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Dosiahli sme veľa dobrého pre spoločné riešenia

V rámci pracovnej návštevy navštívil naše mesto
25. marca prezident Ivan Gašparovič.
Jeho návšteva nebola len
symbolickým gestom. Prezident zavítal k nám už v roku
2004 na začiatku svojho funkčného obdobia. Odvtedy sa uskutočnilo jeho niekoľko oficiálnych aj neoficiálnych stretnutí
s primátorom I. Šaškom, ktorých hlavným predmetom bol
rozvoj regiónu a nášho mesta.
„Vždy som sem rád prišiel a
zaujímal sa o problémy, ktoré
boli na slovenskej strane Oravy,
ale aj na poľskej strane Oravy.
Dosiahli sme veľa dobrého pre
spoločné riešenie najmä v prihraničnej spolupráci,“ povedal
prezident na stretnutí s občanmi
v mestskom kultúrnom stredisku. Za nadštandartnú považuje
túto spoluprácu aj primátor:
„Vaše aktivity pre naše mesto
aj región boli vždy dôležité,

významné a mali zmysel.“ Primátor tiež vyzdvihol jeho angažovanosť pri rokovaniach s poľským

prezidentom, ktoré sa uskutočnili
v Oraviciach. Týkali sa možností
organizovať Zimné olympijské

hry v roku 2022, ktoré dali impulz k rokovaniam vlád o podaní
spoločnej kandidatúry Poľska a
Slovenska. Bola to forma zviditeľnenia regiónu, ktorá otvára dvere
k úspešnejšiemu rozvoju cestov-

ného ruchu. Primátor taktiež priblížil aj ďalšie jeho formy pomoci
pri riešení mnohých problémov,

ktoré sa týkali regiónu aj mesta,
katastra mestskej časti Oravice,
výstavby ciest a významných
spoločenských udalostí.
V závere stretnutia I. Gašparovič poďakoval za podporu,
ktorú získal od občanov mesta
vo voľbách pred desiatimi a piatimi rokmi:
„Chcem sa vám poďakovať
za podporu v prezidentských
voľbách, ale zároveň aj vám
pán primátor, pánom poslancom a obyvateľom vášho mesta
za prácu, ktorú ste vykonali, a
ktorú vykonávate. Vždy keď som
išiel cez vaše mesto, videl som
niečo nové. A to znamená, že
ak je dobrá iniciatíva z vedenia
mesta, tak sa prenáša aj na občanov. Všetkým sa vám chcem
poďakovať, že sa staráte o svoje
mesto a o spoluobčanov. Napĺňate tak program nielen vášho
mesta, ale aj celého štátu, a to
je veľmi dôležité.“
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Bývalý hotel Limba
dostane
novú tvár
a nového ducha

číslo 2

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

Koľkokrát skonštatujem v sebe skúsenosť smútku,
prázdnoty, bolesti a utrpenia, Bože môj. Viem, že život
toto všetko prináša, ale, Pane, pomôž mi, aby môj život
mal zmysel v milovaní blížnych a Teba. Aby môj život mal
zmysel lásky aj na celú večnosť. Ty si láska Trojjediného
Boha. Pomáhaj nám v horúcosti jedného voči druhému.
Nech naša skúsenosť, naša minulosť, bude zmysluplná.
				
Július Chalupa

Slávnostné otvorenie sezóny Galérie Márie Medveckej
Oravská galéria v Dolnom Kubíne, ŽSK a Mesto
Tvrdošín za osobnej účasti
Ing. Juraja Blanára, predsedu ŽSK, Mgr. Zuzany
Kmeťovej, riaditeľky odbo-

Poslanie učiteľa je životným poslaním

Pedagógovia a zamestnanci školských zariadení
spadajúcich do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
oslávili Deň učiteľov.
Vedenie mesta každoročne
pripravuje spoločné stretnutie zamestnancov školstva so
zamestnancami mestského
úradu a poslancami MsZ. Je
to forma, ktorou vyslovuje poďakovanie za odvedenú prácu,
aktivity, energiu a odhodlanie, ktoré v každom školskom
roku odovzdávajú deťom, žiakom a študentom. Podľa slov
primátora vďaka patrí nielen
učiteľkám a učiteľom, ale aj
nepedagogickým zamestnancom. Poďakoval všetkým za
zodpovednú, náročnú, tvorivú prácu a neustále skvalitňovanie učebných procesov

a prostredia, v ktorom formujú
žiakov ako jedinečné osobnosti
s túžbou po vzdelávaní a lepšom
živote. Školstvo je kľúčovým
pilierom spoločnosti, ktorý potrebuje rásť. Práve poslaním
školy je, aby vedomosti, poznanie, skúsenosti nevychádzali
z náhody, ale aby sme presne
vedeli, čo, kedy, ako chceme
dosiahnuť. Je dôležité, aby žiak,
ktorý absolvuje školu nebol
len nositeľom encyklopedických vedomostí, ale aby vedel
vykročiť do života samostatne. Aby dokázal nielen presne
popísať život, ale vedel ho aj
užitočne, šťastne, s prehľadom,

sebavedomím, no i pokorou žiť.
„Pod heslom: Komukoľvek
môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď
dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených
ľudí“ sa nieslo stretnutie v spoločenskej sále
Primátor pripomenul snahy
mesta o čo najlepšie materiálne
zabezpečenie škôl a školských
zariadení. Rekonštrukcie, ktorými prešli naše školy, výrazne
prispeli k tomu, aby výchova
a vzdelávanie mohli byť zabezpečované na veľmi dobrej
úrovni. Symbolicky všetkým terajším zamestnancom odovzdal
finančnú odmenu prostredníctvom riaditeľov škôl a školských
zariadení. Nezabudol privítať
a poďakovať sa aj bývalým pedagógom, ktorí pôsobili v tvrdo-

šínskych materských, základných školách a školských zariadeniach, a ktorých rukami
prešlo množstvo detí.
Pri príležitosti Dňa učiteľov si osobitné ocenenie za
dlhoročnú a obetavú prácu
v školstve, Plaketu J. A. Komenského prevzala Dagmar
Medvecká (MŠ Tvrdošín),
Helena Musilová ( ZŠ M.
Medveckej) a Ján Buczacki
(CVČ). Ocenení boli jubilanti Štefan Klimčík a Vendelín
Habovštiak, ktorí sa v tomto
roku dožívajú významného
životného jubilea.
Slávnostnú atmosféru svojím programom umocnili vystúpenia žiakov a pedagógov
zo ZUŠ, SZUŠ a CVČ v Tvrdošíne.

Historický úspech - stali sa majsterkami Slovenska

Šesť rokov naše florbalistky bojovali o popredné priečky v extralige. Tento rok získali vytúžený titul.

ru kultúry a cestovného ruchu Úradu ŽSK a primátora
Mesta Tvrdošín Ing. Ivana
Šašku v stredu 23. apríla

slávnostne otvorili sezónu
v Galérii Márie Medveckej
pri príležitosti 100. výročia
narodenia autorky v rámci
Roka osobnosti Márie Medveckej, ktorý vyhlásil Žilinský samosprávny kraj pre
región Oravy. Súčasťou slávnostného otvorenia sezóny
2014 v galérii bolo uvedenie
publikácie „Sprievodca po
stálej expozícii Galérie Márie Medveckej“.
Zároveň bude sprístupnená pre verejnosť výstava
diel a fotografií Márie Medveckej z depozitára Oravskej
galérie v D. Kubíne.
Expozícia Galérie Márie
Medveckej v Tvrdošíne bude
počas celej sezóny v čase od
23. 4. do 12. 10. 2014 otvorená pre verejnosť bezplatne.
Po skončení sezóny bude
expozícia reinštalovaná v
Župnom dome v Dolnom
Kubíne v termíne od 13. 4.
2014 do 11. 1. 2015.

Privítame príchod mája

Máj, symbol lásky, krásy a nového života, sa oslavuje
dlhé stáročia. Jeho príchod si pripomenieme

stavaním mestského mája
v stredu 30. apríla o 1500
na Trojičnom námestí,

kde je pre účastníkov pripravený pestrý kultúrny
program so zvykoslovnými prvkami v podaní detí a žiakov našich škôl a dychovej hudby Tvrdošanka.
Prijmite srdečné pozvanie na stredajšie odpoludnie.

DEŇ MATIEK

Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy, za
zelené detské brehy.

Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.

Milé naše mamičky a staré mamy,
prijmite pozvanie primátora mesta na stretnutie

do kina Javor v nedeľu 11. mája o 1400.
Na podujatí bude ocenená Matka roka 2013.

Svoje podnety a návrhy, na ktorých bude uvedené meno
matky, vek, adresa a zdôvodnenie, prečo si ocenenie zaslúži,
prosíme zaslať do 7. mája na adresu: msksts@orava.sk alebo osobne priniesť do MsKS na Medvedzí spolu s adresou
a menom odosielateľa.
V našom meste je veľa výnimočných a úžasných matiek,
ktoré si takéto ocenenie a uznanie zaslúžia a vaše návrhy
nám pomôžu pri výbere „Matky mesta za rok 2013“.

Prijatie na radnici
Fantastická nálada po prevzatí trofeje majstrov Slovenska v športovej hale v Nitre. Na finálový zápas prišli naše dievčatá podporiť aj zástupcovia mesta, poslanci, rodičia a fanklub, ktorý ich sprevádzal na všetkých zápasoch. Ďakujeme všetkým, ktorí sa o tento úspech tvrdošínskeho športu zaslúžili.

Primátor mesta Ing. Ivan Šaško pozval na 2. mája
majsterky Slovenska spolu s tými, čo sa o tento úspech
najviac zaslúžili, ku ktorým patria tréneri a vedúci činovníci klubu, ale tiež rodičia dievčat, aby sa im osobitne poďakoval a ocenil ich za dosiahnutý úspech a
vzornú reprezentáciu mesta.
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Ochraňuj prírodu - galériu spojíme s vyrovnávacou nádržou
Nadačný fond Kia Motors
v Nadácii Pontis, zaradil v polovici apríla projekt mesta Tvrdošín
a občianskeho združenia Projekt
PLUS medzi podporené. V grantovom programe „Región v pohybe 2014“ bolo podaných spolu
59 žiadostí, hodnotiaca komisia
z nich vybrala 33, ktorým prerozdelí sumu 80 000 eur. Náš projekt
s názvom „Do prírody popri rieke“ rieši vybudovanie chodníka
v zeleni so spevnenou podkladovou vrstvou. Trasa chodníka
sa bude tiahnuť od Galérie M.
Medveckej súbežne s tokom rie-

ky Oravy, až po vyrovnávaciu
nádrž. Zámerom projektu je túto
časť lokality popri rieke zhodnotiť na vyššiu úroveň oddychu
a relaxu s postupným dopĺňaním ďalších zaujímavých prvkov
nielen pre relax, ale aj športové
vyžite. S výstavbou chodníka a
so sprievodnými akciami sa začne v máji, hotový bude koncom
júna. Projekt počíta taktiež s vyčistením okolia, osadením doplnkového mobiliáru na oddych
a organizáciou výchovnej súťaže
pre deti základných škôl na tému
„Ochraňuj prírodu“.

Lavica potrebovala opravu

V roku 1987 bola postavená lavica pre peších, ktorá potrebuje pravidelnú údržbu. Zabezpečilo ju mesto pracovníkmi
technických služieb, ktorí lavicu čiastočne rekonštruovali, vymenili a spevnili priechodnú časť lavice, ale aj jej nevyhnutné konštrukcie. Posledná väčšia údržba sa uskutočnila v roku
2006, keď bola lavica rekonštruovaná a namaľovaná na modro.

Knižnica v Tvrdošíne bude modernizovaná

Mestská knižnica v Tvrdošíne
dostala jednorazovú finančnú dotáciu z ministerstva kultúrý vďaka úspešnej realizácii projektu s
názvom Kvalitné a moderné služby v Mestskej knižnici v Tvrdošíne prostredníctvom elektronizácie. Tento projekt zaručí moder-

nizovanie výpočtovej techniky
v priestoroch mestskej knižnice
v Tvrdošíne, vďaka čomu bude
rýchlejší prístup vo vyhľadávaní
kníh a autorov, obsluhe čitateľov
ako aj spravovanie všetkých ostatných náležitosti potrebných
pre kvalitné vedenie knižnice.

Dvojtýždenník Naše novinky
spoločnosti 14 news je distribuovaný do všetkých okresných
miest a zaradený do siete regionálnych novín. Ich cieľom je priniesť témy z regiónov, informovať o významných udalostiach
a osobnostiach. V niektorých
mestách, ktoré nevydávajú vlastné noviny, tak plnia informačnú
úlohu o dianí mesta a okresu.
Naše mesto im poskytuje od
januára tohto roku bezplatne
informácie kvôli primeranej informovanosti verejnosti napriek
tomu, že mesto vydáva vlastné

mestské noviny Tvrdošín. Tie
vychádzajú nepretržite od roku
1985 a okrem informácií o spoločenskom, kultúrnom, športovom
a ostatnom dianí plnia zároveň
funkciu kroniky mesta, keď sa
v 4 exemplároch v päťročných
intervaloch viažu, archivujú a
zároveň zasielajú do národných
inštitúcii, akou je Matica slovenská a ďalšie. Dvojtýždenník
„Naše novinky“ je zatiaľ distribuovaný bezplatne do všetkých
domácností nášho mesta, aj keď
doteraz nepoznáme presný zámer vydavateľa.

Mestským zastupiteľstvom
v mesiaci február 2014 bolo prijaté v Tvrdošíne všeobecne záväzné nariadenie o niektorých
podmienkach držania psov na
území mesta Tvrdošín. Toto nariadenie ukladá držiteľom psa
pravidlá, ktoré sú povinní dodržiavať. V nariadení sa okrem
iného uvádza, že vstup so psom
je zakázaný na detské ihriská
a pieskoviská, do areálu Detský
park, na športový areál a areál

cintorínov. Ďalej sa v nariadení
uvádza, že voľný pohyb psa je
zakázaný na verejných priestranstvách v intraviláne mesta – katastrálne územie Tvrdošín, Medvedzie, Krásna Hôrka a Oravice,
ale aj zodpovednosť držiteľov
psa a toho, kto psa vedie za znečisťovanie verejných priestranstiev výkalmi psov. Uvedené
nariadenie je zverejnené na internetovej stránke mesta www.
tvrdosin.sk v časti vzn.

Národná banka Slovenska
v spolupráci so Štatistickým
úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách
a spotrebe domácností, ktoré je
súčasťou európskeho projektu
HFCS. Pre rok 2014 bolo do zisťovania vybraných približne 430
obcí, medzi nimi aj naše mesto.
Do zisťovania bolo náhodným
výberom zaradených celkovo 4
200 domácností a bude sa konať
do konca júna.
Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie,
ako napríklad bytové otázky
mladých, úspory a dôchodkové
otázky starších osôb, výskum
vplyvu bohatstva na spotrebu,

zadĺženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Výsledky zisťovania umožnia získať
dôležitý pohľad na ekonomické
správanie sa rozličných typov
domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach
eurosystému. V tomto období
vybrané domácnosti navštívi
pracovník poverený funkciou
opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR a pozývacím listom
podpísaným guvernérom NBS a
predsedníčkou ŠÚ SR. Všetky
informácie, ktoré v rámci tohto
zisťovania domácnosti poskytnú,
budú spracované anonymne a
využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru.

Informácie o meste aj v regionálnych novinách

Nariadenie platí od marca

Zisťovanie pre štatistické a vedecké analýzy

Bývalý hotel Limba dostane novú tvár a nového ducha
S p o r
o vlastníctvo
tohto objektu, ktorý bol
funkčný a schopný prevádzky trval neskutočných 20
rokov. Na jednej strane bolo
mesto, ktoré zastupovalo
celospoločenský záujem, na
druhej strane takzvaná fiktívna firma, ktorá ho po
roku 1989 získala podvodom v takzvanej malej privatizácii.
„Človeku behá mráz po
chrbte,“ boli slová pracovníkov mestského úradu a znalca
v odbore stavebníctva, ktorí sa
dostali do objektu hotela, aby
zdokumentovali jeho súčasný
stav. Opadané omietky, zvetrané drevené okná, nefunkčný
vykurovací systém i vzduchotechnika, zničené elektroinštalácie. Cez poškodenú strechu
pretekala dažďová voda, ktorá
spôsobila, že na horných poschodiach sú celkom zdevastované stropy a omietky. Zamrznutím vody v potrubiach
došlo k zničeniu rozvodov
vody a ústredného kúrenia.
Zariadenia v interiéri sú celkom zničené
počnúc kuchyňou až
po výťahy. Bez pravidelnej údržby sa
rozšírili plesne, skorodovali kovové časti
zariadení.
„Je to strašné, ako
to v objekte v súčasnosti vyzerá. Tento
stav by mala spoznať
verejnosť, ale aj sudcovia, ktorí v daných
sporoch mesta rozhodovali proti tým, čo
ho protizákonne užívali, aby videli, čo sa
s hotelom stalo a kto
je zodpoved ný za
škody, ktoré sa udiali. Táto kauza, tento nekonečný príbeh
o nevymožiteľnosti práva za
20 rokov by sa mal dostať do
učebníc právnických fakúlt,“
čo sa na Slovensku dialo po
roku 1989, kde práve „Limba“
je toho smutným príkladom,
povedal primátor Ivan Šaško.
Namieste je krátke zhrnutie súdneho sporu. V takzvanej malej privatizácii
jasným podvodom začala protizákonne užívať hotel firma,
ktorá bola neskôr vymazaná
z obchodného registra. Na jej
miesto nastúpila druhá firma s tým istým nastrčeným
konateľom, ktorá sa roky
s mestom súdila, hotel protiprávne užívala a nestarala sa
o jeho údržbu.

Už v roku 1996 okresný
súd rozhodol a následne odvolací Krajský súd v Banskej
Bystrici potvrdil vlastníctvo
hotela Limba mestu Tvrdošín.
Ukončením sporu malo byť až
rozhodnutie Najvyššieho súdu
SR v septembri 2009 v prospech mesta. Zdalo by sa, že
mesto Tvrdošín malo vtedy už
definitívne vyhraté. Nestalo sa
tak. Medzitým sa zhoršovali
stavebno-technické podmienky objektu, ktorý navidomoči
chátral. Vedenie mesta na tento fakt neustále upozorňovalo,
i na to, že každým rokom bude
nutné investovať doň čoraz
viac finančných prostriedkov.
Keď si dnes zrekapitulujeme históriu tohto súdneho
sporu, takmer sa nám nechce
veriť, že prebehlo viac ako
50 súdnych pojednávaní na
okresných a krajských súdoch, ale rozhodoval aj Najvyšší súd SR a tiež Ústavný
súd SR, ktorý mal definitívne
ukončiť podvod, ktorý začal
po roku 1990. K tomu treba
priradiť finančné prostriedky
na súdne spory, vynaložené

ci cezhraničnej spolupráce
s poľskou gminou Kościelisko v rámci programu cezhraničnej spolupráce, keďže sa
javila možnosť získať aspoň
časť finančných prostriedkov.
Projekt bol úspešný u oboch
partnerov.
„So zadosťučinením môžem povedať, že získali sme
časť potrebných peňazí, prebehlo verejné obstarávanie na
dodávateľa stavby a s rekonštrukčnými prácami na objekte sa začne v najbližších
dňoch. Prostriedky z eurofondov na financovanie projektu
je z nich zabezpečené na 50
percent. Ďalších 50 percent
budeme v zmysle projektu a
zmluvy investovať z vlastných zdrojov. Nie sú to malé
prostriedky, ale konečne, po
dlhých rokoch budeme môcť
podporiť rozvoj turistického
ruchu vytvorením chýbajúcich
služieb a produktov v našom
meste, a samozrejme v regióne, ktorý je bohatý na prírodné
krásy a turistické atrakcie. Náš
projekt „Rekonštrukcia bývalého hotela Limba, ktorý sme

Pred vedením mesta stojí
neľahká úloha, ktoré ju chápe
ako ďalšiu výzvu v prospech
mesta a jeho obyvateľov. K
ukončeniu projektu rekonštrukcie a vybavenia objektu
bývalej Limby zostáva krátky
čas, lebo všetky práce musia
byť dokončené do decembra
tohto roku.
V hoteli postavenom v 70tych rokoch minulého storočia
bude potrebné opraviť strechu,
opraviť a zatepliť fasádu budovy, vybudovať nový vnútorný
vodovod a kanalizáciu, nový
vykurovací systém - kotolňu
na tuhé palivo vymeniť za
plynovú, vzduchotechnické
inštalácie a elektroinštaláciu.
V celej budove sa budú robiť povrchové úpravy stien,
zatepľovať stropy, vymieňať
podlahové krytiny, obklady,
dlažby vo všetkých miestnostiach. Naplánovaná je výmena okien, dverí, presklených
stien, celého vybavenia kuchyne, výťahov, oprava balkónov
ako aj množstvo ďalších prác,
ktoré budú končiť vybavením
celého objektu.

úsilie a trpezlivosť vedenia
mesta, ktoré v roku 2008 právoplatným rozsudkom ukončilo spor o právo a spravodlivosť, no ešte ďalších dlhých 5
rokov sa nemohlo do objektu
dostať a investovať doň pre
obštrukcie súdnych konaní,
resp. nezáujem konajúcich
sudcov vyriešiť vec nielen
podľa práva, ale aj podľa spravodlivosti.
Počas celého obdobia deklarovalo vedenie mesta svoj jediný hlavný cieľ, ktorým bola
jeho záchrana a rekonštrukcia
tak, aby mohol slúžiť občanom
a prispel k rozvoju cestovného
ruchu. Tento dôvod podporilo
vytvorením projektu v rám-

v projekte nazvali – Centrum
tradície a turizmu Tvrdošín“ si
dal za cieľ komplexne zrekonštruovať existujúci chátrajúci
hotel na moderné centrum
s ubytovacou kapacitou 60
postelí. Bude slúžiť na kultúrno spoločenské podujatia,
ponúkať ubytovacie, reštauračné, kongresové, výstavné,
obchodné a relaxačné služby
na jednom mieste. V budove
bude vytvorená veľká a malá
konferenčná sála, výstavná
miestnosť, mliečny bar na predaj aj tradičných oravských a
poľských produktov, jedáleň a
športovo-relaxačná miestnosť
pre ubytovaných hostí,“ doplnil primátor.

Projekt Centrum tradície a
turizmu Tvrdošín je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, tiež z prostriedkov
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika spolu s 50%
účasťou financovania z prostriedkov mesta, ktoré si na
tento účel dlhodobo vytváralo rezervu niekoľkoročným
šetrením, pretože sme verili,
že raz tento objekt bude patriť do majetku mesta, ktoré
sa postará o to, aby toto zariadenie slúžilo nielen turistom k nám prichádzajúcim,
ale aby slúžilo najmä občanom nášho mesta.
(ts)

Na februárovom zastupiteľstve odznela informatívna správa zástupkyne primátora V. Jančekovej o investičných zámeroch mesta. Vyberáme z nej oblasť niektorých lokalít pripravovanej a postupne realizovanej individuálnej bytovej výstavby.

znaleckého posudku predstavuje sumu 16 000 eur, ktorá
bude vyplatená z rozpočtu
mesta.

prostriedky na zemné práce.
V súčasnosti prebieha kolaudačné konanie týchto elektroenergetických rozvodov.
Pre vydanie vodoprávneho
a stavebného povolenia na
inžinierske siete musí predchádzať proces vysporiadania
pozemkov, ktoré sú v pláne
v tomto roku.

Investovať sa bude aj do ďalších lokalít IBV

IBV Medvedzie – Široké
V súčasnosti pre položenie
infraštruktúry sú pozemky
majetkovo vysporiadané. Sú tu
vybudované elektrické rozvody v nadväznosti na vybudovanie novej trafostanice. Uložené sú chráničky pre montáž
káblov verejného osvetlenia
a miestneho rozhlasu, ktoré
sú plánované v roku 2014. Na
základe ďalších úspešných rokovaní vedenia mesta s OVS,
a.s. Dolný Kubín, zabezpečilo
výstavbu rozšírenia vodovodu a kanalizácie, ktorá bola
financovaná z rozpočtu OVS.
V rámci tejto stavby bolo vybudované 190 m kanalizácie
a 195 m vodovodu, na ktoré
v súčasnej dobe prebieha kolaudačné konanie. Táto loka-

lita si vyžaduje už len vybudovať miestnu komunikáciu, čo
je opäť podmienené finančnými možnosťami mesta.
Časť Varta
Tento obytný súbor je po
projekčnej a stavebnej (stavebné povolenia) stránke pripravený, na decembrovom
mestskom zastupiteľstve bol
schválený výkup pozemkov
pod miestnu komunikáciu
a v súčasnosti je spracovaná
kúpna zmluva, ktorá v najbližšom období bude daná na vklad
vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností. Taktiež mesto
rokuje s SSE, a.s. o realizácii
elektroenergetických rozvodov pre tento obytný súbor.
Odkúpenie pozemkov podľa

IBV Pod Žiarcom II. etapa
Na realizáciu inžinierskych sietí bolo vydané územné rozhodnutie a následne
bola spracovaná projektová
dokumentácia pre vydanie
vodoprávneho a stavebného
povolenia na rozšírenie verejného vodovodu, kanalizácie, miestnej komunikácie
s osvetlením a riešia sa potrebné vyjadrenia a povolenia zainteresovaných orgánov
štátnej správy.
Koncom minulého roku
boli spoločnosťou SSE, a.s.
zrealizované NN elektrické
rozvody, mesto popri ich rozvodoch uložilo do výkopov
svoje káble verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu,
čím ušetrilo nemalé finančné

IBV Hrady v Krásnej Hôrke
Ide o nový obytný súbor,
v ktorom si potencionálni
stavebníci začínajú majetko-právne vysporiadavať
pozemky pre individuálnu
výstavbu v zmysle schválenej zastavovacej štúdie.
Tento obytný súbor plánujeme realizovať po etapách,
tak, aby sa primerane mohli
budovať potrebné inžinierske siete. V roku 2014 plánujeme pre tento obytný súbor
pripraviť len podklady pre
ďalší rozvoj.
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Triedime stále viac komunálneho odpadu
Separovaný zber komunálneho odpadu je jedným z riešení zníženia množstva odpadu,
ktorý sa vyváža na skládku, a
preto separácia v našom meste
po vybudovaní zberného dvora
je stále aktuálnou témou. Šetrí
množstvo prírodných zdrojov
a znižuje negatívne vplyvy na
životné prostredie.
Zber separovaného odpadu
od rodinných domov v meste Tvrdošín, v mestskej časti
Krásna Hôrka a Medvedzie sa
uskutočňuje vrecovým systémom. Jedenkrát týždenne sa
pravidelne v utorok realizuje
zber skla, papiera a vytriedeného odpadu z plastov, tetrapakov, kovových obalov. Z bytových domov na sídlisku Medvedzie a v meste sa uskutočňoval vývoz 1100 l kontajnerov
na vytriedený odpad jedenkrát
za dva týždne v utorok.
Objemné odpady sa na
zbernom dvore vytrieďujú
osobitne do VOK a to stavebný
odpad, BIO, polystyrén, plasty,
sklo, papier, šrot. Občania sa

do separovaného odpadu zapájajú pravidelne a v čoraz väčšom množstve. Taktiež majú
možnosť po celý rok triediť
a odovzdávať elektroodpad
s obsahom škodlivín na TS
Tvrdošín.
V prvom kvartáli 2014 sa
doviezlo na Zberný dvor vytriedený odpad z nášho mesta
v celkovom množstve 221,265
ton, čo je oproti roku 2013
o 47,935 ton viac, keď sa za
prvý kvartál vyviezlo 173,33
ton odpadu.
Na zbernom dvore sa vyseparovaný zmiešaný tovar
vytriedi a následne sa lisuje
do balíkov a následne sa odkladá pod prístrešok Zberného dvora.
Za sledované obdobie sa
odovzdalo Zberným surovinám v Trstenej 1,42 ton
kovových obalov, Vetropacku Nemšová 46,64 ton skla,
Ľupčianske s.r.o. L.M. 11,53
ton papiera a 7,2 ton plastov.
Firme Ekoray Námestovo sme
odovzdali 4,33 ton elektroodpadu a 0,395 ton polystyrénu.
Do Pneuservisu Gregorec sme
odovzdali bezodplatne 6,01 ton
pneumatík.

Zber separovaného odpadu od občanov, jeho premiestnenie do priestorov Zberného dvora a dotriedenie podľa jednotlivých druhov odpadu za január – marec 2014 v tonách.
KOMODITA
Január Február Marec SPOLU
Plasty, tetrapak, kovové, obaly, fólie
6,8
6,56
6,65
20,010
Sklo
22,4
15,12
14,58
52,100
Papier
6,4
7,7
4,1
18,120
Elektroodpad 20 01 23
0,26
0,3
0,560
Elektroodpad 20 01 35
1,12
0,77
1,890
Elektroodpad 20 01 36
0,825
1,055
1,880
Pneumatiky
4,1
1,51
5,610
Polystyrén
0,145
0,25
0,395
Stavebný odpad
22,14
33,98
63,13 119,250
BRO
0,97
0,970
CELKOM
57,885 69,665 93,715 221,265

Odovzdaný vytriedený odpad odberateľom na spracovanie za
obdobie január - marec 2014 v tonách.
KOMODITA
Január Február Marec Spolu
HDPE, PET 15 01 02
1,160
1,160
Fólia číra, farebná 15 01 02
1,880
1,120
3,000
Ostatné plasty 20 01 39
3,040
3,040
Polystyrén 15 01 02
0,145
0,250
0,395
Sklo 15 01 07
22,900
23,740
46,640
Papier 20 01 01
3,680
1,590
5,270
Obaly z papiera a lepenky 15 01 01
2,640
2,070
1,550
6,260
Elektroodpad 20 01 23
0,260
0,300
0,560
Elektroodpad 20 01 35
1,120
0,770
1,890
Elektroodpad 20 01 36
0,825
1,055
1,880
Pneumatiky 16 01 03
4,100
1,910
6,010
Kovové obaly-plechovky
1,420
1,420
Stavebný odpad 17 09 04
22,140
33,980
63,130 119,250
BRO- biol.rozložiteľný odpad
0,970
0,970
BRO- konáre
CELKOM
51,505 52,055 96,385 199,945

Dopravná situácia na sídlisku Medvedzie by sa mala zlepšiť už tento rok
Ďalší projekt v rámci programového obdobia 2007-2013,
ktorý sme si nazvali „Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie
cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko“, prinesie obom samosprávam novú kvalitu v dopravnej situácii v niektorých častiach gminy i nášho mesta.
V
našom meste
sa uskutoční
rekonšt r u kcia existujúcich miestnych
komunikácií, častí chodníkov a priliehajúcich odstavných a parkovacích miest na
sídlisku Medvedzie, podľa
projektu vypracovaného ešte
v roku 2010, a ktorý bol súčasťou žiadosti o finančné
prostriedky z Európskej únie.
Vedenie mesta viedol k vytvoreniu tohto projektu nevyhovujúci technický stav ciest
a zámer zabezpečiť lepší dopravný systém pre motorové
vozidla, ako aj chodcov. Na
novovybudovaných vjazdoch
a priechodoch pre chodcov sa
uskutočnia bezbariérové úpravy, aby zabezpečili možnosť
bezproblémového prístupu aj
osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Ide o ďalšiu veľkú investičnú akciu s predpokladaným rozpočtovým nákladom

pre naše mesto cca 1.369.800
eur s vlastnou finančnou spoluúčasťou len 5 percent a pre
Gminu Kościelisko vo výške
cca 800.000 eur.
V súčasnom období prebieha proces verejného obstarávania pre výber najvýhodnejšieho dodávateľa stavebných
prác, s ktorým následne mesto
Tvrdošín uzatvorí zmluvu
o dielo. Súčasťou zmluvy
bude uzatvorenie časového
harmonogramu s termínom
ukončenia stavebných prác
do konca októbra. Ide o veľmi
krátky termín na realizáciu
projektu, no tento termín je
záväzným vzhľadom k tomu,
že sa končí programovacie obdobie rokov 2007-2013, ktoré
sa finančne uzatvára v tomto
roku. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko
- Slovenská republika.

Dobrá sociálna politika vedenia mesta
Mesto Tvrdošín svojim občanom vychádza aj tento rok
v ústrety. Miestnu daň mal
možnosť každý daňovník zaplatiť na mestskom úrade, a tak
ušetriť aj na poštovnom.
Čo stojí za povšimnutie je, že
mesto už niekoľko rokov sa voči
svojim občanom správa vysoko

sociálne, keď výšku daní udržiava v rovine najnižších čísel
nielen na Orave, ale aj Slovensku. O tejto skutočnosti svedčia
informácie z najnovšej analýzy
Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá zisťovala situáciu vo
všetkých mestách a mestských
častiach na Slovensku.

Z analýzy, ktorej výsledky sú
uvedené v tabuľke, mestu Tvrdošín patrí 1. miesto na Slovensku
v rebríčku najnižších daní za
stavbu – dom, keď občan zaplatí iba 0,049 eura za m2. Pre porovnanie stačí uviesť, že výška
týchto daní v niektorých ďalších
mestách je niekoľko desiatok ná-

Relaxačný chodník bude tvoriť začiatok lesoparku v Oraviciach

Projekt Za zdravím a poznaním po relaxačnom
chodníku – šanca slovensko-poľského pohraničia sa
dostáva do záverečnej fázy.
Vy b u d o vanie chodníka od urbárskej horárne
na Čiernom potoku až po
parkovisko pred Meander
parkom mnohí oceňujú už

kde bude možnosť odstaviť
motorové vozidlá a uľahčiť
nástup aj hendikepovaného turistu k chodníku. Pre
oddych budú slúžiť drevené
prístrešky. Nové informačné tabule poskytnú vedo-

xačno-náučného chodníka
s uskutočnením športového dňa pre mládež a deti
a Náučno-relaxačným prechodom pre hendikepované
osoby nášho mesta a partnerskej gminy Kościelisko sa
úprava okolia chodníka neskončí. Ako nás informoval
primátor Ivan Šaško, do tejto
lokality pribudne zeleň a vy-

sobne vyššia. Výborné umiestnenie získalo aj pri výške dane
za byt. Čiastka 0,116 eura za m2
ho zaradila v rebríčku najnižších
daní na 5. miesto. Ak listujeme

v rebríčku daní Slovenska, dozvedáme sa, že 1. miesto patrí
Tvrdošínu aj podľa dane za drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

s výškou 0,049 eur/m2. Sadzba
dane pre podnikateľské subjekty
mestu Tvrdošín určila čestné 7.
miesto, čo taktiež patrí k najnižším daniam na Slovensku.

Rebríček miest Slovenska podľa výšky daní v roku 2014

Zdroj: Podnikateľská aliancia Slovenska

Daň za stavbu - dom
Najnižšie dane v SR
Tvrdošín
Medzev
Medzilaborce
Sobrance
Gelnica
Krupina
Námestovo
Žarnovica
Ilava
Zlaté Moravce
Najvyššie dane v SR
Bratislava - Staré Mesto
Košice
Bratislava - Ružinov
Zvolen
Bratislava - Vajnory
Trnava
Nitra
Myjava
Čadca
Levice

(v €/m2)
0,049 €
0,060 €
0,066 €
0,075 €
0,100 €
0,118 €
0,120 €
0,123 €
0,132 €
0,149 €
(v €/m2)
0, 480 €
0, 400 €
0, 400 €
0, 370 €
0, 360 €
0, 350 €
0, 330 €
0, 321 €
0, 307 €
0, 307 €

Daň za byt
Najnižšie dane v SR
Medzilaborce
Sobrance
Medzev
Gelnica
Tvrdošín
Námestovo
Turčianske Teplice
Banská Štiavnica
Ilava
Stará Ľubovňa
Najvyššie dane v SR
Bratislava - Staré Mesto
Košice
Bratislava - Ružinov
Zvolen
Trnava
Bratislava - Vajnory
Vranov nad Topľou
Banská Bystrica
Myjava
Levice
Čadca

(v €/m2)
0,066 €
0,070 €
0,100 €
0,100 €
0,116 €
0,120 €
0,127 €
0,130 €
0,132 €
0,132 €
(v €/m2)
0,470 €
0,398 €
0,390 €
0,355 €
0,300 €
0,350 €
0,330 €
0,330 €
0,321 €
0,307 €
0,307 €

Rebríček miest podľa výšky dane pre podnikateľa

Akú daň zaplatí podnikateľ pri pozemku o rozlohe 1500 m2 a výrobnej hale o rozlohe 1000 m2 (rok 2014)?
Na snímke časť upravenej plochy okolo chodníka s vysadenými drevinami, jedným z viacerých
doplnkov - altánkov, ktoré budú dotvarať túto časť Oravíc a v detaile chránený bocian čierny.
dnes. Možnosť skombinovať mosti o flóre a faune tohto sadené budú ďalšie stromy,
kúpanie v termálnej vode v územia. Veľkou pomôckou kde sa toto územie plánuje
Oraviciach s priaznivými pre turistov bude mapa so dotvoriť na lesopark. Lokaúčinkami najmä na pohybo- zakreslením všetkých ozna- lita tak získa nadhodnotu,
vé ústrojenstvo s následnou čených turistických trás kde nebude využívaný len
prechádzkou či športovými a trás „Náučného chodníka“ samotný chodník, ale bude
aktivitami na chodníku robí v Oraviciach.
najmä skultivované prostúto lokalitu zaujímavou pre
V súčasnosti popri chod- tredie okolo neho. Projekt
všetky vekové kategórie ob- níku vládne čulý pracovný je spolufinancovaný z pročanov. Tiež ju ocenia ľudia ruch. Osádzajú sa prístrešky, striedkov Európskeho fondu
s obmedzenou schopnosťou lavičky a ďalší mobiliár. Zá- regionálneho rozvoja v rámpohybu, ktorým chodník roveň sa vysádzajú dreviny ci Programu cezhraničnej
vytvára ideálne podmien- a začína sa s úpravou okolia spolupráce Poľsko-Slovenky na relax. Trasa chodní- chodníka. Práce popri 2,1 ská republika, ale v nemalej
ka je nenáročná a povedú km dlhom chodníku je ešte miere finančného a materiálk nej záchytné parkoviská dosť. Ukončením projektu neho prispenia mesta i Tvrna začiatku a konci trasy, aktivitami Otvorenie rela- došínskeho urbáru.

15 miest s najnižšími daňami na Slovensku
Por.
Mesto
Daň v €
1 Medzev
579,71 €
2 Medzilaborce
849,88 €
3 Gelnica
927,40 €
4 Moldava n. B.
933,75 €
5 Sobrance
1 067,95 €
6 Vranov nad Topľou
1 127,84 €
7 Humenné
1 134,80 €
8 Trebišov
1 147,84 €
1 166,40 €
9 Tvrdošín
10 Námestovo
1 184,36 €
11 Snina
1 195,75 €
12 Michalovce
1 241,76 €
13 Žarnovica
1 269,80 €
14 Turčianske Teplice
1 275,92 €
15 Svidník
1 306,19 €

15 miest s najvyššími daňami na Slovensku
Por.
Mesto
Daň v €
6 448,72 €
1 Púchov
2 Bratislava - Staré Mesto 5 125,37 €
4 441,76 €
3 Žiar nad Hronom
4 Bratislava - Pod. Biskupice 4 103,05 €
4 103,05 €
5 Bratislava - Vrakuňa
4 103,05 €
6 Bratislava - Rača
7 Bratislava - Devín. N. Ves 4 103,05 €
4 103,05 €
8 Bratislava - Dúbravka
9 Bratislava - Karlova Ves 4 103,05 €
10 Bratislava - Nové mesto 4 103,05 €
4 103,05 €
11 Bratislava - Petržalka
4 102,98 €
12 Bratislava - Ružinov
4 099,56 €
13 Košice
4 063,72 €
14 Žilina
3 726,00 €
15 Malacky
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Spolupráca európskych miest vytvára nové príležitosti
Projekt Twin Town vytvára od roku 2001 podmienky k
tomu, aby sa rúcali bariéry medzi občanmi členských krajín
Európskej únie. Na úrovni samospráv ide o podporu aktívneho spoznávania a spoluprácu
miest. Primátori a starostovia
sa zaviazali, že budú podporovať aktívnu spoluprácu, podporovať a propagovať činnosti
partnerstva a medzinárodné
výmeny medzi študentmi,
mládežníckymi organizáciami, športovými klubmi, kultúrnymi organizáciami, firmami a odborníkmi.

Par t nerské zosk upenie
miest má záujem na tom, aby
sa najmä mladí ľudia učili
tolerancii a porozumeniu a
aj v praxi stierali kultúrne a
historické rozdiely, diskutovali o spoločných hodnotách,
spoločnej histórii v občianskej spoločnosti na európskej úrovni. Každý rok jedno
mesto pripravuje medzinárodné stretnutie, ktorým podporuje výmenu skúseností a
hodnôt, ktoré sa odovzdávajú
ďalšej generácii.
Te nt o r ok o r g a n i z ujú
stretnutie mestá Valka/ Valga

(Lotyšsko/Estónsko). Začiatkom júna sa ho zúčastní delegácia z Tvrdošína zložená
z predstaviteľov samosprávy
a študentov stredných škôl
spolu s delegáciami z miest
Durbuy (Belgicko), Kobylnica
a Kościelisko (Poľsko), Orimattila a Uusikaupunki (Fínsko), Östhammar (Švédsko) a
Weissenburg (Nemecko). Témami tohtoročného stretnutia
je Cezhraničné vzdelávanie,
Odborne orientované vzdelávanie a Hobby vzdelávanie
ako doplnok ku všeobecnému
vzdelaniu.

Mária Stopková, rodáčka
z Čimhovej po ukončení Pedagogickej fakulty v Banskej
Bystrici nastúpila ako učiteľka
v ZŠ Nižná. Krátko pôsobila v
Zuberci a Habovke. Od roku
1980 až dodnes sa jej druhým
domovom stala ZŠ M. Medveckej. Poéziu začala písať už na
základnej škole. Svoju tvorbu
uverejňovala v Novom slove,
v Rozmarýne, v Hospodári a
v zborníkoch. Kratšie literárne
útvary publikovala v Učiteľských novinách, vysielané boli
aj v rozhlasových reláciách Sobotník a Pozor, zákruta.
V roku 1999 debutovala
zbierkou básní Z lásky k láske a postupne jej vyšli ďalšie
zbierky básní, V horizonte
lásky, Kroky lásky, Láska
ako konár, Pivónia, V žiari milosrdenstva a jej najnovšia siedma zbierka básní
Kvapkanie jej vyšla v apríli.

K vydaniu najnovšej knihy
jej zagratulovali kolegyne zo
ZŠ Márie Medveckej, ktoré
ju zároveň inšpirovali, aby

núkla pre potešenie aj iným.
V rámci Slovenska získala
niekoľko ocenení. Za celoživotnú prácu ju ocenilo aj mesto

vo svojej práci pokračovala.
V súčasnosti pripravuje
dve nové knihy na vydanie.
K písaniu, ako sama povedala, ju inšpirovalo to, aby
svoje myšlienky a nápady po-

Tvrdošín. V minulom roku pri
príležitosti Dňa učiteľov si
osobitné ocenenie za dlhoročnú a obetavú prácu v školstve,
Plaketu J. A. Komenského, prevzala z rúk primátora mesta.

S heslom „Nazbierame PET
fľaše, ihrisko bude naše, už sa
naň aj tešíme, fľaše rýchlo nosíme“ sa žiaci i učitelia našej
školy zapojili do súťaže, ktorú
vyhlásila spoločnosť LIDL pod
názvom EKOHRA. Tri týždne
sme od rána do večera nosili
fľaše do Lidla. Tešil nás záu-

jem zo strany žiakov i rodičov.
Veľké bolo naše prekvapenie,
keď sme spočítali všetky lístky.
Ďalšie lístky nám podarovala Spojená škola Tvrdošín, a tak máme
spolu 58 678 odovzdaných fliaš.
Najviac odovzdaných fliaš mali
triedy 4.C a 6.C, ktoré dostali sladké odmeny.

Keď Lidl zverejnil výsledky,
tak sme boli najprv sklamaní, že
sme sa umiestnili na 26. mieste zo
463 zapojených škôl. Ocenených
bude prvých 10.
No napokon sme sa uspokojili,
že aj my sme prispeli k ekologickému zmýšľaniu.
Mgr. D. Šašková

Siedma básnická zbierka

LIDL - ekohra

Hodnotili svoju činnosť

V priestoroch kultúrneho
domu sa 8. apríla konala výročná členská schôdza ZO
Združenia zdravotne postihnutých Oravy (ZZPO o.z.),
ktorej sa zúčastnili jeho predseda Martin Gočala a tajomníčka združenia Mária Oslíková.

zdravotného stavu uplatniť, ale
aj o rekondičných pobytoch pre
dospelých a rodičov s deťmi,
pre ktoré vždy pripravia zaujímavý program.
Aj tento rok priprav uje
združenie kúpanie v termálnych kúpaliskách v Oraviciach
s poskytnutím občerstvenia

Úvod patril predsedníčke
ZO Márii Gallasovej, ktorá prítomných oboznámila o uskutočnených aktivitách, ktoré
organizácia v uplynulom roku
pre svojich členov vykonala.
Medzi hlavné patria predovšetkým rekondičné pobyty,
ktoré sa pre dospelých a deti
uskutočnili v Oraviciach. K
pravidelným aktivitám patrí
aj kúpanie v termálnych bazénoch a vychádzky do okolitej
prírody, zúčastňujú sa rôznych
akcií, ktoré poriada mesto a
nechýba ani spoločný výlet za
poznávaním krás Slovenska.
M. Gočala pr ítom ných
oboznámil o rôznych nárokoch
zdravotne postihnutých, ktoré
si môžu na základe žiadosti a

na chate. V pláne je tiež jednodňový výlet na Slovensku, a
tak ako po iné roky obľúbené
rekondičné pobyty.
Aby mohli tieto aktivity
uskutočniť, požiadali Urbár
Tvrdošín o poskytnutie finanč-

ného daru. Ten získali vo výške
200 eur a na základe toho si
môžu dovoliť absolvovať spoločný výlet. Aktívne a v rámci
svojich možnosti už dlhé roky
im na činnosť prispieva mesto,
či už zapožičaním autobusu,
zľavneným vstupným na kúpaliskách, rozvozom stravy do
domácnosti, ale aj pri iných aktivitách, za čo ďakujú vedeniu
mesta, poslancom mestského
zastupiteľstva, predovšetkým
primátorovi Ivanovi Šaškovi,
ktorému osud týchto ľudí nie
je ľahostajný. V závere rokovania predsedníčka poďakovala
všetkým za účasť a aktívnu
činnosť, ktorú vykonávajú v
prospech svojich členov.
„Vážme si každú možnosť
takéhoto stretávania, veď naozaj nevieme či sa o rok opäť
stretneme. Za minulý rok nás
opustilo 7 našich členov, ktorým venujme tichu spomienku.
A vám všetkým tu prítomným,
ktorí ste si našli čas, aby ste
prišli medzi nás, prajem aby
sme sa po roku zasa stretli,“ doplnila na záver M. Gallasová.

Ponuka rekondičných pobytov

Týždňový pobyt na chate v Oraviciach v termíne od 7. 7.
do 12. 7. a v auguste od 4. 8. do 9. 8. Cena pobytu je 95 eur.
Rekondičný pobyt v auguste v Turčianskych Tepliciach od
24.8. do 31.8. Cena pobytu je 147 eur.
Pre zdravotne postihnuté deti od 14.7. - do 19. 7.
Informácie o rekondičnom pobyte pre deti poskytne Mgr.
Martin Gočal, predseda ZZPO.
Bližšie informácie o rekondičných pobytoch sa môžete dozvedieť od pani Oslíkovej, alebo u pani Gallasovej.

Fascinuje ho svet fantázie
Tvrdošínskeho rodáka Mgr. art Miroslava Knapa netreba
zvlášť predstavovať. Od roku 1993 získal 26 cien udelených
v bývalej Juhoslávii, Čechách, Belgicku, Poľsku, Francúzsku, Taliansku, Grécku a na Slovensku. Stal sa slovenským
umelcom, ktorého meno má svoju váhu aj v Európe, jeho
meno je uvedené v Encyclopaedii Bio-Bibliographical of the
Art of the Contemporary Ex libris vydanej v Portugalsku,
v apríli 2014 vyjde článok o jeho výstave vo Viedni v renomovanom časopise o kultúre New Pressburger Zeintung.
Píše sa o ňom v odborných časopisoch a jeho obrazy sú
v zbierkach prezidentov či významných galérií.
Teoret ici v ý t varného
umenia vás charakterizujú
ako jedného z najlepších výtvarných umelcov dneška.
Aké výtvarné techniky
v súčasnosti preferujete?
Vyštudoval som grafiku a
knižnú ilustráciu, základom
mojej tvorby je línia a jasná
kompozícia. V posledných rokoch som začal používať farbu
ako výrazový prostriedok hlavne akryl v spojení s kombinovanou technikou. Samozrejme
sa venujem grafike – leptu, Ex
librisu.... Záber je široký.
Čím bol pre vás minulý
rok, kde ste vystavovali a čo
bolo pre vás najdôležitejšie
z umeleckého hľadiska?
Minulý rok som mal štyri
samostatné výstavy. Pôjdem
podľa poradia - Prezidentský
palác v Bratislave, ART Galéria Schűrger v Tvrdošíne,
Oravský hrad a Galéria M.
Galandu v T. Tepliciach. Každá
výstava je dôležitá pre umelca,
pretože prezentuje svoju tvorbu
na verejnosti.
Svojimi obrazmi sa snažím
v divákovi vyvolať pozitívnu
emóciu a ukázať mu inú tvár
nášho uponáhľaného sveta.
Trošku sa zastaviť, vyčistiť si
myšlienky a premýšľať o živote.
Prvú tohtoročnú výstavu
ste mali vo Viedni. Prezraďte nám niečo viac aj o ďalších

plánovaných výstavách a ďalších aktivitách.
V tomto roku plánujem ešte
výstavu v BIBIANE v Bratislave pod názvom „Zemeguľa
fantázie“. Výstava je zameraná
na detského diváka, budú tam

charitatívny charakter, časť
financií z predaja obrazov pôjde pre nadáciu „Deti Dunaja“,
ktorá podporuje sociálne slabších študentov a umožňuje im
získať štipendium na štúdium
vo Francúzsku. Krstnou mamou nadácie je riaditeľka Slovenského Inštitútu vo Viedni ,
PhDr. Alena Heribanová.
Veľmi si vážim aj tohto roku
udelenú Cenu primátora mesta
Tvrdošín a som hrdý, že môžem
reprezentovať naše mesto.
Na čom v súčasnosti pracujete?
V súčasnosti pracujem na
ilustráciách do knihy „Modré
nebo“, paralelne na plagátoch

ilustrácie z kníh, ktoré som ilustroval pre deti.
V júni otváram svojou výstavou „Konzulárne dni“ v Lyone
vo Francúzsku, kde idem reprezentovať slovenskú kultúru.
Budú tam vystavené grafiky a
obrazy z môjho posledného obdobia. Je to pre mňa veľká česť
tam vystavovať. Výstava má aj

pre Oravský hrad a na svojich
pripravovaných prácach.
Plánujete na tento rok nejaké výstavy na Orave?
Je mi ľúto, ale v tomto roku
určite nie. Spomeniem len, že
v budúcom roku 2015 pripravujem veľkú výstavu v Galérii
M. A. Bazovského v Trenčíne.
(ts)

Na v ý r o č n e j čle n s ke j
schôdzi sa 21. marca stretli
členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ), aby
zhodnotili svoje minuloročné
výsledky. Rokovania sa zúčastnil primátor mesta Ivan
Šaško a veliteľ HaZZ v Tvrdošíne Marek Vrobel.
Správu o činnosti za rok
2013 predniesol predseda DHZ
Anton Bandošták. Z nej vyplýva, že splnili všetky úlohy, kto-

aj v Liesku, kde v kategórii
muži nad 35 rokov získali
druhé miesto. Zúčastnili sa
spoločne s dobrovoľnými organizáciami z okolitých obcí
taktického cvičenia, ktorého
úlohou bolo preveriť pripravenosť a odbornosť jednotlivých
hasičských družstiev. Spolupracujú s viacerými organizáciami a podieľajú sa na organizácii kultúrno-spoločenských
podujatí.

od 1. apríla, bude poskytovať
dobrovoľným hasičom výcviky. Tvrdošín je ako jediné
mesto na Orave zaradený do
kategórie A, čo bude klásť aj
väčšie nároky na organizáciu
a tým aj na dobrovoľných hasičov, ktorí síce od štátu budú
môcť dostávať väčšiu finančnú
podporu, čo budú zase musieť
vrátiť výkonmi pri požiaroch
či iných záchranárskych prácach.
„Je dobre, že máme v meste profesionálnych hasičov,
ktorí sa zapájajú do činnosti
dobrovoľníkov a spolupracujú, pretože aj táto spolupráca
nás posúva dopredu. Teší ma,
že do radov dobrovoľníkov
pribudla mládež, z ktorých sa
možno niektorí v budúcnosti
môžu stať aj profesionálnymi
hasičmi. Verím, že podmienky
na prácu a hlavne priestorové
sa podstatne našim dobrovoľným hasičom zlepšili. Dnes sa
môžu prezentovať hasičskou
technikou, ktorá sa neustále
dopĺňa. I keď spoluprácu profesionálov a dobrovoľníkov pri
zásahoch po novom schválila
vláda SR, mesto bude aj naďalej v rámci svojich možnosti podporovať túto činnosť,
ktorá je potrebná nielen pre
naše mesto, ale aj okolité obce.
Verím, že aj v ďalších rokoch
sa bude DPZ naďalej rozvíjať.
Ďakujem všetkým tým, ktorí sa tejto dobrovoľnej práci
venujú,“ vyjadril sa primátor.
V pláne práce na rok 2014,
ktorý si organizácia schválila,
okrem iného chcú vytvoriť
ženské dorastenecké družstvo
a zapojiť ho do organizovaných súťaží hasičských družstiev dorastu. Aj touto cestou
pozývajú dievčatá, aby si to
prišli vyskúšať a zapojiť sa do
tejto zaujímavej a prospešnej
činnosti.
J. Horňák

Dobrovoľný hasičský zbor je zaradený do kategórie A

Na schôdzi boli ocenení členovia DHZ, ktorí sa dožili
okrúhleho jubilea a z rúk primátora mesta a veliteľa si
prevzali malý darček, Milan Gebura, Ján Frielich, Albert Gross a Peter Pajunk.
ré si na rok stanovili. Veľký dôV oblasti represívnej činraz kladú na prácu s mládežou. nosti venovali pozornosť poZásluhu na formovaní družstva žiarnej technike. Tri skupiny
dorastu má najmä Vladimír členov dobrovoľných hasičov
Rýdzik, ktorý družstvo vedie. vykonávajú protipožiarne preVypracoval aj projekt na mate- ventívne prehliadky. Zameriálno technické zabezpečenie riavajú sa aj informovanosť
potrieb pre prácu s mládežou, obyvateľstva, okrem iného priK finančným prostriedkom pravovali relácie do mestského
získaným z projektu prispelo rozhlasu zamerané proti vypaaj mesto. Tieto financie budú ľovaniu trávnatých porastov.
použité na nákup materiálu poPri požiaroch, povodniach,
trebného k činnosti súťažných ale aj nehodách chce štát viac
družstiev.
využívať dobrovoľných haDorastenci na súťaži v Bzi- sičov. Zákon o Dobrovoľnej
nách skončili na druhom mies- požiarnej ochrane SR, ktorý
te. Úspešne reprezentovali zbor schválila vláda s účinnosťou
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Za poznaním do Maďarska
V rámci projektu Comenius
2013 - Environment Reflects
Culture som bola členkou deväťčlennej delegácie našej školy ( 4 zamestnanci a 5 žiakov),
ktorá sa zúčastnila návštevy
školy v Budapešti v dňoch 25.29. marca.
Cesta autom nám ubiehala

a Chrám kráľa Mateja. Kedže
sme mali k dospozícii svoje
auto, vybrali sme sa na prehliadku večerného mesta, čo
bol pre nás tiež nezabudnuteľný zážitok.
V stredu ráno sme sa učitelia
zúčastnili prijatia u primátorky
Budapešti, žiaci boli v škole na

rýchlo možno aj tým, že sme
cestovali na juh a obzerali sme
si prebúdzajúcu jarnú prírodu.
Škola sa nachádza priamo v
historickom centre mesta. Hneď
nás uchvátila architektúra starých, ale obnovených stavieb.
V škole nás srdečne prijali,
zvítali sme sa s učiteľmi a žiakmi partnerských škôl. Hostitelia
nám ukázali priestory školy.
Popoludní sme mali prehliadku mesta. Za pozornosť stála
určite Andrášiho ulica s množstvom zelene, Parlament, Bazilika svätého Štefana, Námestie
hrdinov, Múzeum výtvarného
umenia, Vajdahunyad, Maďarské národné múzeum, Citadela

vyučovacích hodinách. Potom
sme navštívili Parlament, kde
sme mali prehliadku vnútorných priestorov. Videli sme
nádherne zdobené priestory,
korunovačné klenoty i sálu,
kde sa konajú zasadnutia parlamentu. Popoludní sa v škole
uskutočnili prezentácie vzdelávacích systémov jednotlivých
krajín. Potom nasledovala prezentácia regionálnych ľudových
krojov a ľudových piesní.
Vo štvrtok sme navštívili
zámok Godollo, v ktorom bývala cisárovná Sisi počas návštev Maďarska. Odtiaľ sme sa
presunuli do konského parku s
krásnou prírodnou scenériou.

Dňa 12. 3. 2014 sa v MsKS
na Medvedzí uskutočnila výročná schôdza Miestneho
spolku Slovenského Červené-

ho kríža. Jeho členky zhodnotili prácu za kalendárny
rok 2013 a naplánovali si činnosť na rok 2014. Stretnutie

Tu sme mali možnosť vidieť
množstvo koní, ktoré sa zúčastňujú rôznych medzinárodných
súťaží, ich výcvik, povoziť sa
na koči po parku, započúvať
sa do tradičnej ľudovej cimbálovej hudby, ochutnať tradičné
maďarské jedlá.
Piatok ráno bol venovaný
prehliadke budovy Opery.
Potom sme sa pustili do prípravy tradičných národných
jedál. (Kuchárska kniha je súčasťou projektu). Bolo to zaujímavé, z každého kúta kuchyne
išla iná vôňa. My sme varili
vianočnú kapustnicu s rybou,
hríbami, smotanou a omastenými zemiakmi. Ozdobili sme
perníčky a pridali sme oravské
korbáčiky a oštiepok.
A čo kto navaril, ponúkal vo
svojom stánku ako ochutnávky
národných jedál. Takže sme
všetci mali možnosť okoštovať
jedlá z tureckej, bulharskej,
španielskej, portugalskej, maďarskej a slovenskej kuchyne.
Poobede sa uskutočnilo oficiálne ukončenie s odovzdávaním certifikátov a zhodnotením
cieľa projektu.
V sobotu dopoludnia sme
navštívili Tropikárium - najväčšie morské akvárium v strednej
Európe. Potom nasledovala cesta domov so spomienkami na
krásnu Budapešť, príjemných
ľudí a množstvo zážitkov.
Počas celej návštevy bol komunikačný jazyk angličtina.
Mgr. Dagmar Šašková

Deň učiteľov SOŠ lesníckej v Tvrdošíne bol pestrý
Zaujímavé scénky, kreatívna divadelná hra, spev
a hudba. Toto všetko mohol vidieť kolektív pedagógov SOŠ
lesníckej pri príležitosti Dňa
učiteľov 4. apríla v kine Javor
v Tvrdošíne.
Podujatie zorganizovali študenti spolu so svojimi „akčnými“ profesorkami a pripravili
pestrý program. Toto jedinečné
stretnutie odštartoval charizmatický riaditeľ SOŠ lesníckej
Ing. Viliam Gerčák srdečným
príhovorom, v ktorom okrem
iného vyzdvihol aj náročnú a
zodpovednú prácu pedagogických pracovníkov školy. Dobrá škola robí človeka lepším a o
to ide aj pedagógom lesníckej
školy. Záleží im na tom, aby do
života pripravili vzdelaných a
schopných mladých ľudí.
Študenti sa ukázali ako
skvelí moderátori, herci, hudobníci i speváci a „prísne“
učiteľskú tému troška odľahčili úsmevnými okamihmi zo
života v školských laviciach.
Priestorom sa ozývala „lesníc-

ka hymna“ a medzi jednotlivými vystúpeniami zneli tóny
harmoniky i spev študentov.
Učiteľský sviatok bol skve-

to dňa, a práve preto bolo toto
stretnutie študentov a učiteľov
výnimočné. Všetci prítomní
si z príjemne prežitého dopo-

lou príležitosťou na to, aby sa
stretli nielen učitelia, ale aj
študenti školy. Toto stretnutie
sa uskutočnilo v čase, kedy už
väčšina škôl upúšťa od hromadného pripomínania si toh-

ludnia odnášali dobrú náladu
a najmä nežnejšia časť pedagogického kolektívu odchádzala
s náručou plnou kvetov.
Mgr. Iveta Brišová
SOŠ lesnícka Tvrdošín

Veroniky zo Spojenej školy bodovali na konferencii
Na konferencii Inovačný
rozvoj regiónov, ktorý sa niesol v duchu kreativity, inovácií

a podnikania boli 8. apríla z rúk
predsedu ŽSK Blanára ocenené
dve žiačky Spojenej školy Tvr-

Príjemné a poučné stretnutie

bolo obohatené prednáškou
o zdravej výžive v podaní p.
Planietu, ktorý v tejto oblasti
podniká v Bratislave a zásobuje zdravými potravinami
aj obchod v našom meste. Na
schôdzi vládla príjemná predveľkonočná atmosféra, ktorú
vytvorila výstavka drevených
a textilných výrobkov klientov
Domova sociálnych služieb
v Tvrdošíne. Členky ČK kúpou týchto výrobkov podporili
ďalšie tvorivé aktivity chovancov DSS. Diskusia na schôdzi
bola veľmi živá a my dúfame,
že sa v budúcom roku znovu
stretneme v takejto príjemnej
atmosfére.
Mgr. Adriana Ďubašáková

S riaditeľkou školy na aktuálne témy

O rozhovor sme požiadali
riaditeľku Základnej školy Márie Medveckej Dagmar Šaškovú.
Dá sa povedať, že už máte
školu kompletne zrekonštruovanú.
Je to veľký komplex, takže
ešte máme pred sebou dosť
práce, cez jarné prázdniny sa
urobila kompletná rekonštrukcia podlahy v jedálni. Kuchyňa
je už vybavené novou technológiou, ale je potrebné ešte vymeniť elektroinštaláciu, urobiť
odpadové potrubie a vymeniť
aj podlahu. V kuchyni varíme
obedy nielen pre deti a školských pracovníkov, ale aj pre
dôchodcov. V rámci udržiavacích prác by sme chceli,
aby sa toho roku zrekonštruovali vstupné schodištia školy.
V časti medzi prístavbou a telocvičňou, v bývalom priestore školskej družiny, kde svoje
miesto našli dôchodcovia, ZUŠ
a je tam tiež posilňovňa, je potrebné urobiť novú omietku,
čo by sme chceli v tomto roku
dokončiť a budova z vonkajšej
strany by bola komplexne dokončená.
V novom školskom roku
privítate opäť nových žiakov,
môžete nám povedať, či sa
ich zapísalo viacej ako vlani?
Je to tak primerane ako po
iné roky. Počet žiakov sa ne-

mení, mení sa štruktúra prvého
stupňa, budeme mať dve bežné
triedy, jednu špeciálnu triedu
pre deti s poruchami učenia
a pravdepodobne z odkladov
urobíme nultý ročník, kde by
malo byť desať žiakov. Nultý ročník iniciovali rodičia,
s ktorými sa stretneme, aby
sme dohodli detaily. Tým, že
vytvoríme nultý ročník, materskej škole dáme priestor na
prijatie ďalších detí.
Ostávajú tu naďalej športové triedy?
Áno, chlapci sa venujú futbalu a dievčatá florbalu. Trénig je zameraný predovšetkým
na obratnosť detí. Máme talenty, ktoré nám robia radosť a reprezentujú nielen školu, mesto,
ale aj Slovensko. Najúspešnejší
sú stolné tenistky a tenisti Martin Kysel a Katarína Belopotočanová, ktorí okrem svojich súťaži hrajú súťažne aj s mužmi.
Šiestačka Viktória Kovaliková
sa venuje futbalu, kde hráva
spolu s chlapcami, ale venuje
sa aj florbalu.
Do ktorých škôl sa hlásia
deviataci?
Do gymnázií, na obchodnú akadémiu, hotelovú školu,
pedagogickú školu, ale aj na
učilištia, záujem je o automobilových opravárov, ale aj
murárov. Naše deti tým, že je

menej hodín pracovného vyučovania, strácajú na zručnosti,
k čomu má napomôcť národný
projekt „Podpora profesijnej
orientácie žiakov základnej
školy na odborné vzdelávanie a
prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy
zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“. V rámci tohto projektu
máme vybavené učebne chémie
s biológiou, fyziky, pracovného vyučovania. Postupne sa
vybavujeme nábytkom a pracovnými pomôckami. Dostali
sme rôzne modely, spomeniem
vodovod, vysávač a ďalšie, kde
sa budú žiaci pripravovať od
nového školského roka. Projekt zastrešuje Štátny inštitút
odborného vzdelávania v spolupráci s ministerstvom školstva a Európska únia. Medzi
vybranými školami je aj naša.
Aká je spolupráca školy
s ďalšími školami na území
mesta a samosprávou, pod
ktorú škola spadá?
Veľmi dobrá, ak niečo potrebujeme, tak si zavoláme
alebo osobne konzultujeme,
tu patria aj technické služby,
ktoré nám tiež vychádzajú
v ústrety, naďalej tiež pokračuje cezhraničná spolupráca
s gminou Kościelisko a ich
školami.

došín v súťaži Stredoškolský
podnikateľský zámer 2014.
Veronika Paľová z 3. AO
triedy sa umiestnila na 3. mieste a vyhrala 300 eur za nápad
ako využiť mobil a mobilné
aplikácie na vyučovaní odborných predmetov a cudzích
jazykov, tak aby mobil bol súčasťou vyučovania a nie jeho
nepriateľ.
Cenu sympatie si odniesla Veronika Zbojová zo 4.AO
triedy za podnikateľský nápad
„Na zákusok do Londýna“.
Obidve žiačky pracovali pod
odborným vedením učiteľky
Ing. Dreveňákovej.

Úspešne reprezentovali školu

Žiaci Spojenej školy Tvrdošín sa zúčastnili 7. ročníka
Strojárskej olympiády, ktorá sa
konala 13. februára v budove
Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Najskôr sa aktívne zapojili do on-line formy súťaže
z matematiky a fyziky, v ktorej súťažili o postup s približne
1000 žiakmi zo slovenských
stredných škôl. Z nich bolo vybratých 10 z každej kategórie,
ktorí postúpili do Bratislavy.
Boli medzi nimi traja žiaci
školy a úspešne ju reprezentovali. Patrik Resutík zo 4. E
triedy s prácou Mikrokontrolérom ovládaný model výťahu
obsadil 3. miesto v kategórii
Aplikovaná mechanika a mechatronika. Andrej Jurička, 4.
E trieda, s prácou CNC fréza
obsadil 3. miesto v kategórii
Automatizácia a informatizá-

cia strojov a procesov. David
Pienčák, 4. E trieda, s prácou
Princíp a funkcia diferenciálu
obsadil 4. miesto v kategórii

Aplikovaná mechanika a mechatronika a súčasne získal
ocenenie dekana strojníckej
fakulty.

Zápis detí do prvého ročníka

Máme doma školáka“, povedali si rodičia detí, ktoré sa
zúčastnili zápisu do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015.
Zápis sa konal v dňoch 11.

a 12.februára a zúčastnilo sa
ho 58 detí, z toho 32 dievčat
a 26 chlapcov.
Tento slávnostný deň deťom spríjemnili pestr ým

programom žiaci našej školy,
ktorí pripravili pod vedením
svojich učite liek. Potom sa
d e t i o d ob r a l i
do tried, kde za
prítomnosti učiteliek 1.stupňa
i špeciálneho pedagóga ukázali svoju zrelosť,
ši kov nosť pr i
recitovaní básničiek, niektoré
deti aj zaspievali. S úsmevom
na tvári a darčekom v rukách sa vrátili ku
svojim rodičom, aby im vyrozprávali svoje zážitky. Tešíme sa na vás, budúci prváci.
Mgr. Margeťáková
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Marec – mesiac knihy

V tomto mesiaci si uvedomujeme viac ako inokedy význam
knihy.
V Mestskej knižnici v Tvrdošíne sme sa snažili priblížiť
knihy tým najmladším, ale i tým

jasieľ „Slniečko“ v Tvrdošíne,
deti z MŠ, žiaci ZŠ, chlapci
z DSS v Medvedzí i dôchodcovia z DD v Tvrdošíne. Pripravili
sme pre nich rozprávkové dopoludnia, informačnú výchovu,

nás navštívili opäť deti z MŠ a
ZŠ. Pre deti z MŠ sme pripravili rozprávkové dopoludnia pri
príležitosti narodenín dánskeho
rozprávkara Hansa Christiana
Andersena. Rozprávky ako„Škaredé káčatko“ i „Princezná na
hrášku“ sa deťom páčili, pozorne počúvali až do konca. Za úlohu dostali nakresliť buď doma,
alebo vo škôlke ilustráciu ku
prečítanej rozprávke. Na záver
si ešte popozerali rozprávkové

knižky a sľúbili, že opäť niekedy navštívia knižnicu. Žiaci ZŠ
sa tiež v hojnom počte zúčastnili exkurzií do knižnice, kde
sa dozvedeli poučné informácie
o knižnici, ako sa stať čitateľom,
prečo je kniha dôležitá v živote
človeka, význam knižnice.
Na záver len toľko, tešíme sa
z každého čitateľa, návštevníka
knižnice, veď Mestská knižnica v Tvrdošíne je otvorená pre
každého.

Antikvariát kníh
Občianske združenie Projekt PLUS vás pozýva na dob-

starším, teda všetkým, čo sú našimi čitateľmi, i tým, ktorí ešte
nie sú, no určite raz nimi budú.
Navštívili nás deti z detských

prezentácie nových kníh.
V podujatiach sme pokračovali v Týždni slovenských
knižníc od 31. marca – 6. apríla

Tvrdošín v historických fotografiách

Výstavba materských škôlok v roku 1979. V súčasnosti je okolie pekne
dotvorené chodníkmi a multifunkčným detským ihriskom a loďou Alica.

ročinnú akciu, kde si budete môcť za dobrovoľný príspevok vybrať spomedzi množstva starších a nepotrebných
kníh, ktoré sa podarilo združeniu vyzbierať od občanov
nášho mesta. Akcia sa bude konať dňa 5. mája na Trojičnom námestí, v prípade nepriaznivého počasia vo veľkej
sále nad hasičmi. Pokračovať sa bude 6. mája na Michalskom námestí, v prípade nepriaznivého počasia v MsKS na
Medvedzí. Obe akcie budú prebiehať od 1300 do 1600 hod.

Uplynie 355 rokov od udelenia Thökölyho donácie
V roku 2014 si mesto Tvrdošín pripomenie 355. výročie tzv. Thökölyho donácie, ktorou bolo dňa 6. júna
1659 direktorom Oravského
komposesorátu a županom
Oravskej stolice Štefanom
Thökölym, Tvrdošínčanom

„ ... po všetky budúce veky ...
“ dané do užívania územie
dnešných Oravíc.
P r vá osa d a na ú ze m í
dnešnej mestskej časti Oravice vznikla už po roku 1608.
Pre nepriaznivé podmienky
sa nikdy nevyvinula v dedi-

nu. Práve naopak, v priebehu
krátkeho času zanikla. Novú
osadu, ktorá niesla názov
Bystrá v roku 1643 založilo
Oravské hradné panstvo. V
drsných horských podmienkach však ani tá neprosperovala.
Problémy Bystrej však
využili Tvrdošínski mešťania, ktorí v už roku 1647
požiadali Oravské hradné
panstvo o prenájom hole
Lúčna a v roku 1658 o užívanie celého bystrianskeho
chotára. Keďže sa zjavne
jednalo o obojstranne výhodnú ponuku, Štefan Thököly
rozhodol, že od 1. januára
1659 dá Tvrdošínčanom do
užívania bystriansky chotár.
Podmienky odovzdania Bystrej do užívania Tvrdošínu
potvrdil Štefan Thököly 6.
júna 1659 v dokumente zná-

mom ako Thökölyho donácia.
Mešťania sa rozhodli dať
si Thökölyho donáciu potvrdiť samotným panovníkom
Františkom II., a tak vyslali
do Viedne delegáciu. František II. nakoniec v privilégiu
z 23. decembra 1793 schválil pravdivosť a platnosť tak
Thökölyho donácie zo 6. mája
1659, ako aj zmluvy o urbariálnych dávkach zo 7. februára 1763.
Tvrdošínčania sa vlastníkmi Oravíc stali až po tom, čo
bolo v roku 1848 zákonným
článkom 9. zrušené v Uhorsku poddanstvo. Celé územie niekdajšej osady Bystrá
vtedy prešlo do vlastníctva
Tvrdošína. Vzájomný pomer
medzi Oravským panstvom
a obyvateľstvom Tvrdošína
upravila dohoda zo dňa 9.
decembra 1867.

Príjazdová cesta na sídlisko Medvedzie z roku 1978. Dnes je tu už
vybudovaný kruhový objazd, nákupné centrum Tesco a miesto
neupraveného terénu sú tu vybudované pekné chodníky.

Poznanie histórie je krokom k budúcnosti
Naše mesto vydalo počas svojej histórie tri monografie. Prvú v roku
1967, ďalšie v rokoch 1993 a 2005. Posledné dve knihy dostala zdarma
každá rodina v meste. Tento rok plánuje vedenie mesta pripraviť vydanie
ďalšej publikácie, ktorá by mala rozšíriť občanom aj širokej verejnosti
ďalšie informácie z histórie nášho mesta a všetkých jeho mestských častí.
Knihu pripravuje skupina ľudí, ktorej snahou je vytvoriť populárno-náučnú publikáciu o meste a jeho obyvateľoch, ktorá bude graficky
spracovaná atraktívnym a moderným spôsobom, bude slúžiť nielen ako
rozsiahly zdroj informácií pre verejnosť, ale aj na reprezentatívne účely.
Pri tejto príležitosti sa obraciame na obyvateľov mesta, ktorí vlastníte akékoľvek historické fotky či archívne materiály, ktoré by rozšírili
poznatky o našom meste a poskytli tak ucelený pohľad na históriu nášho
mesta a aby ste tak svojou ochotou prispeli ku zvýšeniu kvality novopripravovanej knihy. Všetky originálne materiály, ktoré poskytnete budú
ihneď oskenované a vrátené. Veríme, že aj vy prispejete do publikácie
o meste, aby sa stala hodnotným a komplexným dielom, na ktoré môžeme
byť hrdí. Všetky ďalšie informácie vám budú poskytnúte pracovníkmi
v mestskom kultúrnom stredisku, č.t. 0435322167.

Písali sm e v na šich n oviná ch
Pred 25 rokmi
Športový areál bude
V súčasnosti sa zabezpečuje projektová dokumentácia
a potrebné nákupy pozemkov, aby sme už tomto roku mohli
začať s výstavbou. Vláda SR 18. januára 1989 vyslovila svojim uznesením č. 22/89 súhlas s využitím osobitne chránenej
poľnohospodárskej pôdy pri panelárni na investičnú akciu
Športový areál.
Pred 20 rokmi
Z rokovania mestského zastupiteľstva
Každý Tvrdošínčan má možnosť vidieť, že sa naplno rozbehla plynofikácia, ktorá má svoje priority rozdelené do etáp
v poradí: priemyselná zóna, prechod cez rieku do Medvedzia
a popri hlavnej ceste do Krásnej Hôrky s vetvami podľa počtu
záujemcov z rodinných domov a sídliska. Upravuje sa Obecný
dom na Medvedzí, prebiehajú práce na prívode vody Hríbiky, finišuje sa so začiatkom výstavby kúpaliska v Oraviciach.
V Krásnej Hôrke sa bude stavať Dom smútku so zaujímavým
architektonickým riešením. Prebiehajú práce na estetickom
vylepšení centra mesta a námestia.
Pred 15 rokmi
ME v jachtingu na Orave
Mesto Tvrdošín už v týchto dňoch žije prípravou na významné medzinárodné športové podujatie, akým nesporne
budú otvorené Majstrovstvá Európy v lodnej triede Vaurien
v dňoch 14.-20. augusta 1999 na Oravskej priehrade.
Z pošty primátora (MV SR)
„Vážený pán primátor. Nakoľko obec je samostatným samosprávnym územím a správnym celkom, môže toto územie
(Oravice) patriť len jednej z obcí. Rozsudkom Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky bolo určené, že územie Oravice, vedené
v katastri nehnuteľností ako katastrálne územie 869694 Tvrdošín II, prislúcha do obce Tvrdošín.“
Rokovanie mestského zastupiteľstva
MsZ sa stretlo na prvom tohtoročnom pracovnom zasadnutí,
kde sa poslanci venovali dokončovacím prácam na športovej
hale, plynofikáciou ZŠ Š Šmálika a Gymnázia, riešeniu problémov pri rozostavanom objekte 65 bytov na sídlisku Medvedzie, riešeniu postupu prác pri výstavbe futbalového štadióna
a ďalším problémom, ktoré mesto čakajú v tomto roku.
Pred 10 rokmi
V utorok 9. marca 2004 poslanci MsZ na svojom rokovaní
schválili výstavbu zimného štadióna - umelej ľadovej plochy
v našom meste. Po dostavbe krásneho futbalového areálu teda
vedenie mesta nezaspalo na vavrínoch a pre športuchtivých
obyvateľov navrhlo umelú ľadovú plochu. S jeho realizáciou
sa začne ešte v tomto roku. Ľadová plocha o rozlohe 20x40m
umožní nielen korčuľovanie, ale aj hrať mládežnícky hokej.

V novej bytovke sa už býva

V roku 2002 začalo mesto s výstavbou nového, dnes už dokončeného bytového domu – 16 bytových jednotiek na sídlisku Medvedzie. V čase, keď štát nemá záujem v tomto regióne
o žiadne investície, je iniciatíva mesta v tomto smere čiastočne
eliminovať bytové problémy veľmi záslužná. Bytov nikdy nebude dosť a uvedomujú si to aj v našom meste a po dokončení
tejto bytovky sa už pripravuje výstavba nového bytového domu
a opäť na sídlisku Medvedzie.
V telocvični sa už cvičí

Ešte v roku 2002 vydal okresný hygienik rozhodnutie na zatvorenie dvoch telocviční v ZŠ M. Medveckej v Tvrdošíne a žiaci
odrazu nemali kde cvičiť. Na obidve telocvične sa preinvestovalo
skoro 2 mil. korún. telocvične boli 12. marca 2004 slávnostne

odovzdané žiakom základnej školy a po dvoch rokoch mohli
opäť cvičiť vo svojej telocvični.
Pred 5 rokmi
Skládka odpadov – strategická stavba nášho mesta
Skládka odpadov v Tvrdošíne – Jurčav Laz bola vyprojektovaná v 80- tych rokoch a stavebné práce boli v 90-tych rokoch
ukončené. Novelizačným zákonom o odpadoch z roku 2008 sa
zmenil termín ukončenia prevádzky všetkých skládok, ktoré
nespĺňali požiadavky zákona. V tomto období už začali naplno
práce na zakrytí a rekultivácii skládky Jurčov Laz a príprave
novej kazety. Podstatné je však to, že odvoz komunálneho
odpadu na ďalších najmenej 25 rokov bude mať naše mesto
zabezpečené. Mesto ušetrí veľké množstvo finančných prostriedkov pre svojich občanov, keďže bude mať svoju vlastnú
skládku. Tým poplatky za odpad v našom meste patria medzi
najnižšie na Slovensku.
Medzi najvzácnejšími na svete
Na základe kritérií o výnimočnej univerzálnej hodnote bol
náš kostol Všetkých svätých 7. júla 2008 zapísaný do Zoznamu
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a tým
zaradený k pamiatkam celosvetového významu. Slávnostného
odovzdávania certifikátov sa zúčastnili primátor mesta Ivan
Šaško a jeho zástupkyňa Vlasta Jančeková, ktorí ho za mesto
Tvrdošín prevzali 24. februára z rúk ministra kultúry SR Mareka Maďariča.
Vodohospodárska infraštruktúra v Oraviciach
Medzi rozvojové zámery patrí budovanie centra strediska
cestovného ruchu v Oraviciach, a preto sa chceme spolupodieľať na vytváraní tých najlepších podmienok z hľadiska poskytovania služieb. Spolupracujeme s vodohospodárskym podnikom
na projektovom zámere regulácie rieky Oravica a mestom je
projekčne spracovaná vodohospodárska infraštruktúra Oravice. Na spracovanie PD nám boli pridelené financie z Nórskeho finančného mechanizmu, kde nám bola daná možnosť
pokračovať v tejto aktivite a požiadať o poskytnutie nenávratného fin. prostriedku už na samotnú výstavbu. V rámci prvej
kontroly náš projekt bol na Úrade vlády SR schválený. Výška
stavebného nákladu je 1 659 696 €. Projektová dokumentácia
rieši výstavbu kanalizácie s vyústením do novovybudovanej
čističky odpadových vôd.
Projekt, ktorý bude monitorovať Európska únia
Ide o jedinečný projekt v rámci Slovenska, ktorého spracovateľom je Slovenská technická univerzita Bratislava v spolupráci
s mestom. „Na túto stavbu nám boli schválené nenávratné finančné prostriedky z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Výstavba bytového domu už začala a v súčasnosti sa tu realizujú prípravné a zemné práce. Hoci sa termín začatia výstavby
posunul, verím, že všetko pôjde tak, ako to bolo naplánované.“
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Tvrdošín má talent ,,Muriena, Muriena...“

Narodili sa

21. 2.
22. 2.
28. 2.
1. 3.
8. 3.
9. 3.
9. 3.
9. 3.
11. 3.
12. 3.
23. 3.
27. 3.

Sebastián Galčák
Alexander Levadovský
Daniel Dudáš
Samuel Palider
René Frielich
Diana Záhradníková
Oliver Baránek
Juraj Geššay
Nataša Kováčová
Tomáš Hulvák
Adam Božík
Júlia Koptová

Druhú marcovú nedeľu sa
uskutočnil 5. ročník okresnej
súťaže Tvrdošín má talent.
Kino Javor bolo zaplnené
množstvom talentovaných

prezentovaní prostredníctvom
video profilov. Víťazom za
rok 2013/2014 sa stala Terezka Šrobová s jej excelentnou
hrou na klavíri. Nikola Sima-

detí. Svojím stepovým, tanečným, baletným, speváckym a hudobným umením
rozbúrili publikum. Vo finále
sa predstavilo 12 finalistov,
ktorí boli pred vystúpením

nová zo SZUŠ Martina Rosinu
a tanečná skupina Karolínka
2 zo Zuberca získali cenu
poroty. Cenu diváka získala
tanečná skupina Minihop z
CVČ Tvrdošín.

V rámci obnovovania tradícií pripravili manželia Babuliakovci, SZUŠ Pierrot pre
deti kultúrne podujatie vynášanie Moreny. Škôlkari a žiaci
prvého stupňa zaplnili v pekné

Pri hádzaní Moreny do vody,
deti kričali Morene na cestu
,,Choď Muriena dole vodou...“
a hodili ju do vody, aby s ňou
odplávala aj zima a prišla jar.
V Tvrdošíne sa toto poduja-

slnečné ráno Michalské námestie v Tvrdošíne. Program
začal ľudovými zvykmi a
piesňami na Michalskom námestí, odkiaľ išiel sprievod k
rieke Orava. Ozajstnú Morenu
si vyrobili deti samé zo slamy
a krepového papiera. Počas
vynášania Moreny si dlhý zástup detí neustále pospevoval.

tie konalo po prvýkrát, hoci pre
SZUŠ Pierrot je to už tretí ročník.
Vy nášan ie Moreny by
malo zabezpečiť definitívny
odchod zimy a vítanie jari,
vypudenie negatívnych síl z
chotára, vrátiť požehnanosť
vegetácie, fyzickú silu zeme
a dosiahnuť znovuoživenie
prírody.

Zručnosti našich starých
otcov sa v dnešnej modernej
dobe pomaly vytrácajú. Snahu
o ich zachovanie prejavila prostredníctvom programu Európskej únie Komprax Martina
Baránková, ktorá pripravila
projekt s názvom „Mladé šikuľky“. Pod vedením autorky
projektu sa deti zo Základnej
školy Márie Medveckej učili

vyrábať sviečky z včelieho
plátu a palmového vosku. Martin Baránek zasvätil žiakov do
tajov pletenia korbáčov z prútia a žiačka tretieho ročníka
základnej školy Zuzana Kolejáková učila svojich starších
kolegov, ako si vyrobiť tradičné šperky. Aj takýmto spôsobom tak prispeli k zachovaniu
tradícií našich predkov.

Aj v našom meste máme
miesto, kde môžu ľudia pracovať na svojom zdraví a fyzickej kondícii. Active Gym
funguje v Tvrdošíne už viac
ako rok a za ten čas si našiel
veľké množstvo priaznivcov,
ktorí sa rozhodli zmeniť svoj
život k lepšiemu. Pod vedením Milana Baláža ponúka Active Gym rôzne typy

tréningov ako silový, kondičný, funkčný, crossfit alebo
v lete populárne outdoorové cvičenie, no taktiež sa tu
trénuje bojové umenie Muay
Thai. Prácou na svojom tele
sa nezískava len sila a fyzická kondícia, ale aj psychická
rovnováha a pohoda, potrebná pre každodennú harmóniu
tela a duše.

Sobáše

22. 2. Mária Ženčuchová – Dušan Škumát
1. 3. Silvia Čuchorová – Ján Kopta
1. 3. Beáta Jarošová – Peter Fencik

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
90 rokov
Štefan Jurči

Tvrdošín

Otília Gondová

Tvrdošín

Zuzana Frankovičová
Mária Jantošíková
Tatiana Žilová

Tvrdošín
Tvrdošín
Medvedzie

85 rokov

80 rokov

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. 2.
12. 3.
12. 3.
19. 3.
20. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
2. 4.

Marta Medvecká
Anna Betíková
Rudolf Krúpa
Anna Fialová
Ján Zvara
Kristína Piknová
Margita Žuffová
Ján Iskra
Anton Jurči

55-ročná
89-ročná
54-ročný
84-ročná
63-ročný
78-ročná
85-ročná
57-ročný
64-ročný

Poďakovanie

„Utíchol les, osirel háj, milému svojmu zbohom dnes
dám. Čo život rozdelí, smrť spojí naveky....“
Dňa 20. marca 2014 nás po ťažkej chorobe vo veku 63 rokov opustil milovaný
manžel, tato, dedo

Ing. Ján Zvara.

Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
S láskou a úctou spomína manželka
Eva, synovia Zdenko a Janko s rodinou.

Spomienka

Dvadsiateho piateho apríla uplynulo šesť
rokov, ako sme na poslednej ceste odprevadili nášho drahého otca, manžela a starého
otca Antona Gálla.
Odišiel navždy, ale zostal v našich srdciach. S láskou a vďakou spomínajú
manželka, deti a vnúčatá.

Spomienka

Dňa 30.3.2014 uplynulo 8 rokov čo nás
navždy opustil náš drahý
Jozef Letrich z Krásnej Hôrky.
Odišiel potichu, bez slova, bez rozlúčky. My ho však stále v srdciach máme
a s láskou naňho spomíname.
Manželka Hanka a celá rodina.

Spomienka

29.mája to bude rok, čo nás náhle opustila milovaná
sestra, dcéra, manželka, mamička a kamarátka

Eulália Adamčová

vo veku 43 rokov.
Nezomrela.
Spí, má sen, je krásny, sníva sa jej
o tých, ktorých milovala a ktorí
milovali ju.
Očiam si odišla,
v srdciach si zostala...
S láskou spomínajú súrodenci
Norika a Robko s rodinami, manžel Vlado a synovia Filip a Alan,
rodičia, rodina Mišicová, Adamčová, Jurčiová.
V sobotu 21. 6. 2014 o 700 bude spomienková omša.
Ďakujeme všetkým, kto ju poznal, spomenie si, kto
ju miloval, nezabudne.

Pozvanie na kultúrne a športové podujatia

1. 5. Výstup na Babiu horu – turistický prechod TK
Tvrdošín-Medvedzie
11. 5. Deň matiek – celomestské oslavy s kultúrnym
programom v kine Javor
17. 5. Batôžkový teplákový majáles –spoločensko-kultúrne podujatie v spoločenskej sále nad hasičmi organizuje
CVČ Tvrdošín. O zábavu sa postará DJ Miro Gáll. Vstupné
je 5 eur. Vstupenky a informácie môžete získať v CVČ alebo
objednať na t.č. 5322168
19. 5. Oravská cyklomagistrála – cyklistický prechod
TK Tvrdošín-Medvedzie
22. 5. Otvorenie relaxačného chodníka v Oraviciach
26. -27. 5. Absolventský koncert – spoločenská sála
MsKS, vystúpia žiaci ZUŠ Tvrdošín
28. 5. Všetko o ženách – veselá komédia v kine Javor
o 1800. Skvelý herecký trojkoncert plný emócií, intríg a šteklivých tajomstiev od jedného z najhrávanejších súčasných autorov chorváta Mira Gavrana. Účinkujú: Andrea Karnasová,
Bibiana Ondrejková, Andrea Zimány-Profantová. Réžia:
Minim F. Otzow. Vstupné: 6 eur. Predpredaj v MsKS Medvedzie. Mládeži do 16 rokov je predstavenie neprístupné.
29. 5. Absolvenstský koncert – spoločenská sála MsKS,
vystúpia žiaci ZUŠ Tvrdošín
29. 5. Tanečná prehliadka – spoločenská sála v Tvrdošíne, vystúpia žiaci SZUŠ Tvrdošín

1. 6. Cestný beh – Tvrdošínska dvanástka – bežecké
podujatie na Trojičnom námestí. Štart hlavného pretekumaratón 12 km sa uskutoční o 1015 z Trojičného námestia.
Detské kategórie budú štartovať na námestí postupne od 1000
a po odštartovaní hlavnej kategórie. Prezentácia sa uskutoční od 800 do 945 v spoločenskej sále v Tvrdošíne. Pozývame
všetky deti, ktoré majú chuť si zašportovať a ostatných, aby
prišli povzbudiť súťažiacich. Každý detský účastník behu
získa medailu a sladkosť.

Úspešná výstava Apoštoli
Mesto Tvrdošín v spolupráci s OKS v D. Kubíne
pripravilo v mesiacoch marec a apríl v MsKS výstavu
drevených plastík zo svojich zbierok. Výstava pod
názvom ,,Apoštoli“ prezentovala ucelenú kolekciu
sakrálneho diela oravských
a poľských rezbárov, ktoré
vznikli počas medzinárodného rezbárskeho plenéra
v roku 2013 realizovaného
v Sihelnom.
Remeselne prepracované drevené plastiky tvoria

ucelenú kolekciu, avšak
každá z nich si zachováva jedinečný rukopis
autora. Na výstave sa
svojimi plastikami prezentovali: Ján Špuler
z Bobrova, Ján Šeliga
a Ing. Marián Hutira
z Hruštína, Stanislav
Ond r ík z Tvrdošína,
Róbert Veselý z Podbiela, Ľubomír Orság
z Oravského Veselého,
Milan Kuchťák z Mútneho a Henryk Stanclik
z Bielska – Bialej.

Dňa 24. 4. 2014
si naši drahí rodičia
JOZEF a VIOLA
HORVÁTOVCI
pripomínajú 50. výročie
sviatosti manželstva.
Srdečne Vám blahoželáme,
prajeme veľa Božích milostí,
nech zdravie, láska a dobrota
sú náplňou ďalších rokov Vášho života.
Dcéry Eva a Ľubica s rodinami. Starým rodičom za všetko
ďakujú a vrúcne bozky posielajú
vnučky Bianka a Lianka.

Návrat k tradičným remeslám

V duchu kalokagatie

Ďalší florbalový úspech pochádza z Tvrdošína

Dňa 8. a 9. apríla sa v hale
Mladosť a Elán v Bratislave
uskutočnili školské majstrovstvá Slovenska vo f lorbale
chlapcov za účasti víťazov
samosprávnych krajov a Bratislavy. Chlapci Spojenej školy
Tvrdošín reprezentovali Žilinský samosprávny kraj. V skupine B sa stretli s družstvom
Dubnice, s ktorou vyhrali 4:2,
Prešova 4:0 a jediné zaváhanie
bolo s Topoľčanmi, s ktorými

prehrali 3:1. Ako víťazi skupiny postúpili do semifinále, kde
sa stretli s družstvom Lučenca, s ktorým si bez problémov
poradili 7:2. V dramatickom
finále s domácim družstvom
Gymnázium Metodova uspeli po výsledku 5:4 a stali
sa školskými majstrami Slovenska. Najlepším brankárom
bol vyhodnotený Jakub Kiš a
najlepším hráčom bol Tomáš
Reguly.

Naše A družstvo, ktoré v tretej lige sk. C1 začalo súťaž veľmi dobre, veď v prvých troch
zápasoch získalo sedem bodov.
Potom sedem zápasov v rade prehralo a ocitlo sa v pásme zostupu
do štvrtej ligy sk, C12, kde už hrá
B družstvo. A tak v poslednom
kole museli vyhrať, aby sa zachránili v tretej lige. Na tento zápas nastúpili v najsilnejšej zostave, veď
hrali proti Bytči, ktorá skončila na
štvrtom mieste. V tomto zápase
im pomohlo aj to, že Bytča k nám
pricestovala v oslabenej zostave
a vyhrali ho až po tuhom boji
najtesnejším výsledkom 4,5:3,5.
Celkovo skončili na desiatom
mieste so ziskom desiatich bodov. Stačilo im to na udržanie sa
v súťaži. Čo je doposiaľ najhoršie
umiestnenie A družstva v súťaži.
Zo súťaže vypadávajú posledné dve družstvá, a to TJ KTK

L. Mikuláš a Caissa Čadca C.
Výsledky A družstva: 9. kolo
LŠŠ L. Mikuláš jun. A – MŠK
Tvrdošín A 6:2; 10. kolo MŠK
Tvrdošín A – ŠK Medea Martin
1,5:6,5; 11. kolo MŠK Tvrdošín
A – TZOB Bytča 4,5:3,5.
B družstvo si viedlo v súťaži
lepšie. Nemali problémy so záchranou a skončili na peknom
piatom mieste. Síce je to ústup
v umiestnení, veď vlani túto
súťaž vyhrali. V tejto súťaži sa
viacerým hráčom darí lepšie.
Výsledky B družstva: 9.
kolo ŠK Ružomberok B – MŠK
Tvrdošín B 4:4; 10. kolo MŠK
Tvrdošín B – SKM L. Hrádok
4,5:3,5; 11. kolo ŠK TJ Lúčky
– MŠK Tvrdošín B 4:4.
ŠO ŠK Tvrdošín si zabezpečil
účasť v tretej lige sk.C1 a aj
štvrtej lige sk. C12 pre súťažný
ročník 2014/2015.

Šachisti sa zachránili v tretej lige
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Historický úspech - stali sa majsterkami Slovenska
Šesť rokov čakali naše ženy v hrávali sme 3:0 a všetci to už videli
Povedali po zápase:
najvyššej florbalovej súťaží, každý na jednoznačné víťazstvo. Na naBarbora Spišiaková kapitán- Na slovíčko s trénerom majsteriek Slovenska
rok bojovali o popredné priečky, no šich dievčatách bolo badať akoby ka Tvrdošína: „Vedeli sme, že

až tento rok sa dočkali vytúženého
titulu majstra Slovenska. Dievčatá
svoju sezónu dobre rozbehli už od
začiatku. Jedinú prehru v základnej
časti zaznamenali dievčatá proti
odvekému rivalovi a bývalému
majstrovi ŠK 98 Pruské. Počas
zápasov v playoff naše dievčatá neprehrali ani jediný zápas, dokonca
ani v samotnom finále. Každú sériu
vyhrali v pomere 3:0 a po prvýkrát
v histórii získali titul majstra Slovenska. Historický úspech to je
nielen pre klub a mesto, ale pre samotné hráčky. Vyrovnaný priebeh
mala celá finálová séria. Už prvý
zápas naznačil, že stať sa majstrom
nebude žiadna prechádzka ružovou
záhradou. Prvý finálový zápas rozhodlo až samotné predĺženie, keď
sa o výhru ,,zlatým gólom“ postarala veľká opora družstva Milota
Hutirová. Druhý finálový zápas
bol jednoznačný v prospech Tvrdošína hlavne z dôvodu oklieštenej
zostavy Nitry. Hoci naše dievčatá
mali už dva mečbaly vedeli, že
na súperovej palubovke v Nitre
to bude obzvlášť ťažké. Družstvo
Nitry dokázalo, že má svoju kvalitu a florbal vie hrať veď porazili
majstra Slovenska. Úvod zápasu
nám vyšiel ako z rozprávky. Vy-

uspokojenie z výsledku a prestali
hrať hru, akú začali. Súper sa cez
prestávku skonsolidoval a počas
druhej tretiny otočil svoj zápas vo
svoj prospech. Do poslednej tretiny
vstupovali s jednogólovým mankom na súperky. Záverečná tretina
bola z nášho pohľadu veľmi ťažká. No dievčatá ukázali, že svoje
športové srdce majú na správnom
mieste. Vyrovnávajúci gól po peknej prihrávke Alžbety Ďuríkovej
strelila mladá nádej Miriam Buková. Na oboch stranách sa hral
vynikajúci, divácky oku lahodiaci
florbal. Víťazný gól zaznamenala
naša hosťujúca hráčka Viktória
Bobotová. V závere stretnutia museli naše dievčatá odolávať náporu
súpera no fantastickými zákrokmi
sa blysla skvele chytajúca brankárka Martina Pilšáková. Po záverečnej siréne vybuchli obrovské oslavy. Jednou vetou, naše dievčatá si
titul majstra Slovenska za sezónu
2013/2014 zaslúžili.

posledný zápas bude veľmi ťažký,
samé sme nepodali taký výkon ako
by sme si predstavovali. Nervozita
a stres nám trošku zväzovali ruky,
no chuť získať titul bola väčšia a
našťastie sa nám nepriaznivý výsledok podarilo otočiť a vyhrať.
Hlavne brankárka nás veľmi podržala. Celková séria nebola jednoduchá. Nitra nás veľmi potrápila, no doma nám pomohlo naše
prostredie aj skvelí fanúšikovia.“
Monika Stredanská: „Ako
vidíte, podarilo sa a Fbk Tvrdošín
sa po prvýkrát v histórii stal majstrom! Celkovo sezónu aj organizáciu hodnotím kladne a dúfam
že budúcu sezónu to zopakujeme
znova.“
Týmto by sme sa chceli poďakovať dievčatám za fantastickú sezónu, trénerovi Michalovi
Cvancigerovi, realizačnému tímu,
mestu Tvrdošín za veľkú podporu
a hlavne fanúšikom a fantastickému fanklubu,.

Majsterky Slovenska
Martina Pilšákova (B), Veronika Turčáková, Zuzana
Stredanská, Barbora Spišiaková (C), Miriam Buková, Michaela Ješšová, Milota Hutirová, Veronika Paňková, Monika Stredanská, Tatiana Balážová, Viktória Bobotová,
Viktória Ďuríková, Alžbeta Ďuríková, Denisa Medvecká.

Futbalová jar sa opäť prihlásila
5:0, góly: Križan 2, Hradský
z 11m, Palider, Sirota; Turčianská Štiavnička - Tvrdošín
0:4, góly: Kubala, Hradský z
11m, Sirota, Križan; Tvrdošín - Trstená 2:0, góly: Janček,
Zboroň
Dorastenci svoj
úvodný zápas na
domácej pôde vôbec nezvládli a prehrali 1:2. Potom
však v ďalších zápasoch pridali a
dvoma víťaznými
zápasmi zlepšili
svoje tabuľ kové
postavenie.
Výsledk y do rast:
Tv r d o š í n Krásno 1:2, gól:
Zaťko 11m; Záv.
Poruba - Tvrdošín
1:2, góly: Gerát,
Gálik; Tvrdošín Staškov 5:0, góly:
Nastúpení hráči Tvrdošína a Trstenej pred zápasom kola 4. ligy skupiny Sever. Mi. Lajš 2, GregoZa našich vsietil úvodný jar- nia s početnou diváckou pod- rec, Branický, Repka
ný gól Kubala. Chuť si chceli porou. Od úvodu sa hral hlavStarším žiakom sa vôbec
napraviť doma, čo sa im do ne taktický futbal, bojovalo sa nedarí. Prehrali svoje oba jarslova a do písmena podarilo. hlavne o stred poľa. Diváci si né duely.
Súpera z Bytčice si vychut- mohli zakričať gól až v záveVýsledky starší žiaci:
nali, aj keď do polčasu viedli re polčasu, keď sa delovkou z
Tvrdošín - ZA Mojš 1:5,
len 1:0 zásluhou Križana. Po priameho kopu trafil Janček. gól: Skurčák; Belá - Tvrdoprestávke však pridali ,,obrát- Po polčase domáci ovládli hru, šín 4:0
ky“ a štyrmi gólmi potvrdili ale vyloženú šancu si nevypraVýsledky mladší žiaci:
svoju dominanciu na ihrisku, covali až v závere zápasu poTvrdošín - ZA Mojš 1:2,
keď sa postupne trafili Pali- tvrdil víťazstvo Zboroň.
gól: Mravec; Belá - Tvrdošín
der, Hradský z 11m, Sirota a
1:8, góly: Gregorec 2, LoVýsledky A družstva:
Križan. Generálkou na derby
Rosina - Tvrdošín 1:1, gól: nek 2, Kovaliková 2, Repka,
s Trstenou bol zápas v Turčian- Kubala; Tvrdošín - Bytčica Marec

Jar sa nám opäť prihlásila
a s ňou aj futbalové súťaže.
Po tvrdej zimnej príprave vybehlo na svoj prvý jarný duel
naše A družstvo v Rosine, kde
odohrali náročný duel, v ktorom vynikali najmä brankári.

skej Štiavničke, kde Tvrdošín
potvrdil svoje líderske postavenie a po góloch Kubalu,
Hradského, Sirotu a Križana
odchádzali z Turca s plným
bodovým ziskom. Na derby s
Trstenou nastúpili Tvrdošínča-

Tenisová hala slúži najmä našej mládeži
Od roku 2007 sa aj Tvrdošín, ako jedno z mála miest
na Slovensku môže pýšiť
krytou tenisovou halou. Nadšenci tenisu sa tu dennodenne
stretávajú, aby si v tenisových
zápasoch otestovali svoje tenisové zručnosti. S podporou
mesta tu vznikol aj tenisový
klub, kde pod vedením skúsených tenisových trénerov
Andreja a Petra Zimáňa mladé tenisové talenty zdokonaľujú svoje tenisové schopnosti
a zručnosti. Tvrdá práca už
prináša plody v podobe pre-

sadzovania sa mladých tenisových nádejí z Tvrdošína
nielen na Slovensku, ale aj v
Čechách.
Pri jej otvorení sa zúčastnil
pre tenisového fanúšika vtedy
ešte nie známy, iba 16-ročný nádejný tenista Norbert
Gombos, ktorého na otvárací exhibičný zápas dotiahol
terajší významný kondičný
tréner slovenských tenisových reprezentantov Lacka a Križana, Juraj Dulík z
Nižnej. Len nedávno Norbert
zaznamenal svoju premiérovú

víťaznú účasť v slovenskom
daviscupovom družstve mužov ako nasadená dvojka.
Tento mladý tenista môže pre
našu tenisovú mládež slúžiť
už ako vzor, pretože za pár
rokov z neho už vyrástol reprezentant Slovenska v tenise.
Ktovie, možno o pár rokov
uvidíme v slovenskej reprezentácii, či už mužskej alebo ženskej jedného z našich
odchovancov z Tvrdošína,
ktorí svoje tenisové zručnosti
môžu rozvíjať v tenisovej hale
s umelou trávou po celý rok.

O ceste za vytúženým titulom majsteriek Slovenska
vo florbale sme sa porozprávali s trénerom Michalom
Cvancigerom.
Finále ste odohrali s ŠK
SLÁVIA SPU DFA Nitra.
Ako hodnotíte túto finálovú
sériu?

Nitra bola pre nás priaznivý súper, keďže s ňou máme
dlhodobo priaznivú bilanciu.
Samozrejme playoff a tobôž finále je o niečom inom ako obyčajný zápas v základnej časti,
čo sa hlavne prejavilo v prvom
domácom zápase. Prílišná ner-

vozita dievčatám zväzovala
ruky, ale nakoniec sa podarilo
zápas v predĺžení vyhrať a to
asi rozhodlo aj o osude ďalších duelov.
Čo vás v tejto sezóne potešilo a čo naopak sklamalo?
Potešila ma bojovnosť dievčat a chuť vyhrať. Veľmi ma
potešili naši fanúšikovia, ktorý
hlavne v playoff robili na každom našom zápase výbornú atmosféru. O nejakom sklamaní
sa nedá rozprávať, v podstate
víťazstvo všetky negatíva počas ligy zakrylo. Ale predsa len
som trošku sklamaný z prístupu
mladých dievčat, ktoré po príchode posíl z Nemšovej sklonili
hlavy a ani trošku sa nesnažili
zabojovať o miesto v zostave.
Aké sú plány do ďalšej
sezóny?
Plány sa budú odvíjať od
počtu financií ktoré zoženieme.
Ako víťaz ligy sme si vybojovali miestenku do Ligy majstrov,
lenže to je finančne veľmi náročná akcia. Čo sa týka extraligy uvidíme aký bude káder, ale
určite cieľ bude znova uspieť.

Veľa bude závisieť od tréningovej morálky a nasedenia celého tímu.
Po záverečnej siréne vypukli bujaré oslavy. Ako ste
oslávili premiérový titul majstra Slovenska?
Pán primátor nás bezprostredne po zápase pozval
na večeru. A potom sme sa presunuli do Tvrdošína a spoločne
s rodičmi a fanúšikmi sme to
trochu oslávili. Ale taká pripravovaná akcia ešte len bude,
lebo nechceli sme to zakríknuť
a niečo pripravovať pred tým
kým sa titul nevyhrá.
A ešte otázka na záver.
Koho by ste z vášho kádra
zvolili za najlepšiu hráčku
sezóny?
Na toto nerád odpovedám
takto jednoznačne. Každá
hráčka má na ihrisku a v tíme
inú funkciu. Jedna strieľa góly,
iná nahráva, ďalšia výborne
plní obranné záležitosti, iná
perfektne vplýva na celkovú
pohodu a chémiu v tíme, atď.
Je to kolektívny šport a jedna
bez druhej by nič nedokázali.
Každú jednu čo dala zo seba
maximum, tak ako jej to profesné a osobné možnosti dovoľovali si vážim.

Naše nádeje sú už najlepšie na Slovensku
Stolný tenis v Tvrdošíne má
svoju tradíciu. Dobrá práca z mládežou sa začína odzrkadľovať aj
na výsledkoch, ktoré tešia nielen
fanúšikov, ale aj celé mesto. Žiačky ZŠ M. Medveckej vybojovali
pre Tvrdošín ďalší významný
úspech, keď v Krupine získali
prvé miesto v slovenskom kole
v stolnom tenise trojčlenných
družstiev za účasti víťazov krajov. Svoju skupinu z prehľadom
vyhrali, keď postupne porazili
Topoľčany, Žarnovicu a Vyšný
Žipov zhodne 4:0. V semifinále
vyhrali s Považskou Bystricou
4:3 a vo finále s Michalovcami 4:1.
O vynikajúci úspech sa postarali žiačky: Katarína Belopotočanová, Natália Divinská, Sabína
Chylová a Sára Ferenčíková.

Zľava: S. Chylová, K. Belopotočanová, N. Divinská, tréner J.
Buczacki, naspodu S. Ferenčíková

Stolnotenisové súťaže svojimi poslednými kolami ohlásili koniec súťažného ročníka
2013/2014. Sezónu môže STK
Tvrdošín hodnotiť z dvoch stránok. Na jednej strane pozitívne,
keďže Tvrdošín A v druhej lige
podával stabilné výkony a podarilo sa im obsadiť konečnú
piatu pozíciu. Najväčšiu radosť
nám však spravil Tvrdošín B,
ktorý vyhral štvrtú ligu a od
novej sezóny budú hrať tretiu
ligu. Je to vynikajúce hlavne

pre naše mladé talenty Kyseľa
a Belopotočanovú, ktorí tiež
priložili ruku k dielu a pomohli
postúpiť Tvrdošínu B. Z druhej
strany fanúšikov sklamalo vypadnutie družstiev do nižších
súťaži. Tvrdošín C, D a E si od
novej sezóny zahrajú o ligu nižšie ako doteraz.
2. liga muži
Tvrdošín A - Námestovo
A 10:4; Zvolen A - Tvrdošín
A 9:5; Lučenec B - Tvrdošín
A 12:2;

4. liga muži
Bobrovec A - Tvrdošín B
11:7; Tvrdošín B - Liptovské
Sliače A 14:4; Tvrdošín C Liptovský Hrádok A 5:13; Krivá A - Tvrdošín C 14:4;
6. liga muži
Tvrdošín D - Oravská Poruba 2:16; Rabča A - Tvrdošín
D 16:2
7. liga muži
Bziny D - Tvrdošín E 12:6;
Tvrdošín E - Oravská Lesná
D 8:10

Horný rad zľava: Ľubomír Letáš, František Jantošík, Marek Vrobel, Miloš Gavlík. Dolný rad zľava: Michal Masnica,
Marianna Lukaščíková, Mária Vrobelová.

Od 8.decembra 2013 až do
31.marca 2014 sa konala Mestská volejbalová liga v Trstenej.
Súťažné družstvá sa stretávali a zbierali body v ôsmych
kolách každú druhú nedeľu
v telocvični GMH v Trstenej.
Všetky zúčastnené družstvá
bojovali o každý set, každú
loptu a bod. Až posledné kolo
definitívne rozhodlo o konečnom poradí družstiev. V záverečnom kole sa najlepšie darilo
Tvrdošínu, ktorý svoj posledný
zápas po dráme vyhral a tak sa
zaslúžene stal víťazom mestskej volejbalovej ligy.

Tvrdošín B postupuje do 3. ligy

Tvrdošín vyhral Mestskú ligu v Trstenej
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