo z Prešova. Ťažko rozhodnúť, ktoré z nasledujúcich vystúpení bolo väčším lákadlom pre dospelých. Temperamentnosť Východňarskych Šarkaníc sme mali možnosť spoznať už počas Folklórnych slávností pod Osobitou, kde si získali srdcia divákov. Nebolo to inak ani v tomto
prípade. Šarkanice ovládli publikum svojou charizmou a neviazaným vystúpením. Kollárovci sú miláčikom celého Slovenska už dlhé roky. Ich piesne si spievajú aj malé deti, o čom presvedčili celé
publikum tesne pred vystúpením, keď sa nezahanbili a do mikrofónu zaspievali tie svoje obľúbené, s tetovačkou Kollárovcov na líci. Dobre známe piesne nenechali publikum nehybne a mlčky sedieť. Spievali úplne všetci. Poslednú pieseň Na Kráľovej holi, už postojačky aj tí čo sedeli, spievali s hrdosťou takmer ako slovenskú hymnu. Ani piesne populárnej skupiny Abba netreba špeciálne
predstavovať. Stali sa kultovými a poznajú ich všetky generácie. V podaní kapely Abba revival, ktorá bola tohtoročnou zlatou bodkou, sme takmer nepoznali rozdiel. Rozchádzali sme sa s pocitom
úžasnej spolupatričnosti, s novými spomienkami a zážitkami, tešiac sa už na budúci rok.
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Máme najnižšie poplatky za odvoz domového odpadu
Úsilie mnohých je eliminované niekoľkými jednotlivcami,
ktorí znehodnotia celý obsah kontajnera tým, že hodia doň
aj iné komodity, ktoré tam nepatria. Cieľom by nám mohol
byť vzor Škandinávie, kde odpad triedia na 98 percent.
Jednou z možností zníženia
množstva komunálneho odpadu (KO) je separovaný zber. Nevyhnutné znižovanie množstva
odpadu ukladaného na skládky a
ich redukovanie je možné dosiahnuť hlavne dôsledným triedením

recyklovateľných a kompostovateľných zložiek odpadu.
Vďaka separovaniu odpadu a
jeho opätovnému využitiu – recyklácii sa tiež šetria prírodné
zdroje. Medzi najvýznamnejšie
separované zbierané zložky odpadu patria papier a lepenka, plasty,
sklo, kovy, biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad, vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
batérie a akumulátory atď. Čím
viac sa budú zložky odpadu ako
papier, sklo, plasty separovať, tým
menej sa ich dostane do zmesového
komunálneho odpadu, čo sa
pozitívne odzrkadlí na znížení
jeho množstva. Komunálneho
odpadu je z roka na rok viac a tiež
na zbernom dvore sa vytriedi na
zhodnotenie viac papiera, skla,
plastov a kovových obalov. Za

1. polrok 2017 technické služby
doviezli vytriedený odpad z KO
na zberný dvor v množstve 292,8
ton. Za rovnaké obdobie v roku
2016 to bolo 261 ton. Je to pekný výsledok - navýšenie o 31,8
ton. Čo je však nepochopiteľné,
vo vytriedenom odpade KO pracovníci
zberného dvora nachádzajú pravidelne
aj odpady, ktoré tam
nepatria, ako použité
plienky, biologické
odpady- šupky so zemiakov, ovocie atď. Apelujeme na
rodičov, aby usmernili svoje deti,
a taktiež dospelých, ktorí „z lenivosti“ ničia úsilie tých, ktorým
záleží, aby naša „Modrá planéta
Zem“ nebola zavalená odpadkami!
Prosíme občanov, aby veľkokapacitné kontajnery nezapĺňali
nevhodným odpadom ako sú nábytky a práčky, ale odviezli ich
na zberný dvor. Buďme všímaví
ku svojmu okoliu a strážme si vybudované možnosti nášho mesta,
ktoré často a najmä nevhodným
spôsobom využívajú občania
okolitých obcí. Hoci máme najnižšie poplatky za odvoz domového odpadu v rámci Slovenska,
susedné obce do rozpočtu nášho
mesta neprispievajú, preto im
nedovoľme skracovať životnosť
našej skládky. Do smetných košov

na komunálny odpad sa nemôžu
dávať biologicky rozložiteľné odpady zo zelene. Tento odpad je od
1.1.2006 zakázané zneškodňovať
– ukladať na skládky a spaľovať.
Takýto biologický odpad je potrebné odovzdať na zberný dvor Tvrdošín vo vyhradenom čase alebo
zhodnocovať aeróbnym spôsobom
– kompostovaním v záhradách
v kompostéroch.
Za 1. polrok 2017 bolo zneškodnené 1616 ton odpadu z nášho mesta na skládke Jurčov Laz, z toho
najviac komunálneho odpadu
- 1000 ton a 495 ton objemného
odpadu.
Podľa schváleného dodatku č.
1, ktorým sa upravuje Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2015 sa v
Čl. II. Povinnosti v bode 5. Nakladanie s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi mení písmeno c) takto: „Náklady na zbernú
nádobu na zmesový komunálny
odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu. Náklady na zbernú nádobu nie sú zahrnuté do miestneho
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. Pôvodca
zmesového komunálneho odpadu
je povinný zakúpiť si zbernú nádobu na vlastné náklady v poverenej
zmluvnej zberovej spoločnosti a
to na Technických službách mesta
Tvrdošín, Pod Velingom 263, 027
44 Tvrdošín. Náklady na zbernú
nádobu na zmesový komunálny
odpad sú vo výške obstarávacej
ceny zbernej nádoby, za ktorú ju
zakúpila poverená zmluvná zberová spoločnosť.“

Úspešne reprezentovali na svetovom podujatí RoboCup 2017 v Japonsku
RoboCup 2017 je svetová súťaž
v stavbe a programovaní autonómnych robotov, ktorá sa tento
rok konala v Japonsku v meste
Nagoya. Gymnázium Tvrdošín reprezentovali s tímom PanaRobots
študenti Andrej Klčo a Erika Klčová a Miroslav Ujmiak ktorí súťažili v Robo Cup Junior v kategórii Rescue Line – robot záchranár.
Samotná súťaž prebiehala
v dňoch 27. - 30.7.. Počas troch
dní absolvovali 11 štartov so svojim robotom, čo bolo veľmi náročné technicky aj časovo. Súťažná
dráha bola zakaždým pozmenená
a po oboznámení sa s konkrétnymi prekážkami a podmienkami,
prispôsobili a preprogramovali
robota tak, aby získal čo najviac
bodov za splnenie úloh. Robot mal

prejsť po určenej dráhe, na ktorú
boli umiestnené prekážky – čo
predstavovali napríklad prekážky
po zemetrasení. Obete na ihrisku
predstavovali čierne a strieborné
gule, ktoré mal robot nájsť a premiestniť do bezpečia, teda na určené miesto.
V priebehu tretieho súťažného
dňa boli losované tímy so všetkých
svetových krajín do dvojíc, aby sa
pripravili na špeciálnu disciplínu
„Super tím“. Naši študenti dostali
za partnera tím z Číny. Za jeden
deň preprogramovali a pripravili
roboty oboch tímov tak, aby spoločne splnili zadanú úlohu. Veľkou
výzvou bolo nájsť riešenie, aby roboty medzi sebou komunikovali.
Účasť na súťaži hodnotíme veľmi pozitívne. Celkové umiestnenie

tímov nie je oﬁciálne zverejnené,
ale z priebežných výsledkov počas súťaže sa tím PanaRobots
umiestnil na 20 mieste zo 45 zúčastnených tímov v ich kategórii.
V Super tíme skončili na piatom
mieste, čo je vynikajúce umiestnenie a svedčí o tom, že boli pripravení pohotovo a samostatne
reagovať na úplne nové zadanie
súťažnej úlohy a naplno sa ukázalo
ich nadanie.
Aj také malé Gymnázium ako
je v Tvrdošíne sa môže pochváliť,
že dokázalo zabezpečiť svojim
študentom účasť na prestížnej
súťaži v ďalekom Japonsku. Veríme, že budú vzorom pre mnohých
študentov a prilákajú ich pracovať
v oblasti informatiky, robotiky
a programovania.

Detské ihriská majú nové prvky
Ideou vedenia mesta je
rozvoj športu a zdravého
životného štýlu pre rodičov a deti.
Deti si vyžadujú špeciálny
prístup aj priestor, kde môžu
rozvíjať svoje pohybové schopnosti a nadväzovať nové priateľstvá. Aby detské ihriská
„nezapadli prachom“ a ponúkli
oveľa širší priestor na rozvoj,
rozhodlo sa mesto, že tieto doplní o ďalšie prvky. Aby toho
nebolo málo, sú to hneď dve
rozdielne zostavy. Jedná sa
o lanové pyramídy, húsenice,
váhadlové hojdačky a preliezku hexagon, ktoré sú rozdelené
a situované na Hrádkoch, Vladine, Hviezdoslavovej ulici,
v Medvedzí dedine a pri lodi
Alica. Druhú časť tvoria outdoorové fitnes prvky ako air
walker, cross trainer, twister
so ski trainerom, ﬂowing, pull
down a chest press, leg press,
paraller bars a mnohé ďalšie, pri
ktorých nechýba popis, aké cviky sa na tom konkrétnom dajú
robiť, vhodné pre rodičov a staršie deti. Tieto sú aplikované pri
tenisovej hale, v Krásnej Hôrke

Získali sme esteticky a inšpiratívne dotvorené prostredie ihrísk.
ako súčasť detského ihriska, na majú deti možnosť tráviť svoj
sídlisku Medvedzie v priestore voľný čas zase o čosi pestrejnad materskou školou a vedľa šie.V prípade ihriska v starom
detského ihriska na Hviezdosla- Medvedzí aj bezpečnejšie, prevovej ulici. Kombináciou jed- tože celé ihrisko bolo oplotené
notlivých prvkov umiestnených a pribudli tam hracie prvky pre
vo všetkých lokalitách mesta deti a ﬁtnes zostavy pre rodičov.

Turisti v novej knihe nášho kraja
Žilinský samosprávny kraj
vydal knihu Neúnavní turisti
v Žilinskom kraji, ktorá zachytáva históriu a súčasnosť
turistických klubov. Medzi
55 miest a obcí bol zaradený
aj Slovenský klub turistov

a lyžiarov pôsobiaci v našom
meste. Ten vznikol už v období po prvej svetovej vojne a na
začiatku druhej zanikol. Snahy o jeho oživenie do súčasnej
podoby nabrali reálny smer až
v roku 1991 a funguje dodnes.

Naši gymnazisti za poznaním v Litve
Projekt Erasmus + „Let´s Do
Sports, Educate and Cooperate“
úspešne prebieha na tvrdošínskom
gymnáziu už rok. Záver školského roku patril športovému táboru
v Litve, v mestečku Biržai. Od 21.
– 29. júna 2017 študenti športovali, vzdelávali sa a spolupracovali
so žiakmi z Litvy a Čiech. Táto
projektová aktivita bola prvou
z trojice výmenných pobytov. Ďalší športový kemp sa bude konať
v Tvrdošíne od 9. – 14. októbra
2017. V tomto termíne sa bude konať aj projektové stretnutie škôl,
zástupcov športových klubov a
predstaviteľov miest Biržai/Litva,
Rájec-Jestřebí/Česká Republika
a Tvrdošín/Slovensko.
A ako tieto aktivity vidia samotní žiaci, to sme sa dozvedeli
z ich výpovedí. Kto by bol povedal, že bicykel či kajak dokážu
tak úžasne spojiť ľudí? Rozdielnych ľudí z rozdielnych krajín a s
rozdielnymi záujmami. Každého
zaujímalo niečo iné a predsa sme
mali niečo spoločné: Chuť objavovať nové veci.

Každý jeden deň strávený
v Litve nás niečím prekvapil.
Na svätého Jána sme sa naučili niektoré z ich tradičných
folklórnych tancov, ohriali sa
pri obrovskej vatre a dievčatá
pustili svoje vlastnoručne upletené venčeky na vodu. V iný
deň sme vyrazili do Lotyšska
k moru, ktoré bolo síce trošku
studené, ale pre otužilcov to
nebol žiadny problém. Na (len
o niečo menšom) jazere sme si
zasúťažili na kajakoch a na bi-

cykloch sme si prezreli nádhernú prírodu. Prírodu zhora sme
mali možnosť vidieť v lanovom
parku, kde sme si vyskúšali aj
naše silové zdatnosti. Večere sme trávili v rodinách, kde
sme spoznali bežný deň v ich
krajine. Litovčania boli veľmi
milí a vo všetkom sa nám snažili vyhovieť.
V Litve sme strávili nádherný týždeň, plný zážitkov, zábavy a športu, na ktorý budeme
dlho spomínať.

Boli sme v enviro časopise
Odborno-náučný časopis
o životnom prostredí Enviro
magazín vydáva Slovenská
agentúra životného prostredia
pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia
SR. V treťom tohtoročnom
čísle v rubrike envirorelax venovali dvojstránku článku na
pokračovanie s titulkom Krása

a bohatstvo Oravy. Nechýbali v ňom informácie o Múzeu
oravskej dediny, oravskom
„Riu“, dreveniciach z Podbiela, a samozrejme, vyzdvihnuté
boli i dôležité časti Tvrdošína
– termálne kúpaliská, drevený
Kostol všetkých svätých označený za „hornooravský skvost“
i Galéria Márie Medveckej.

Písali sm e v na šich n oviná ch
Pred 30-timi rokmi
Poznanie, že ešte „nedávno“ riešila komisia obchodu a cestovného ruchu zásobovanie predajní, kde často chýbali základné potraviny ako chlieb a mlieko, sa nám už dnes môže zdať nemysliteľné, ba
priam vymyslené. Hoci život v minulosti často nebol jednoduchý,
o to utuženejšie boli susedské vzťahy, čím mesto iba získavalo.
Pred 25-timi rokmi

Pod titulkom Rekonštrukcia a reštaurovanie dreveného kostola sa písalo: „Od gruntu až po kríž na veži aj s vnútorným
vybavením bude všetko zrekonštruované, vrátane fungl novej
strechy.“ A naozaj. Dnes sa komplet zrekonštruovaný Kostol
všetkých svätých, zapísaný v zozname svetového dedičstva
Unesco (2008), pýši aj ocenením Europa Nostra, ktoré prebral
v roku 1994 primátor nášho mesta.
Pred 20-timi rokmi
Hlavnou témou mestských zastupiteľstiev bola v tomto čase
vízia kompletnej plynoﬁkácie celého mesta. Kým v niektorých
častiach mesta sa už po rozkopávke realizovali úpravy ciest, na
opačnom konci sa s prácami len začínalo.

Pred 15-timi rokmi
Šport, športovci i športoviská majú v našom meste zelenú,
nielen čo sa týka výkonov v hre ale aj v priestorových možnostiach, ktoré mesto ponúka. Najnovším prírastkom bol v tomto
období športový štadión za panelárňou so šatňami a prekrytou
tribúnou. Tento priestor sa v súčasnosti využíva aj na rôzne
kultúrne podujatia.
Pred 10-timi rokmi
Priestor pred Skalkou sa premenil na stavenisko. Výsledkom
stavebných a tesárskych prác je súčasná podoba pútnického
miesta s prestrešením i osadenými lavičkami.

Pútnické miesto Skalka nad Medvedzím dostalo novú tvár.

Unikátny bytový dom, tak sme pred 10-timi rokmi označovali energeticky úsporný dom so šiestimi dvoj a trojizbovými
bytmi, ktorý vyrástol na Oravskom nábreží, ako prvý takýto
projekt na Slovensku vôbec.
Pred 5-timi rokmi
Svoj zdravotný stav človek ovplyvniť nevie, no priestor,
kde hľadá pomoc áno. Takmer 25 ročná budova zdravotného
strediska v Medvedzí si vyžadovala značné opravy. Vďaka
úspešnému projektu a premyslenému hospodáreniu mohlo dať
budovu vedenie mesta zrekonštruovať. Vymenené boli okná,
dvere i vonkajšia fasáda.

Breziny poznáme ako novú štvrť zastavanú modernými
domami. Pred 10 rokmi sa pre túto lokalitu ešte len pripravovala zastavovacia štúdia, bolo potrebné vyvinúť veľa úsilia
aby sa vysporiadali pozemky pod prístupové cesty, komunikácie a inžinierske siete.

Nová kazeta skládky Jurčov laz bola v tomto období ešte
len v začiatočnej fáze budovania. Mesto v rámci vlastných
kapacít začalo s prípravou zemných prác, vytvarovaním kazety, odvodnením. V súčasnosti je už kompletne vybudovaná,
skolaudovaná a pripravená na využívanie.
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Hľadá sa riešenie pripojenia cyklochodníka medzi Nižnou a Tvrdošínom

Narodili sa
15. 6.
17. 6.
26. 6.
29. 6.
4. 7.
8. 7.
13. 7.

Mia Jurčiová
Nicole Petrovičová
Damián Meško
Nina Littvová
Milan Grobarčík
Alica Iskrová
Nela Čalfová

18. 7.
23. 7.
3. 8.
10. 8.
10. 8.
16. 8.

Soﬁa Hofrejová
Matias Lepáček
Júlia Garguláková
Tatiana Kubačková
Karin Kováčová
Margaréta Tučáková

Sobáše
16. 6.
1. 7.
8. 7.
12. 7.
21. 7.
22. 7.
22. 7.
22. 7.
22. 7.
22. 7.
29. 7.
5. 8.
12. 8.
19. 8.
26. 8.

Eva Kuloštiaková – Ján Stanek
Simona Škuláňová – Peter Vrana
Janka Ťapáková – Jaroslav Paľa
Zuzana Pagáčiková – Juraj Blaho
Mária Hudecová – Ján Nákačka
Laura Kakačková – Marek Dulík
Klaudia Ferenčíková – Patrik Cubinek
Ivana Adamčíková – Daniel Bartoš
Mgr. Júlia Pavlíková – Ing. Peter Gašper
Lucia Tainová – Ing. Branislav Marcina
Miriama Stašáková – Ladislav Kázik
Lenka Lucká – Marek Štech
Andrea Frančeková – Jozef Jurinec
Miroslava Bielaková – Ľuboš Kovalčík
Diana Žuﬀová – Ing. Miloš Kovalčík

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
95 rokov
Jozef Golboň,
85 rokov
Alžbeta Lepáčková
Peter Gregor
Marta Dulková
Irena Škumátová
Mária Golboňová
80 rokov
Otília Gerčáková
Žoﬁa, Ondrišťáková
Helena Tabačáková

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

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

Odišli z našich radov

23. 6.
1. 7.
8. 7.
8. 7.
10. 7.
11. 7.
13. 7.
20. 7.
22. 7.
30. 7.
14. 8.
16. 8.
17. 8.
18. 8.
18. 8.
29. 8.
30. 8.

Tomáš Bobák
Jarmila Deganová
František Letoštiak
Ján Franek
Anna Kajanková
Marta Ondrejáková
Marta Zubčeková
Peter Erhardt
Vladimír Daniel
Jozef Adamus
Jozef Kristofčák
Bernard Bažík
Ing. Ján Pohančaník
Magdaléna Mešková
Janka Glombíková
Juraj Adamčák
Dušan Jurči

20-ročný
63-ročná
61-ročný
68-ročný
77-ročná
89-ročná
63-ročná
71-ročný
68-ročný
66-ročný
81-ročný
78-ročný
63-ročný
69-ročná
64-ročná
60-ročný
73-ročný

Spomienka

Dňa 16. júla uplynulo 35 rokov, čo nás navždy
opustil milovaný manžel a otec Kamil Krasula
z Tvrdošína. S láskou a úctou na neho spomína
manželka, syn a dcéra s rodinami.

Spomienka

21. júla sme si pripomenuli smutné 20. výročie smrti našej
milovanej matky Márie Skurčákovej a v októbri to bude 25
rokov ako nás opustil náš milovaný otec Emil Skurčák. Navždy
ostávate v našich srdciach. Spomínajú dcéra a synovia s rodinami
a ostatná rodina.

Spomienka

Dňa 1. augusta uplynulo päť rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, starký Cyril Šurina.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéry, vnúčatá
a blízka rodina.

Spomienka

Dňa 26. augusta uplynulo 20 rokov ako nás navždy opustil Jozef Lajmon. S láskou v srdci spomína manželka a dcéry s rodinami.

Spomienka

Dňa 22. septembra uplynie 10 rokov ako nás
opustil Štefan Žák. Spomína na neho manželka, syn s rodinou a dcéry.

Spomienka

Pripomíname si 50 rokov od smrti ocka Ondreja Gerčáka a 3 roky matky Heleny. Zároveň s láskou myslíme
na nedožité 90-te narodeniny, ktorých by sa boli dožili
tento rok. Pri modlitbách myslia na nich deti s rodinami.

Hľadá sa riešenie, v rámci,
ktorého bude môcť pokračovať
cyklotrasa z Nižnej v smere do
Tvrdošína. Najväčším problémom bolo vyriešiť situáciu
v ostrej zákrute, kde sú cyklisti
najviac ohrození hustou premávkou nákladných a osobných
automobilov. Najlepšou z možností je pokračovať tam, kde

súčasná cyklotrasa končí. Na
to však bude najskôr potrebné
upraviť priestor medzi železničnými koľajami a riekou Oravou.
Cyklotrasa by teda mohla pokračovať smerom do Tvrdošína, kde v Krásnej Hôrke sú dve
alternatívy, popod železničný
podchod popri potoku tečúcemu zo Zemianskej dediny, ďalej

poza ﬁ rmu Hydac. Keďže cez
centrum mesta neexistujú vhodné podmienky na vybudovanie
cyklotrasy plánuje sa s pokračovaním cez sídlisko a Medvedzie po starej ceste smerom do
Štefanova, odtiaľ do Ústia s napojením v Trstenej smerom po
cyklotrase do Poľska.
Týmto by sa dočasne vyriešil

prechod cyklistov cez Tvrdošín.
Je to vhodná druhá alternatíva
pokračovania cyklotrasy, ktorá
je v súčasnosti najbezpečnejšou možnosťou. V budúcnosti
sa vďaka výstavbe R3 odkloní
tranzitná doprava, čím aj situácia na hlavných cestách bude
úplne o niečom inom. Všetko
ukáže budúcnosť.

Naše strieborné tanečníčky v top 10-ke Európy
Na konci školského roka
deti z Centra voľného času
Tvrdošín hájili farby mesta na
majstrovstvách Európy v Budapešti na súťaži Dance-song
European Championship. Medzi viac ako 5500 tanečníkmi
zo súťažných tímov z Čiech,
Poľska, Nemecka, Rumunska,
Maďarska a Cypru zastupovalo
Slovensko aj 22 dievčat z nášho
mesta. Na scéne sa predstavili
s troma choreografiami spod
taktovky Ivetky Gostíkovej.
Flowerky sa s tancom „Party“
stali vicemajsterkami Európy
a domov odchádzali so striebornými medailami. S vystúpením
„Fanúšikovia“ sa umiestnili na
10. priečke. Minihopky si vo
veľkej hip-hopovej konkurencii
vybojovali 3. miesto. Z viac ako
200 vystúpení súťažného doobedia sa vyberali štyri špeciálne
ceny poroty. Dve z nich získali
práve choreograﬁe Ivetky Gostíkovej, a tak dievčatá doniesli
svojej trénerke domov ďalšie
dva zlaté poháre. „Veľká vďaka
patrí vedeniu nášho mesta, ktoré
týmto šikovným deťom umožnilo
zúčastniť sa prestížnej súťaže,

ako aj riaditeľke CVČ Daniele
Jurincovej, Jaroslave Krížikovej a rodičom, ktorí sa o naše
tanečníčky postarali,“ vyjadrili
vďaku rodičia detí.
Mesto Tvrdošín a Centrum
voľného času tentokrát úspešne
reprezentovali:

Karolína Rennerová, Lesia
Podobová, Ivana Krížiková, Linda Hrubošová, Alica
Divinská, Vanesa Krivdová,
Nikola Laššáková, Tereza
Kubicová,Kristína Bahnová,
Sára Kristofčáková, Zuzana
Pakosová, Lea Kubičková,

Petra Motyčková, Alexandra
Činčarová, Emma Vavreková, Kristína Obtulovičová, Žaneta Žáková, Andrea
Rennerová, Nina Jarinová,
Megan Magdaléna Fábryová,
Lucia Šmiheľová a Sabrina
Belicová.

Vážený pán primátor,
my, Flowerky a Minihopky,
tanečníčky Bc. Ivety Gostíkovej, z CVČ Tvrdošín, sa týmto

chceme úprimne poďakovať za
možnosť reprezentovať naše
mesto na majstrovstvách Európy
v Budapešti.

Veľmi si vážime, že ste našli
prostriedky na naše štartovné, ubytovanie, cestu a ostatné
výdavky. Snažili sme sa Tvrdošín reprezentovať čo najlepšie.
Veríme, že sa tešíte z našich
úspechov ktoré sme tento rok
dosiahli aj vďaka vašej veľkej
pomoci. Ďakujeme, Vaše tanečníčky: Kajka, Lesinka, Ivanka,
Linduška, Nika, Terezka, Vaneska, Sárika, Zuzka, Lea, Peťka,
Saška, Aďka, Žanetka, Alicka,
Ninka, Megan, Lucka, Sabrinka,
Emmka, Kika a Kristínka.
Ďakujeme za ústretovosť
voči mladej generácii. Vďaka
vašej podpore môžu naše deti
rozvíjať svoj talent a aj na medzinárodnej úrovni porovnávať
svoje schopnosti.
S úctou rodičia detí

Chápanie krásy sa líši od kultúry krajiny, tradícií regiónu i od
človeka k človeku. To, čo považujeme za krásne my sa nemusí pozdávať človeku na opačnej strane
zemegule, ktorý vyznáva úplne
iné hodnoty vo svojom živote. No
keď sa spojí poctivá práca s priro-

dzenou krásou prírody výsledkom
je dokonalé dielo, ktoré obdivuje
okolie. Láska k práci v záhradke
sa odzrkadlila na pestrosti okolia rodinných domov i výzdoby
balkónov. Záhrada je vraj kópiou
ľudskej duše a podeliť sa o zážitok z nej znamená podeliť sa o

Záhrada je kópia ľudskej duše, mesto je vizitka ľudí, čo v ňom žijú

Nové knihy z podporeného projektu
Mestská
knižnica získala opäť z Fondu na podporu umenia ﬁnančné
prostriedky na realizáciu projektu „Aktualizácia knižného fondu
v Mestskej knižnici v Tvrdošíne“,
a to sumu 1000 eur. Túto dotáciu
použijeme na nákup nových kníh
– náučnú literatúru pre vzdelávanie dospelých, detí a mládeže,
krásnu literatúru pre dospelých,
deti a mládež, pre všetkých čitateľov, ktorí majú záujem o vzdelávanie aj knihy na chvíle relaxu.
Máme v pláne kúpiť približne
85 kníh. Novinkou je povinnosť
minimálne 10 percent z dotácie

vyčleniť na nákup kníh vydaných
s podporou Fondu na podporu
umenia. Knihy si môžu čitatelia
požičať v knižnici na Radničnej
ulici, ale i v pobočke na sídlisku Medvedzie. O kúpených nových knihách budeme čitateľov
informovať prostredníctvom
oznamu v obidvoch knižniciach,
ústnou formou, v mestských
novinách aj na webstránke mesta.
Zámerom a cieľom projektu je
kúpiť aktuálne knihy pre všetky
kategórie čitateľov, knižničný
fond doplniť literatúrou slovenských i zahraničných autorov,
podporiť vzdelávanie čitateľov a
uspokojiť ich relaxačné potreby.

Jeden dom, jeden dvor, jedna záhrada ako súčasť nášho mesta
kúsok seba, o kúsok svojho šťastia vedzie záhrada Františka Kováča
a pozitívnej energie. Každoročne a bytový blok č. 34. Ten, čo svoju
tento zmysel pre krásu hodnotí starostlivosť venuje záhradke vie,
komisia cestovného ruchu, pod- že občas je to namáhavá drina. Jej
nikateľských aktivít a verejného výsledok však pohládza pohľad
poriadku pri MsZ. Priamo v te- i dušu. Za túto prácu je namieste
réne hodnotili to najkrajšie v kaž- poďakovať, pretože nielen vďaka
dej mestskej časti, z čoho vzišla víťazom, ale vďaka každému,
štvorica tých najlepších. Krásnu čo sa stará o svoje okolie je naše
Hôrku tento rok reprezentuje mesto čisté a upravené. Za hodzáhrada Alojza Bebeja, za Tvr- notiacu komisiu
Magdalená Lucká
došín je to záhrada Pavla Sýkoru
poslankyňa MsZ
z Oravského nábrežia, za Med-

Preukaz Študent mesta Tvrdošín ponúka zľavy a výhody
Výhody mestskej karty nazvanej Preukaz občana mesta Tvrdošín poznáme. Svojim spôsobom
je to darček mesta pre občanov,
aby mohli využívať zľavy do
mestských termálnych kúpalísk v
Oraviciach, ale aj na celomestské
a iné kultúrne a športové podujatia. Od tohto roku pribudla ďalšia
mestská karta s názvom Preukaz
študenta mesta.
Študenti našich stredných
škôl, t. j. Gymnázia, Spojenej
školy a Strednej odbornej školy

–lesníckej pochádzajúci z iných
obcí, budú mať počas svojho štúdia
v Tvrdošíne tie isté výhody a zľavy
ako občania mesta. „Verím, že aj
študenti z iných obcí budú mať aj
do budúcnosti záujem o štúdium
na našich stredných školách, ktoré
poskytujú kvalitné podmienky pre
vzdelávanie. My im chceme vytvoriť vhodné podmienky na trávenie
voľného času počas štúdia. Ak už
teraz sa im naše mesto páči, verím,
že v budúcnosti sa sem budú radi
vracať,“ povedal nám primátor.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva
bol drevený gotický kostol
Všetkých svätých, zapísaný do zoznamu kultúrneho

dedičstva UNESCO, 17. septembra sprístupnený zdarma
pre verejnosť, kde sa uskutočnil aj „Koncert krásnych
melódií“.

VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY
25. - 29. september
Výstava dopestovaných plodín z tvrdošínských záhrad spojená vyhlásením najkrajšej predzáhradky
a balkóna vo výstavnej sále MsKS v Medvedzí.

Veselá komédia – Chlieb s maslom
Pozývame vás na komédiu do kina Javor, ktorá sa
uskutoční 10. októbra o 1800. Účinkujú: Martin
Mňahončák, Branislav Deák, Juraj Loj, Barbora
Švidraňová / Dominika Žiaranová Vstupné: 12 eur.
Predpredaj v MsKS Medvedzie : 043/5322167, 0903375929,
0905104335, msksts@orava.sk.
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Futbalová sezóna v plnom prúde
Futbal, hra, ktorá opantala milióny ľudí po svete, pre
niekoho fanatizmus, pre iných zase koníček sa opäť
prihlásila aj u nás už koncom júla kedy nový futbalový
ročník 2017/2018 odštartovali naši muži.
Nastúpili na ihrisku nováčika zo Žabokriek, kde sa
však Tvrdošínu nepodarilo
zvíťaziť a bola z toho iba remíza. Potom nastúpila séria
nie príliš presvedčivých výko-

ny v III. lige hneď dvomi víťazstvami. Najprv doma porazili
Štiavnik 3:1 a potom v Liptovskom Hrádku deklasovali domácich v pomere 4:0. Potom
prišlo zaváhanie na domácej

Rozpis zvyšných jesenných zápasov nášho A družstva.
nov. Doma s Diviakmi remíza
1:1, v Belej prehra 5:1, doma
so Staškovom opäť remíza
0:0, po ktorej sa vzdal funkcie
tréner Ľubomír Gregorec. Vystriedal ho Karol Polťák, ktorý
však po prehre v Makove 3:1
položil funkciu a na zápas do
Závažnej Poruby ani necestoval. Výsledok bol 3:1 pre domácich. Zmena nastala až po
siedmych odohraných kolách,
keď sa kormidla ujal Richard
Bajo a naštartoval Tvrdošín
ku kvalitnému výkonu 3:0
s Kysuckým Novým Mestom.
V ďalšom kole privítal Tvrdošín
favor it a z Ru žomberka v
zápase, ktorý bol prerušený v
9. min. pre prudký dážď.
Dorast vstúpil do novej sezó-

pôde, keď prehrali s favoritom
z Rosiny tesne 2:3. V oravskom
derby prehrali s Dolným Kubínom 1:3. Ďalšiu prehru zaznamenali v dohrávke s Belou a to
vysoko 7:1. Na ďalšom výjazde, tento krát do Krásna nad
Kysucou, cestovali dorastenci
v oklieštenej zostave. Dokonale však súpera zaskočili a po
bojovnom výkone vyhrali 1:2.
Doma potvrdili stúpajúcu formu, keď Vrútky porazili 4:0.
Starší žiaci vstúpili do sezóny prehrou s Ľubochňou 1:5, čo
si vykompenzovali dvomi vysokými víťazstvami 1:6 v Trstenej a v Zákamennom. Doma
však podľahli v dohrávke 1:3
s Diviakmi. Chuť si napravili
opäť v domácom zápase , keď

Vojvodina, časť srbského
územia ktorú naši predkovia,
Slováci začali obrábať, a ktorú
nazývajú – Dolná zem. Je to už
po štvrtý krát čo sa 23. júna až
1. júla rozhodli absolvovať kilometre za neskutočnými Slovákmi ktorí tu po stáročia plnia
svoje sny o lepšom živote.
Pred vyštartovaním bol vypracovaný podrobný plán cesty.
Samozrejme z minulosti sme

očami, ale keď sme v diali videli vrchol kostolnej veže vedeli
sme, že máme záchranu v podobe chladeného piva. Nebolo
to len o bicyklovaní, stretli sme
sa z významnými ľuďmi, učitelia,starostovia,výtvarníci atď.
Bývali sme u známej maliarky
insentného umenia p.Holúbkovej z Kovačice ktorej rodičia
pochádzajú z Terchovej. Alebo
stretnutie zo starostom ale tiež

si doma poradili s Klinom 4:1.
V Zuberci sa im nepodarilo
nadviazať na predchádzajúce
víťazstvo, keď prehrali 5:1. V
Chlebniciach zopakovali prehru 5:1.
Mladší žiaci tri kolá šľapali ako švajčiarske hodiny.
V troch zápasoch nepoznali
chuť prehry, keď vyhrali doma
s Ľubochňou 5:4, v Trstenej 1:5
a v Zákamennom 1:7. Prvá prehra prišla až vo štvrtom kole,
keď doma podľahli Diviakom
3:8. Do polčasu bol stav remízový, po polčase už hostia zápas
doviedli do víťazného konca.
V ďalšom domácom zápase sa
body delili, keď Tvrdošín celý
zápas viedol, ale hostia z Klina
v závere doviedli zápas aspoň
do remízového stavu 3:3. V
Zuberci potvrdili dobrú formu
a domácich rozstrieľali 1:8. S
Chlebnicami si poradili 4:0.
Naši najmenší futbalisti
z prípravky prechádzajú tento
rok prestavbou. Ale ani to im
nebráni v tom aby im futbal
chutil. Na turnaji v Trstenej
vyhrali po bojovnom výkonne
nad Zubercom 4:3 a v zápase s Trstenou po nevyužitých
šanciach a niekoľkých chybičkách prehrali 3:0. Na domácom
turnaji v Tvrdošíne najprv prehrali 4:0 so Zubercom a potom
po bojovnom a veľmi peknom
zápase pre oko diváka vyhrali
nad Trstenou 4:1
Do ďalších zápasov všetkým
družstvám držíme palce.

Potulky našich cykloturistov po Srbskej Vojvodine

Horný rad zľava: R. Luhový, P. Virt, H. Myczko, M. Javoš, J.
Hlaváčik, cyklista z Púchova, D. Vrobel, P. Ujmiak, p. Holúbeková, V. Nelčev, M. Hajas, F. Kolodej; dolný rad zľava:Ľ.
Vnek, F. Zárevucký, C. Hlaváčik, F. Medvecký.
boli poučený že je množstvo
detí aj dospelých, ktorí s nami
nadväzujú kontakt a tak bolo
treba pribaliť aj suveníry. Pre
deti sladkosti, odznaky, nálepky, trička a pre dospelých hlavne aperitív ale zo Slovenským.
Prvá zástavka bola v Kulpine kde nás privítal predseda
poľovníckeho združenia Braňo
s manželkou. Kulpin bol našou
základňou, kde sme zaparkovali auta a odtiaľ nás čakalo
takmer 600km po najúžasnejších mestečkách a dedinkách,
ktoré obývajú Slováci. Je veľmi
ťažko opísať dojmi zo stretnutia s ľuďmi a atmosféru ktorú
sme prežili. Bolo nás 19 v peletóne a vítali nás ako na Tour
de France. Auta trúbili policajti
tlieskali úžasné. Počas všetkých
dní vládlo kruté až pálivé počasie kde na slnku bolo 52 stupňov
ale aj lejak, kde nás zhadzovalo
s cesty. Neskutočne dlhé roviny nám robili halucinácie pred

riaditeľom ZŠ v Padine kde žije
8 tisíc obyvateľov z toho je 85%
slov. národnosti, slovenské múzeum v Bačskom Petrovci atď.
To že sme v inej krajine sme poznali hneď na prvých kilometroch všade obrobené polia, sama
kukurica, ovocné sady, paprika, paradajky neskutočne dlhé

obrobené planiny. Po večeroch
hlúčky ľudí pred domami na lavičkách a diskutujú o rôzných
veciach. Určite sa bavili aj o slovenských cyklistoch, dospelí aj
deti sa nám prihovárali a vždy
sa pozdravili.Chýr o našom pobyte sa dostal až do Srbskej TV
kde vyspovedali Ferka Kolodeja a urobili krátky šot z nášho
pobytu. Návšteva Nového Sadu
– pevnosti Petrovaradinu , Belehradu – vojenského múzea
v nás nechala nezabudnuteľné
zážitky. Dá sa napísať celá kniha ale treba aj niekedy končiť.
Pekným gestom bolo v Kulpine
kde nás navštívil tiež misionár
pôsobiaci v USA a bol prekvapený v akom družnom spojení
sme zo Slovákmi vo Vojvodine.
Na pamiatku sme mu darovali
trikot z emblémom Tvrdošína
a slov. štatnym znakom.
Z pobytu v Dolnej zemi,
máme neskutočne veľa zážitkov, ale čo je podstatné spoznali
sme množstvo vynikajúcich ľudí
a priateľov ku ktorým sa určite
budeme vracať.
Touto cestou sa chceme poďakovať p. Primátorovi mesta
Tvrdošín že nás v tejto akcií podporil a mi, aj takouto cestou sme
mohli prezentovať naše mesto.
Ďakujeme!
František Kolodej
predseda Cykloturistického klubu Tvrdošín

Katarína Belopotočanová na hosťovaní v Nemecku
O stolnotenisové talenty
v Tvrdošíne nie je núdza, čoho
sú dôkazom napríklad Martin Kysel, Natália Divinská
a v neposlednom rade Katarína
Belopotočanová. Práve Katka
minulú sezónu strávila v zahraničí, kde si skúsila ako je to
hrať tretiu najvyššiu nemeckú
ligu za klub TB Wilferdingen.
Zo začiatku sa jej vôbec nedarilo. Nové podmienky, súperi
a náročné cestovanie, aj to sa
odzrkadlilo na Katkinej for-

me. Postupne sa aklimatizovala a prišli aj prvé víťazstvá.
,,Zahrať si tretiu ligu bola
perfektná možnosť. V Nemecku berú ľudia stolný tenis
úplne inak ako na Slovensku,“
povedala Katka. V nasledujúcej sezóne bude pôsobiť opäť
v Nemecku a to o ligu nižšie za
SG MarBel Bremen. Katarína
je pre všetkých inšpiráciou, že
keď niečo veľmi chceš tak sa
to dá, len treba ísť za svojim
cieľom.

Sestry Šaškové s medailami z majstrovstiev SR
Obe tvrdošínske tenistky skve- čím potvrdila vysokú výkonnosť
le zakončili letnú, antukovú sezó- a postavenie reprezentantky a slonu. Na majvenskej jednotky
st rovst vá ch
v rebríčku hráSR družstiev,
čok narodených
kde je jediná
v rok u 20 0 4.
možnosť te„Veľmi sa teším
nistov hosťoz titulu majstervať v i nom
ky!“, povedala
k lube, bola
Karolína, „som
Karolínka por a d a , že som
zvaná vypomohla hrať pod
môcť do TK
vedením uznáSlovan Brativaných slovenslava a Barských trénerov
borka do TK
p. Studeniča a p.
Žilina, kde si Karolínka a Barborka.
Zrubákovej.“
obe vybojovaPoča s a nli cenné medaily.
tukovej sezóny Karolínka odoNa žilinských kurtoch spoloč- hrala veľa turnajov doma i v zane s ďalšími hráčkami TK Slovan hraničí. Medzinárodné úspechy
Bratislava získala titul majsterky v podobe bronzových medailí
SR v kategórii starších žiačok. zo štvorhier získala na turnajVo ﬁnále zdolal tím kapitána J. och v Bratislave, v Splite a vo
Studeniča družstvo TC Empire Furstenfelde. Na Slovensku bola
Trnava 4:3. Tvrdošínska tenist- medzi o rok staršími tenistkaka ako najmladšia hráčka druž- mi vo ﬁnále dvojhry v Prešove,
stva prispela cenným bodom. v Petržalke a v TK Slovan BratiKarolína splnila svoju náročnú slava, čo je potrebné pokladať za
úlohu a vyhrala všetky dvojhry, úspech, pretože už budúci rok vo

svojej kategórii starších žiačok
bude nasadzovaná ako slovenská
jednotka.
Barborka, mladšia zo sestier,
tiež dosiahla vynikajúci výsledok v podobe bronzovej medaily
na majstrovstvách SR družstiev
mladších žiačok, ktoré sa konali v
Prešove. V drese TK Žilina spolu
s ostatnými hráčkami z družstva
postupne vyradili z bojov TK
Mladosť Košice 4:3. V semiﬁnále
prehrali s neskorším víťazom TK
Slovan Bratislava 1:6. V boji o 3.
miesto celé družstvo ukázalo
veľkú bojovnosť a tenisové srdce
a porazili Tenisovú akadémiu
Prešov 4:3. „Som šťastná, že sme
vyhrali, bolo to veľmi ťažké, ale
dokázali sme to!“, povedala Barborka tesne po zápase a pokračovala: ,,Navzájom sme sa povzbudzovali a atmosféru na zápasoch
možno prirovnať k hokejovej.“
Tvrdošínska tenistka sa tešila
o pár dní neskôr z ďalšieho úspechu, s B. Gargulákovou získali
3.miesto vo štvorhre starších
žiačok na turnaji Slovenského
pohára v Žiline.

Beh Studenou dolinou aj za účasti Tvrdošínčanov
Prvá augustová nedeľa je
v bežeckom kalendári od roku
1988 vyčlenená pre preteky
Studenou dolinou. Beh, ktorý ako jediný na Slovensku ,
počas celej dĺžky trate klesá,
oslávil 30. augusta jubileum. Aj preto sa organizátori
pohrávali s myšlienkou, že
tentokrát sa pobeží opačne.
Nakoniec sa však držali pôvodného plánu, keď trať začínala tradične pri pamätníku
SNP na Zverovke a končila

n a f ut b a lovom š t a d ió ne
v Po dbiel i. Tr ať me r ala
klasických 21,8 kilometra,
k toré museli pretekár i
zvládnuť za plnej premávky.
Od roku 2012 sa vyhodnocujú
najlepší účastníci z Oravy,
čo podporilo účasť bežcov z
nášho regiónu.
Viktor Fonfer už absolvoval takmer dvadsať ročníkov
týchto pretekov. ,,Tento rok
síce pršalo, ale teplota vzduchu bola ideálna. Vždy je

najťažšie prudké klesanie zo
Zverovky do Zuberca. Potom
je to už lepšie,“ povedal Viktor
Fonfer. Víťazom sa stal Poliak
Ján Wydra a ženskú kategóriu
ovládla Adéla Esentierová
z Česka. Medzi desiatimi
najlepšími Oravcami sa z
Tvrdošancov najlepšie na 4.
mieste umiestnil pretekár
Rastislav Vajduľák, na 7.
mieste bol Štefan Verníček, 8.
dobehol Viktor Fonfer a na 10.
mieste Juraj Vajduliak.

Všetci šachisti sa pripravujú na novú sezónu
Pred našimi šachistami
MŠK Tvrdošín je nová sezóna
2017/18. MŠK Tvrdošín A bude
hrať 4.ligu - sk. C12, čo je
súťaž medzi okresmi Oravy
a Liptova. Hrá sa systémom na
ôsmich šachovniciach. Orava
je zastúpená družstvami z Trstenej, Tvrdošína a Bzín – čo
je bývalý MŠK Dolný Kubín,
ktorý bude hrávať pod hlavičkou Bzín. Z Liptova sú tam
družstvá z L. Hrádku, L. Mikuláša, L. Ondrašovej, Lúčok,
L. Sliačov, Liskovej, L. Teplej
a Stankovian – Rojkov. Rozlosovanie a rozpis súťaže bude
až 16. septembra. Systém súťaže je jeseň - jar.
MŠK Tvrdošín B bude hrať
5. Ligu Orava - Liptov. Bude sa
hrať na piatich šachovniciach.
Oprávnení účastníci sú: KTK
Liptovský Mikuláš, OŠK Bziny

C, ŠK Važec, ŠK Mestské lesy
Ružomberok B, MŠK Tvrdošín
B, Liptovská šachová škola
juniori C, OŠK Ludrová, TJ
Lúčky kúpele B, ŠK Liptovská

Ondrašová C, ŠKM Liptovský
Hrádok C a MŠK Trstená B.
Rozlosovanie a rozpis súťaží
bude známy až po 16. septembri. Systém súťaže je jeseň - jar.

Anna turnaj oslavoval okrúhliny
Jubilejný 30. ročník tradičného futbalového Anna turnaja sa
odohral pri príležitosti odpustovej slávnosti svätej Anny v mestskej časti Staré Medvedzie. Tento rok bolo novinkou, že okrem
amatérskych hráčov dostali
výnimku aj registrovaní, ktorí
vyčnievali futbalovo. Niektoré
výsledky, ovplyvnené aj týmto
faktom, boli hokejové. Trojnásobní šampióni z predchadzajúcich ročníkov, Dravci tento rok
skončili len na treťom mieste.

Prvenstvo bolo tentokrát jasne
v rukách družstva Kuťo, za ktorí
hrali dorastenci Tvrdošína. Najmenej gólov dostal práve Samuel Belopotočan z družstva Kuťo
a bol vyhlásený za najlepšieho
brankára. Na druhom mieste
skončilo družstvo Kotleba. Štvrté miesto patrilo Pivnici, piate
Firme Medveckých a šieste Koco
teamu. Najlepší strelec bol Libor
Majerík z družstva Kotleba. Najstarší hráč turnaja bol 62 – ročný
Jozef Leštinský z Pivnice.

Podporte náš projekt
Každoročne sa Florbalový klub Tvrdošín snaží zís-

sa zapája sa do rôznych projektov. Aj tento rok sme vypracovali projekt cez
Nadáciu Pont i s. Vyh la s o v a t e ľo m
je Na d á c i a
TESCO pod
názvom “Vy
rozhodujete,
my pomáhame“.
Momentálne sa projek t nachádza v štádiu
s c h v a ľov a Družstvo mladších žiačok, ktoré skončilo na nia. No aby
majstrovstvách SR na 3. mieste.
to tak bolo je
kavať finančné prostriedky potrebná už len podpora našich
nielen od mesta Tvrdošín i občanov. Za projekt sa bude
prípadných sponzorov ale tiež hlasovať v našom TESCU. Do

ﬁnále boli vybrané 3 najlepšie
projekty v našom okrese. Medzi
nimi aj náš pod názvom “Florbal nás spája“.
Ide o sumu 1300 eur na
podporu talentovanej mládeže
a nákup ﬂorbalového vybavenia
pre skvalitnenie tréningových
jednotiek našich nádejí. Súťaž
bude prebiehať formou hlasovacích žetónov, ktoré dostanete
pri pokladni za Váš nákup. Následne vhodíte žetón do tej hlasovacej nádoby kde je popísaný
daný projekt. Pevne veríme , že
sa rozhodnete pre náš projekt a
tým aj pre naše deti.
Hlasovanie sa začne začiatkom októbra a bude trvať 1
mesiac. Projekt, ktorý bude mať
najviac hlasov bude podporený.
ĎAKUJEME.
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