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Kytička pre naše mamičky
Pri slove - mama si každý z
nás predstaví svoju matku. Milú
a dobrotivú, ktorá bdela pri našej
postieľke, keď sme ochoreli, ktorá
sa tešila z našich prvých krôčikov a ofúkala kolienko, keď sme
spadli, ktorá pritúlila, zovrela v
náručí, plakala s nami, keď sme už
dospeli a bolo nám ťažko. Bola a
je to mama, ktorá vedela a vie dať
slovám najkrajšiu a najláskavejšie
podobu. A je to tá istá mama, ktorej slová sme toľkokrát nevzali
vážne, a potom sme ju s ľútosťou
prosili o odpustenie.
Nedeľné popoludnie 8. mája
v kine Javor bolo vyhradené našim
matkám, ktoré sa tu už tradične
schádzajú na pozvanie primátora
pri príležitosti Dňa matiek.
Ako prví sa zaplnenej sále
predstavili mažoretky Karolínka, Barby, tanečná skupina Bodky,
Disneyland a básničku mamičkám
zarecitovala Monika Kováčová.
Aj tentoraz bol pripravený pekný
kultúrny program v podobe pesničiek, tanca a hovoreného slova,
ktorý predviedli deti materských

škôl, CVČ, ZUŠ, Súkromnej ZUŠ a zaželal veľa lásky, radosti z detí, mamy, Deň matiek je príležitosspeváci Diana Krišková s Richar- pretože aj jeho prianím je, aby naše ťou poďakovať za všetku tú vrelú
dom Zaťkom.
deti boli zdravé, aby v rodinách lásku, za nehu a starostlivosť,
ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú
trpezlivosť a obetavosť.“
Primátor ubezpečil, že mesto
bude i naďalej zlepšovať podmienky na vzdelávanie, športovanie a ďalšie voľnočasové aktivity,
aby spoločným úsilím vyrastali z
našich deti dobrí ľudia. Spomenul
viacero podôb lásky, z ktorých
láska materinská nikdy nezovšednie a nestratí sa.
Na slávnosti vyhlásil a ocenil
„Matku mesta Tvrdošín za rok
2010“.
Kultúrny program si prítomné
mamičky pochvaľovali a mnohé
z nich osobne pri odchode ďakovali za pekné nedeľné odpoludnie. V závere podujatia primátor
Symbolický kvietok a úprimný stisk ruky bol aj tohto s poslancom MsZ Milanom
Kováčom poďakovali všetkým
roku prejavom úcty a vďaky.
prítomným mamám a starým
Ku prítomným matkám sa pri- vládol pokoj a nechýbala im rodi- mamám prostredníctvom kvietka
hovoril primátor Ivan Šaško, ktorý čovská láska.
a malým darčekom ako symbovšetkým mamičkám v našom meste
„Drahé naše mamičky a staré lom vyjadrenia vďaky a úcty.

Významné ocenenie v rámci Slovenska
V máji tohto roku sa v Banskej
Bystrici uskutočnilo celoslovenské
vyhodnotenie 13. ročníka súťaže
„Progresívne, cenovo dostupné bývanie“, ktorého sa zúčastnil primátor
Ivan Šaško, aby prevzal ocenenie za
„Nízkoenergetický bytový dom“ na
Oravskom nábreží.
„Získať 2. miesto na Slovensku
v tak prestížnej súťaži nás uisťuje,
že sme odviedli dobrú prácu, ktorú si
všimli a ocenili tí najkompetentnejší
odborníci na Slovensku. Súťaž, ktorú vyhlásilo Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
hodnotila odborná komisia renomovaných odborníkov a architektov,

ktorá si bola pozrieť a vyhodnotiť aj náš
bytový dom. Samozrejme, že nás teší
toto významne ocenenie, je tým, čím sa
môžeme pochváliť, ale tiež poskytnúť
merané výsledky tejto nizkoenergetickej stavby, ktorá bola realizovaná ako
pilotný projekt a jediná bytovka tohto
druhu na Slovensku. Výstavbou tejto
bytovky sme dokázali nielen sebe, ale
aj Slovensku, že uplatňovanie netradičných technických a technologických
riešení má perspektívu v oblasti bytovej
výstavby. Okrem nových stavebných
materiálov a technológií je tu využívaná
aj alternatívna energia a ďalšie inovácie,
ktoré boli pri tejto výstavbe použité,“
vyjadril sa primátor.

S poslancom Sejmu
Delegácia na čele s Bronislawom Dutkom,
poslancom poľského Sejmu sa v dňoch 16. a 17.
mája stretla na pracovných rokovaniach s vedením mesta.

Projekt účinného systému verejného dohľadu nad činnosťou
samosprávnej administratívy je
spolufinancovaný z prostriedkov
Európskej únie, kde ako zahraničný partner bolo zapojené aj
naše mesto. Spolupráca sa dotýka
výmeny vedomostí spoločenského
dohľadu nad fungovaním verejnej
správy a vynakladania verejných
zdrojov, dodržiavania práva, občianskej spoluúčasti, prístupu k verejným informáciám v oblastiach
životného prostredia, ochrany
zdravia, vzdelávania, vysokého
školstva, justície, slobody podnikania, zamestnanosti a sociálnej
integrácie.
„Na rokovaní, ktoré prebiehalo

v priestoroch našej radnice sme zhodnotili doterajšie obdobie spolupráce
a stav tohto projektu aj vzhľadom
k tomu, že s Poľskom máme viacero
kontaktov nielen s Kościeliskom,
Rabkou, ale aj Limanovou, kde bol
pán poslanec Dutka niekoľko rokov
aj primátorom. Aby sme dosiahli čo
najväčšiu úspešnosť pri podávaní našich cezhraničných projektov je táto
skutočnosť v našej trvalej vzájomnej
pozornosti od obdobia kedy ešte ako
poslanec NR SR a podpredseda Výboru pre verejnú správu a regionálny
rozvoj sme spoločne úzko spolupracovali na prospech najmä prihraničných oblastí Slovenska a Poľska.
Za doteraz najväčší úspech v rámci cezhraničnej spolupráce považu-

jeme zrekonštruovanie kultúrneho
strediska na sídlisku, kde sa nám
podarilo nielen znížiť energetickú náročnosť tohto objektu, ale aj
vytvoriť nové a moderné kultúrne
prostredie pre naše mesto. Súčasťou tejto spolupráce sú rôzne akcie,
ktoré zbližujú našu mládež, školy,
športovcov, vedenia samospráv až
po spoluprácu podnikateľov, či rozvoj
cestovného ruchu.
V rámci týchto aktivít bol naším
mestom spracovaný ďalší projekt,
ktorý by mal priniesť nový rozmer
objektu bývalému hotelu Limba,
ktorý by mal do budúcna slúžiť aj ako
centrum turizmu a tradícií, pretože aj
názov projektu prešiel práve v tomto
duchu. Aj keď je projekt schválený,
v súčasnosti je posudzovaný na Mi-

nisterstve regionálneho rozvoja
vo Varšave, kde práve poslanec
pán Dutka je pri poľskom Sejme
predsedom výboru a taktiež má
eminentný záujem na úspešnosti
týchto projektov či dobrej spolupráci medzi našimi mestami. Táto
spolupráca má úspešné výsledky
i v rámci možností čerpania eurofondov v skupine mikroprojektov,
pretože prináša obojstranný osoh
všetkým mestám na poľskej strane,
s ktorými má naše mesto podpísanú
spoluprácu a kde sa aj tieto aktivity
rozvíjajú.
Takže aj toto posledné stretnutie poslanca Dutku s vedením
nášho mesta splnilo svoj cieľ
a spoločné poslanie,“ skonštatoval
primátor Ivan Šaško.

Vyzvali nás, aby sme sa uchádzali
o cenu „Projekt roka“.
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Dvanástka aj
v tomto roku
s medzinárodným
obsadením
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Aj takto sa dá zavádzať
verejnosť, keď sa
nezverejní to, čo je
podstata a čo je pravda
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Oravice môžu
byť garantom
rozvoja cestovného
ruchu v regióne
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Úsek obchvatu Tvrdošína
je pripravený
na vydanie stavebného
povolenia

číslo 4-5

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

Trojjediný Bože, ďakujem Ti za tvoju starosť o moju
večnosť. Ďakujem Ti, že sa chceš pridať k tým, ktorí
vytvárajú večnosť cez svoje milovanie vo mne. Pane, Ty
ma chceš použiť, aby som chcel a vedel vytvárať radosť
v druhom. Aby som vedel sprostredkovať Tvoje milovanie
druhému. Dodávaj mi k tomu silu. Pomáhaj mi proti môjmu sebectvu, akémukoľvek. Bože, ďakujem Ti za všetkých,
ktorí vo svojom milovaní mi Ťa sprostredkujú a robia mi
život radostnejším !
Július Chalupa

Naše dejiny v svetle historických dokumentov
Výskumy historických písomných dokumentov priniesli nové fakty, týkajúce sa dĺžky
existencie nášho mesta.

V mestskom úrade sa nachádza kópia Zoborskej
listiny, ktorú získali z originálu primátor I. Šaško
s vtedajším správcom fary Š. Šmálikom v roku
1990 pri návšteve arcibiskupa J. CH. Korca.
Ako je nám známe, v roku
1965 oslávil Tvrdošín 700. výročie
vtedy prvej existujúcej písomnej
zmienky o našom meste. Udialo
sa to na základe dokumentu z 11.
augusta 1265, tzv. trnoveckej listiny, ktorou dal Belo IV.(1235-1270)
úľavy z daní liptovskému obyvateľstvu. „Medzi výsadami sa spomína
aj to, že v Tvrdošíne (Tuordosina)
na mýte budú platiť len z plátna,
soli a olova a z iných tovarov nie. Z
nákladu jedného koňa majú zaplatiť
3 nové denáre alebo 6 starých. Toto
sa vzťahuje priamo na Tvrdošín.
Ešte sú dve výsady, v ktorých sa
výslovne nespomína Tvrdošín, ale
si to možno domyslieť: Dostávajú
povolenie predávať kone všade,
okrem Nemecka a Čiech, lebo Belo
IV. bol s týmito krajinami vo vojnovom stave. Keďže to bol zahraničný
obchod, musel prechádzať cez Tvrdošín. Tiež im dovoľuje privádzať
si z Poľska poddaných sedliakov
(sedlerium), alebo z iných krajov a
že tiež nemajú za to platiť daň.“
Od osláv v roku 1965 uplynulo 46 rokov a odvtedy prebehol
výskum ďalších historických písomných dokumentov. Tie posúvajú vznik prvej písomnej zmienky
o našom meste do roku 1111. Tento
údaj používame, odvolávajúc sa na
výskum kňaza, historika, prekladateľa, spisovateľa a učiteľa Prof.
Štefana Šmálika (Medailónky
Tvrdošína, II. Na úsvite histórie),
R. Marsinu (Codex diplomaticus
et epistolaris Slovaciae I.), Ladislava Šáškyho (Umenie Slovenska). Všetci títo renomovaní znalci
histórie spájajú vznik mestečka so
vznikom colnej stanice a ostrihom-

ského arcibiskupstva. Prof. Šmálik
zasadzuje vznik colnej stanice „do
rokov Štefana kráľa (1000 - 1038)“.
V Zoborskej listine, podľa neho,
boli uvedené dva názvy Toardosin a Doardi. Toarsin sa spomína
medzi obcami a farnosťami, z ktorých Zoborský kláštor dostával
dôchodky. Svoje tvrdenie dokladá
„bránami do zahraničia“, ktorými
boli hlavné colné stanice „tridsiatky - tricezimy“. V celom Uhorsku
ich bolo 11. Tvrdošín bol jedinou
colnou stanicou s Poľskom. Košice,
ako druhá colná stanica získali toto
právo až v 14. storočí.
Ostrihomské arcibiskupstvo
založené po roku 1000 kráľom
Štefanom I. sa takmer celé rozprestieralo na slovenskom etnickom
území. Od Nitry smerom na Krakow ležal nitriansky archidiakonát, do ktorého bola začlenená aj
farnosť Tvrdošín. Na potvrdenie
zápisu Tvrdošína v Zoborskej
listine odkazuje ďalší záznam
napísaný o dva roky neskôr. Podľa
Šáškyho sa už v roku 1113 spomína, že na trase poľskej cesty bol
majetok zoborských benediktínov
v Kláštore pod Znievom a strážna
veža v Tvrdošíne. Ďalšia zmienka
o Tvrdošíne (Turz) sa nachádza v
listine Belu III. z roku 1183.
Z uvedeného vyplýva, že Tvrdošín je najstaršou usadlosťou na
Orave a jedným z najstarších miest
na Slovensku. V tomto roku si podľa Zoborskej listiny budeme pripomínať 900. výročie prvej písomnej
zmienky o našom meste, ktoré s
plnou hrdosťou budeme zvýrazňovať nielen našej mládeži, ale aj
všetkým obyvateľom mesta.

Privítame zástupcov partnerských miest
Už niekoľko rokov je Tvrdošín zaradený do prestížneho
spolku európskych miest, ktorého zmyslom je udržiavať a rozvíjať silnú sieť, založenú na základe porozumenia, rozširovania
znalostí a vzájomnej spolupráce. Naše mesto sa od 6. do 10.
júla stane hostiteľom predstaviteľov samosprávy a mládeže
z Durbuy (Belgicko), Osthammaru (Švédsko), Kobylnice
a Kościeliska (Poľsko), Uusikaupunki a Orimattily (Fínsko),
Valgy (Estónsko), Weissenburgu (Nemecko) a Valky (Litva).
Pripravujeme pre nich zaujímavý program, ktorého zmyslom
je prezentácia nášho kultúrneho a prírodného dedičstva.
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Úsek obchvatu Tvrdošína je pripravený na vydanie stavebného povolenia

Od 29. októbra 2010 bol sprejazdnený a odovzdaný do užívania obchvat
Trstenej na trase rýchlostnej cesty (R3)
v dĺžke 7,2 km. Ďalším úsekom, ktorý
by sa mal čoskoro budovať, je úsek
Tvrdošín - Nižná nad Oravou. Bližšie
informácie o tejto trase nám poskytol
primátor Ivan Šaško.
„O tejto problematike často komunikujeme s vedením Národnej diaľničnej
spoločnosti, ktorá je zodpovedná za jeho
prípravu. Môžem povedať, že všetko
ide podľa plánovaného harmonogramu.
Výstavba tejto rýchlostnej cesty bola naplánovaná na záver roka 2011, ale zrejme
do konca roka sa to nestihne. Ako hlavnú
príčinu vidím výber dodávateľa, ktorý
býva vždy zdĺhavý, čo istotne neprospieva nielen tejto stavbe, ale aj ďalším stavebným akciám. Pre vydanie stavebného
povolenia na úsek Tvrdošín - Nižná je už
všetko pripravené, mesto sa ku vydaniu
stavebného povolenia vyjadrilo bez
pripomienok a začiatkom roka 2012 by
mala ísť stavba pravdepodobne do realizácie. Dopravnú infraštruktúru vnímam
tiež veľmi citlivo aj ako poslanec Žilinského samosprávneho kraja, pretože je
veľmi dôležitá pre rozvoj celého regiónu,
a ako dobre vieme, na tejto ceste došlo v
posledných rokoch k zvýšeniu intenzity
dopravy smerujúcej na hraničný prechod
s Poľskom. Tento nárast priniesol negatívne dopady na obce a mesta Oravy,

ktorými prechádza komunikácia. Pri
súčasnej intenzite dopravy už dávno
nevyhovuje ani kapacitne. Vybudovaním tohto úseku, ako aj celého ťahu R3
sa skvalitnia podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu, zvýši

Stavba je náročná, pretože obchvat
Tvrdošín - Nižná, ktorého celková dĺžka je 5,2 km a povedie po ľavom brehu
Oravy bude mať 14 mostných objektov,
4 mimoúrovňové križovatky a odpočívadlo, ktoré bude umiestnené pred Tvrdoší-

sa plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť
cestnej premávky. Môžem len dodať,
že všetky práce na úseku katastrálneho územia Tvrdošína, ktoré sa týkajú
tohto obchvatu sú časovo realizované
v predstihu a sú na veľmi dobrej úrovni.

nom s napojením na rýchlostnú cestu R3.
Veľké odpočívadlo bude vybudované pri
vjazde do Tvrdošína, kde sú plánované
miesta pre nákladné autá a prívesy,
autobusy, osobné autá, pre vozičkárov
s prípojkou elektriky, vody, hygienic-

kého a stravovacieho zariadenia. Pre
zabezpečenie prevádzky odpočívadla sa
tu vybuduje aj nová trafostanica, ktorá
bude vytvárať zdroj elektrickej energie
pre motorest, čerpaciu stanicu pohonných látok, osvetlenie odpočívadla, cestnú váhu a pre napájanie informačného
systému rýchlostnej komunikácie, čo
tiež prinesie určité pracovné miesta pre
našich občanov.“
Na ďalšom úseku R3 Nižná - Dlhá
nad Oravou s dĺžkou 8,6 km je plánovaný tunel dlhý 515 metrov, 19 mostov
a mimoúrovňová križovatka. Dlhá nad
Oravou - Sedliacka Dubová rozšíri R3
o 4,2 km. Na úseku sa plánujú obchvaty
Dlhej nad Oravou a Sedliackej Dubovej
s 11 mostami. Úsek R3 medzi Hornou
Lehotou a Oravským Podzámkom je
v užívaní od roku 2007 v dĺžke 6,442
km. Na tejto trase sa nachádza 9 mostov, z toho jeden dominantný nad riekou
Orava a železnicou dlhý 750 metrov.
Úsek R3, ktorý napojí Dolný Kubín
do siete rýchlostných ciest by mal byť
budovaný v celkovej dĺžke 3,226 km.
Súčasťou úseku budú 3 mosty. Dolný
Kubín - Kraľovany bude otvorený ako
posledný z plánovaných úsekov R3. Jeho
dĺžka bude 23 km. Úsek je situovaný
na rozhraní Oravy a Liptova pri sútoku
riek Váh a Orava. Na úseku sa bude nachádzať 36 mostov a 3 mimoúrovňové
križovatky.

Na základe vyhlásenej ankety
prišli podnety a návrhy s opisom
matiek, ktoré si ocenenie Matka

Annu Kuriakovú, o ktorej napísal
jej syn Milan.
„Veľmi si vážim na mojej mam-

ponaučenia, rady, ktoré sa mi
v živote neraz zišli, za zdravý
„sedliacky rozum“ a obchodného
ducha.
Moja mamka si ocenenie Matka roka zaslúži, pretože porodila a
dala život 9 deťom a vieru v Pána
Boha. Celý život bola skromná,
láskavá a mala pre nás deti veľké
materinské srdce a vždy sa usmievala, aj vtedy, keď by z hĺbky duše
plakala. Vychovala nás v ťažkých
a skromných podmienkach a zodpovedne sa o nás starala. Nikdy
sme jej neboli ľahostajní, obetovala pre nás deti všetky sily, všetok voľný čas, a hlavne zdravie. Z
platu upratovačky dokázala sama
uživiť toľko detí. Prebdela mnohé
noci nad nami, keď sme boli chorí
a dávala nám istotu a pocit bezpečia, vstávala zavčas rána, aby sme
mali všetko pripravené do školy.
Chlieb, ovocie nám nikdy nechýbalo, aj keď často v skromnosti.
Po príchode z práce nemyslela na
oddych, ale venovala nám všetok
čas, i napriek únave stála pri nás.

Dávala nám tak veľa lásky, vedela
nás v ťažkej situácii potešiť, povzbudiť, mala trpezlivosť. Nikdy sa
pred nami nesťažovala, neplakala.
Trvala však na tom, aby sme každý
vyštudoval minimálne strednú školu. Robila všetko preto, aby z nás
vychovala dobrých ľudí.
I keď mala ťažký život, prežila
veľa utrpenia, strachu, smútku,
chorôb a bolesti, no vždy to znášala a znáša s pokorou a láskou,
musela sa zmieriť so smrťou troch
milovaných detí.
Môže byť mnohým matkám
príkladom, že keď je láska a obetavosť, tak nie je problém dať život
a lásku aj viacerým deťom a vychovať ich, už dávno je v mojom srdci
Naj matka...“
„I keď každá z matiek by si
zaslúžila cenu Matka roka už len
pre dar života, lásku a obetavosť
v živote, pri výchove svojich detí,
ocenená môže byť len jedna a dnes
to z celého srdca prajeme pani Kuriakovej,“ vyjadril sa pri odovzdávaní ocenenia primátor mesta.

Po realizácii bude takto vyzerať areál odstavného
parkoviska s príslušenstvom a objektmi pre čerpaciu stanicu a kontrolu kamiónov.

Ťažký život znášala a znáša s pokorou a láskou

roka zaslúžia. Komisia, ktorá vyhodnocovala anketu, nemala ľahkú úlohu, a nakoniec vybrala pani

ke a ďakujem jej za všetko, čo mi
dala, za výchovu, za jej obetavosť,
skromnosť, láskavosť, za všetky

Výstavba sa začala rekonštrukciou spodnej časti mosta
Dňa 6. mája sa uskutočnilo rokovanie primátora s riaditeľom firmy
Hastra s.r.o., ktorá bude v našom meste
rekonštruovať most a realizovať kruhovú križovatku.
Na otázku, čoho konkrétneho
sa rokovania týkali, nám odpovedal
primátor.
„Podrobne sme uvedenú stavebnú
akciu prebrali, pretože výstavba pre
jej náročnosť a vzniknuté dopravné
problémy je rozdelená na dve etapy.
V tomto období sa začalo s úplnou obnovou mosta. Cieľom tejto rekonštrukcie je zvýšenie únosnosti mosta na
normovú zaťažiteľnosť a vytvorenie
estetického prostredia pre obyvateľov
a návštevníkov mesta. Okrem toho

sa budú robiť chodníky od odbočky
na Medvedzie až po kostol, pribudne
nové verejné osvetlenie, nová autobusová zástavka s celkovým dotvorením
tejto časti mesta. Najväčší problém
spočíva v tom, že uvedený úsek sa
musí realizovať počas plnej cestnej
prevádzky, čo bude veľmi náročné na
reguláciu dopravy a už teraz by som
poprosil našich občanov o trpezlivosť.
Po rekonštrukcii mosta bude nasledovať výstavba kruhovej križovatky,
pričom celá stavba by mala byť dokončená na budúci rok. Veríme, že po
skončení tejto náročnej stavebnej akcie
bude doprava v našom meste bezpečná
a plynulá a zároveň tento projekt skultúrni centrum nášho mesta.“

Úvod mestského zastupiteľstva
patril primátorovi a jeho informáciám o aktivitách mesta a kultúrno-spoločenských podujatiach,
ktoré boli mestom zorganizované
v uplynulom období. Vyberáme
najpodstatnejšie.
Mesto bolo v Košiciach vyhodnotené ako jedno z najúspešnejších
čerpateľov finančných prostriedkov
z Nórskeho finančného mechanizmu
na Slovensku, pretože za toto programovacie obdobie získalo granty na
tri projekty. Slová uznania sme si
vypočuli na konferencii v Košiciach,
ktorú organizoval Úrad vlády a veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva.
Nemenej dôležité bolo ocenenie z
celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásilo ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja. Tvrdošín
získal druhé miesto za výstavbu
nízkoenergetického bytového domu
na Oravskom nábreží.
V Oraviciach sa pokračuje v prácach regulácie rieky Oravica, končí
sa projekt kanalizácie a čističky
odpadových vôd a realizuje sa tam

výstavba náučného chodníka. Tieto práce by mali byť ukončené do
konca tohto roku. Začali práce na
oprave mosta cez rieku Oravu, prebieha výberové konanie na výstavbu
kruhového objazdu pri kostole, pokračujú prípravné práce obchvatu
Tvrdošína. Z veľkých spoločenských
akcií spomenul primátor ukončenie
projektu cezhraničnej spolupráce,
ktorého výsledkom je zrekonštruované kultúrne stredisko, Deň učiteľov, výstavu k výročiu A. Škarvana
v spolupráci s Maticou slovenskou
a stretnutie s belgickou delegáciou
z partnerského mesta Durbuy. Vyzdvihol úsilie firmy Hydac Electronic, ktorá stavia výrobnú halu a informoval o postupe pri napĺňaní cieľov ďalšieho projektu cezhraničnej
spolupráce, týkajúceho sa výstavby
stálej scény v Oraviciach.
Potom sa poslanci venovali jednotlivým správam, týkajúcich sa
činnosti klubov dôchodcov, mestskej
knižnice, mestskej polície, technických služieb, oddelenia správneho,
sociálnych vecí a správy a činnosti

Poďakovanie za odvedenú prácu

V tomto roku si Štátny fond
rozvoja bývania (ŠFRB) pripomína 15. výročie svojho vzniku.
Počas svojej 15-ročnej existencie preukázal svojou činnosťou
nezastupiteľné postavenie medzi ekonomickými nástrojmi
štátu v oblasti rozvoja bytovej
výstavby.

na zatepľovanie bytoviek na sídlisku Medvedzie.
Naše mesto má veľmi dobrú
spoluprácu so ŠFRB, čo v týchto dňoch ocenil aj Ing. Ľubomír
Bošanský, riaditeľ Štátneho
fondu rozvoja bývania, ktorý
mestu udelil Ďakovný list v tomto znení:

Podpora rozvoja bývania je
zameraná hlavne na výstavbu
bytov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a na obnovu
a zatepľovanie bytového fondu.
Zvýhodnená podpora sa poskytuje najmä mladým ľuďom vo
veku do 35 rokov, odchovancom
detských domovov, mestám a obciam pri výstavbe a kúpe nájomných bytov a zariadení sociálnych
služieb. Úvery so zvýhodnenými
parametrami sú určené aj na obnovu a zatepľovanie bytových
budov. ŠFRB za dobu svojej existencie podporil výstavbu 69 172
nových bytov a obnovu 64 975
bytových jednotiek. Okrem uvedenej podpory bol v roku 2009
realizovaný aj Vládny program
zatepľovania v celkovom objeme
70 871 tis. eur, z ktorého finančné
prostriedky čerpalo aj naše mesto

„Vážený pán primátor,
pri príležitosti 15. výročia založenia Štátneho fondu rozvoja
bývania Vám vyjadrujem úprimné
a srdečné poďakovanie za aktívnu
pomoc a spoluprácu pri napĺňaní
poslania Štátneho fondu rozvoja
bývania v oblasti výstavby a obnovy bytového fondu na Slovensku.
Do ďalších rokov Vám želám
pevné zdravie, spokojnosť v práci
a osobnom živote.“
V rámci investičných rozvojových aktivít v oblasti podpory
bývania aj my využívame finančné možnosti zo ŠFRB, pretože pre
mesto je to najvýhodnejší finančný zdroj. Aj s touto finančnou výpomocou naše mesto za posledné
roky postavilo na sídlisku Medvedzie viac ako 100 bytov, ktoré
sú vo vlastnícve mesta a slúžia
občanom ako nájomné byty.

Z ostatného rokovania Žilinského samosprávneho kraja nám
poskytol niekoľko informácií jeho
poslanec Ivan Šaško.
„Z viacerých dôležitých bodov spomeniem aspoň schválenie
záverečného účtu a hospodárenie
za rok 2010 a prijatie úveru vo
výške 9 800 tis. eur na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ. Sú to
grantové prostriedky na projekty
z eurofondov.
Z ďalších aktuálnych otázok
sme prijali dodatok k Všeobecne
záväznému nariadeniu ŽSK o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie

opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately na základe
podaných žiadostí. Schválili sme
návrh, aby sa neodzmluvňovali
fungujúce oddelenia v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti
ŽSK, čím bude minimalizovaný
dosah na kvalitu a dostupnosť
poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zároveň sme vyzvali vládu
SR, aby dofinancovala zdravotnícke zariadenia, keďže vieme,
že stav v tejto oblasti je neuspokojivý a záleží nám na tom, aby
v nich bola zachovaná zdravotná
starostlivosť aj do budúcnosti.
Ďalšie zastupiteľstvo ŽSK sa bude
konať 27. júna.

Proti rušeniu vytypovaných nemocničných oddelení
v Hornooravskej nemocnici
v Trstenej, ktorá patrí pod Žilinský samosprávny kraj, sa pod
petíciu podpísalo niekoľko tisíc
občanov.
Dali tak najavo, že takáto
forma reorganizácie nášho
zdravotníctva a tejto nemocnice, ktorú sa snaží presadiť
táto vládna koalícia a minister
zdravotníctva je im cudzia.
O vyjadrenie stanoviska k tejto
problematike sme požiadali poslanca ŽSK Ivana Šašku.
„V pôsobnosti ŽSK sú štyri
nemocnice s poliklinikou, Dolnooravská v Dolnom Kubíne,
Hornooravská v Trstenej, Kysucká nemocnica v Čadci a Liptovská nemocnica v Liptovskom
Mikuláši. Ku nim patria ešte
Oravská poliklinika v Námestove, Turčianska poliklinika v
Turčianskych Tepliciach, kde sa
o pacientov stará 2 642 pracovníkov. V uplynulom roku kraj
investoval z vlastných zdrojov
viac ako 1,03 miliónov eur
do zdravotníckych zariadení,
najmä na nákup prístrojovej
techniky, a preto ani mne nie
je jedno, čo sa dnes deje v zdravotníctve. Podľa môjho názoru
si štát neplní svoje povinnosti
voči občanom ani v tejto citlivej oblasti. Hornooravská
nemocnica v Trstenej už dlhé
roky slúži k plnej spokojnosti,
no dnes o nej nerozhoduje ŽSK,
pod ktorého pôsobnosť spadá,
ale ministerstvo zdravotníctva,

a najmä zdravotné poisťovne,
ktoré určujú koho zazmluvnia
a koho nie. Dokonca sa hovorí
o predaji nemocníc, či vytváraní akýchsi eseročiek. Pre
zdravie a záchranu života je
potrebné vždy urobiť všetko
a myslím, že naše nemocnice
a polikliniky to aj robia v rámci
svojich možností. Smutné na
tom je však to, že nemocnice
nedostávajú od štátu za tieto
výkony adekvátne finančné
prostriedky. Myslím si, že je
potrebné urobiť všetko pre to,
aby zdravotná starostlivosť
bola dostupná pre všetkých
občanov, teda aj pre tých sociálne slabších. Za seba môžem
povedať, že v rámci svojich
možností robím všetko pre to,
aby zdravotné zariadenia, ktoré
patria pod Žilinský kraj, a teda
aj nemocnica v Trstenej, naďalej slúžili svojmu účelu. Napomôcť v tejto zložitej situácii
mali najmä poslanci Národnej
rady SR z Oravy za vládnu
koalíciu, ktorí po straníckej
linke môžu zatlačiť na ministra
zdravotníctva a vládu, aby túto
situáciu bezodkladne riešili.
Na jednej strane chce minister zdravotníctva umožniť
vytváranie zisku súkromným
zdravotným poisťovniam, na
druhej tieto poisťovne hľadajú
možnosti a spôsoby ako neuhradiť finančné prostriedky
za poskytnutú zdravotnú starostlivosť jej poskytovateľom,
a to myslím si, nemá žiadnu
logiku.“

Z rokovania ŽSK

Aby sa neznížila zdravotnícka dostupnosť

Z rokovania mestského zastupiteľstva
športových klubov na území mesta,
ktorých aktivity sú finančne podporované z rozpočtu mesta. Samostatne bola vyhodnotená efektívnosť
a účelovosť čerpania finančných
prostriedkov.
Najviac času však poslanci venovali výročnej správe, ktorá sa týkala
záverečného účtu mesta za rok 2010.
Prednesená bola spolu so súhrnnou
správou o rozpočtovom hospodárení
vrátane hodnotenia plnenia programového rozpočtu. Poslanci pozitívne
zhodnotili hospodárenie mesta, ktoré bolo potvrdené aj vypracovanou
správou nezávislého auditora. Z nej
vyplýva, že výsledky hospodárenia
mesta a peňažné toky za rok 2010
sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Overenie vykonali v súlade
s medzinárodnými audítorskými
štandardami.
Informatívnu správu o realizácii
schválených projektov financovaných z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta s prehľadom
finančných prostriedkov poskytnutých z fondov EÚ, predložila na

rokovanie zástupkyňa primátora,
ktorá informovala aj o ďalších projektoch, ktoré sa v súčasnom období
nachádzajú v štádiu hodnotenia alebo prípravy.
Poslanci v závere rokovania
schválili záverečný účet mesta za rok
2010 s výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Prostriedky prebytku z rozpočtu
mesta rozdeliť do rezervného fondu
a na pokrytie kapitálových výdavkov
v roku 2011 v súlade s investičnými
zámermi mesta.“ Taktiež schválili
hospodárenie technických služieb,
obchodnej spoločnosti Termalšport
za rok 2010, dodatok č. 3 k VZN č.
10/2009 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku školských zariadení a nákup osobného motorového
vozidla, na ktoré mesto získalo
finančný príspevok vo výške 7000
eur z neinvestičného fondu Ekofond.
Na záver rokovania sa poslancom
predstavila ešte televízia Oravia
so svojím zámerom, ktorý sa týkal
pokrytia a vysielania tejto televízie
v našom meste a okolí.
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Plán rozvojových aktivít postupne napĺňame
Na prvom tohtoročnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva schválili poslanci programový
dokument, ktorý zahŕňa hlavné zámery smerovania mesta. K rozvojovým aktivitám, uverejneným v minulom čísle našich novín patrí aj oblasť
dopravy, školstva, kultúry, mládeže a športu,
sociálnej a zdravotnej starostlivosti, poriadku
a bezpečnosti.
Vychádzajúc z jednotlivých
staníc s príslušnou vybavenospredsavzatí, ktoré sú premietnuťou, ako aj realizácia protihluté v pláne aktivít, reprezentanti
kových stien.
nášho mesta cítia spoločnú zodOkrem týchto väčších zápovednosť za budúcnosť mesta a
merov, podobne ako v predprejavujú úsilie, ochotu a spolupochádzajúcich rokoch, aj v tomto
dieľajú sa na tom, aby sme dosiahli
roku vykonáme údržbárske
budúcnosť takú, akú si spoločne
práce k zlepšeniu prejazdnosti
predstavujeme a sme presvedčení,
miestnych komunikácií formou
že ju v takejto podobe príjmete, aj
odstránenia bodových závad
vy, naši spoluobčania.
a čiastkovými úpravami krytov
vozovky, a to celoplošne na
Súčasne riešime dielčie
území mesta formou údržby.
i strategické záujmy
Naďalej podnikáme kroky, aby sme získali finančné
Vedenie mesta má v stálej
prostriedky z eurofondov na
pozornosti už niekoľko rokov
pripravovaný projekt rekonriešenie dopravnej situácie na
štrukcie miestných komuništ. ceste I/59 a II/520 v časti
kácií a parkovísk na sídlisku
pri kostole Sv. Trojice. Zámer,
Medvedzie.
vyvolaný aktivitou mesta po
mnohých rokovaniach, dopravŠkolstvo, mládež a šport
ných analýzach, bol zaradený
do plánu výstavby novej auV tejto oblasti sa snažíme
tobusovej zástavky, verejného
zachovať, ale tiež vylepšovať
osvetlenia a ďalšieho dotvorenia
a zefektívňovať fungujúci výtejto časti nášho mesta. Sme
chovno-vzdelávací systém rešradi, že sa náš plán podarilo prepektujúci potreby žiakov s cieľom
sadiť a začalo sa rekonštrukciou
zabezpečiť najvyššiu možnú kvamosta a výstavbou jednostranlitu výchovných a vzdelávacích
ného chodníka. Ďalším krokom
služieb na úrovni základného
bude výstavba novej kruhovej
školstva, materských škôl, centra
križovatky s napojením na revoľného času, ako aj v základnej
konštrukciu námestia.
umeleckej školy, kde deti nášho
V trvalej pozornosti mesta
mesta majú možnosť rozširovať
naďalej ostáva aj riešenie obsvoje vzdelanie a zdokonaľovať
chvatu mesta Tvrdošín rýchlostsa v sebarealizácii.
nou komunikáciou R3 v časti
K týmto zámerom im pripraTvrdošín - Nižná. Realizačný
vujeme vhodné podmienky, a to
projekt je pred ukončením
nielen formou podpory rôznych
a tohto času je v konaní majetaktivít, ale aj investičnými zákové vysporiadanie pozemkov,
mermi. Tento rok boli ukončektorého ukončenie je podklané dva projekty - rekonštrukcia
dom pre vydanie stavebného
a modernizácia materskej škôlky
povolenia. Súčasťou projektov Medvedzí a ZŠ M. Medveckej.
vej dokumentácie je výstavba
V príprave je projekt na obnovu
nového mosta smerom k družmaterskej školy na Oravskom
stvu, obojstranné riešenie odnábreží. Tento projekt bol so sprastavných plôch s vybudovaním
covanou žiadosťou predložený na
obslužných zariadení čerpacích
novovzniknutú inštitúciu - Eko-

fond. Hlavným zámerom aj tohto
projektu je znížiť ekonomické ukazovatele, hlavne v spotrebe energií
a vytvoriť kvalitnejšie podmienky
na výchovu a vzdelávanie detí.
Aj v tomto roku medzi hlavné
aktivity patrí podpora a rozvoj
mestského športu. V rámci našich dotácií podporujeme rôzne
druhy športov, v ktorých sa angažujú športovci rôznych vekových
kategórií. Začiatkom roka bolo
vyhlásených 10 najúspešnejších
športovcov, ktorí boli ocenení za
prácu a výsledky roku 2010.
Vedenie mesta pre mládež
v našom meste neustále vytvára
vhodné podmienky, aby svoj
voľný čas využívala racionálne
a našla sa v rôznych druhoch
športu, ktoré mesto nielen finančne a materiálne podporuje,
ale taktiež vytvára a buduje nové
športoviská či už pre aktívnych
či pasívnych záujemcov o šport.
Aj v ďalšom období máme v evidencii aktívneho športu početné
zastúpenie našich futbalistov
rôznych vekových kategórií, ale
k športu sa hlásia aj florbalisti,
volejbalisti, stolní tenisti, šachisti
a ďalší, ktorí svoje aktivity rozbiehajú v tenise, hokeji či korčuľovaní, cykloturistike a pod. Naďalej
budeme podporovať a financovať
plavecké výcviky pre deti základných škôl a spolupodieľať sa na
organizovaní rôznych športových
súťaží celoslovenského, ale aj medzinárodného charakteru.
Kultúra
Zámerom je trvalé zachovanie
jej historickej jedinečnosti a vytváranie modernej súčasnosti.
I tento rok pripravujeme množstvo kultúrnych a spoločenských
podujatí, ktoré sú uvedené v brožúre „Kalendár podujatí mesta
Tvrdošín na rok 2011“.
Do kultúry patrí aj zachovanie
kultúrneho dedičstva. Máme záujem na dôslednej údržbe nášho
dreveného kostolíka, ale tiež na
dotvorení jeho areálu aj s doplnkom k propagácii. Začiatkom roka
boli na Ministerstvo kultúry SR

Oravice môžu byť garantom rozvoja cestovného ruchu v regióne
Za ostatné roky sa v Oraviciach uskutočnili a ešte pokračujú pomerne veľké investičné
akcie zamerané na základnú a
nevyhnutnú infraštruktúru pre
ďalší možný rozvoj cestovného
ruchu a ďalšie aktivity spojené so
športom, turistikou a oddychom.

pred niekoľkými rokmi, no najmä
by musel chcieť vedieť, aké boli a
aké sú možnosti rozvoja turizmu
na Slovensku.
To, že tam boli vybudované termálne kúpaliská, moderný Meander
Park, zimné stredisko, to poznajú
nielen obyvatelia Oravy, ale Oravi-

vodovodu, v rámci ktorého bol
postavený vodný zdroj, prívodný
rigol, vtokový objekt, odberný
objekt, oplotenie, nádrž vodojemu a rozvodná vodná sieť, kde sa
preinvestovalo 200 000 eur. Pre
skultúrnenie životného prostredia sa tu v súčasnosti realizuje
regulácia rieky Oravica s podstatnou úpravou centra Oravíc. Po
dokončení bude ochraňovať túto
časť územia nášho mesta pred povodňami a po celkovom dotvorení
prostredia s upravenými chodníkmi bude iste ideálnym miestom
na prechádzky. Vo výstavbe je
aj náučný chodník s dotvorením
turistických odpočívadiel a informatívnymi tabuľami pre turistov,
ktoré určite ešte zvýšia atraktivitu
Oravíc. Časť z neho už turisti využívajú, takže si dovolím tvrdiť,
že Oravice patria k dobre sa rozvíjajúcim strediskám cestovného
ruchu. Oceňujú to návštevníci zo
Slovenska i zahraničia, ktorí sem
prichádzajú za oddychom. V rozvoji a zveľadovaní Oravíc chceme
naďalej pokračovať, pretože chceme, aby tu pre budúce generácie

Zregulované brehy Oravice pri Meander parku sú nielen
zábranou proti povodniam, ale aj esteticky dotvorili túto
časť a vhodne zapadli do koloritu prírody.
Dnes Oravice disponujú významce sú známe aj v zahraničí. Pre ich
ným potenciálom pre cestovný
ďalší rozvoj sa v poslednom období
ruch, ktorý dáva predpoklad pre
hospodársky rozvoj strediska. Je
spojený s rozvojom služieb pre
turizmus v celoštátnom, ale aj medzinárodnom význame. Niektoré
média akoby nechceli vidieť, čo
sa tu za posledné roky podarilo
zrealizovať a zámerne podsúvajú čitateľom často aj polopravdy
o Oraviciach, čo škodí tomuto regiónu, ale aj cestovnému ruchu.
„Myslím si, že to bude v
prvom rade „závisť“ tých, čo vo
svojom živote nič nedokázali alebo ich neschopnosť vôbec niečo
urobiť pre budúce generácie. Normálny a len trošku chápajúci neUpravené okolie a priestory novopostavenej čističky odpadových
môže poprieť, že Oravice výrazne
vôd v Oraviciach.
prispeli k rozvoju cestovného ruvybudovala kanalizácia v dĺžke 3
po nás ostalo niečo pekné a osožchu na Orave. Keby chcel niekto
500 m, čistička odpadových vôd a
né. V závere je potrebné dodať,
objektívne hodnotiť uplynulé
trafostanica. Rozpočtový náklad na
že to neprišlo samo a že niekto
obdobie, musel by chcieť poznať
túto stavbu činil 1 754 446 eur. Drumusel pre to niečo urobiť. Určite
východiskovú pozíciu a začiatky
hým projektom, ktorý bol úspešne
to neboli tí, čo už roky škodia
využívania termálnej vody. Mal
ukončený bola výstavba a rozšírenie
nášmu mestu.“
by poznať situáciu, aká tu bola

zaslané dva projekty, ktoré boli
podporené Krajským pamiatkovým úradom v Žiline. Pri úspešnosti projektov by sme mohli
začať s realizáciou jednotlivých
zámerov už tento rok. Ďalšie dva
projekty, ktoré sme podali sa týkajú realizácie veľkých kultúrnych
podujatí. Pieseň znie oravickou
dolinou je názov mikroprojektu,
vypracovaného k výzve Cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Bol úspešný.
V dr uhom polroku začneme
s vytvorením kultúrnej scény
v Oraviciach s aktivitami s ňou
súvisiacimi. Naďalej budeme
udržiavať čulé partnerské vzťahy
s partnerskými mestami, a najmä
poľskou gminou Kościelisko.
Sociálna a zdravotná starostlivosť
V tejto oblasti sa snažíme
skvalitňovať život sociálne slabších, občanov so zdravotným
postihnutím a dôchodcov, vytvárať podmienky pre poskytovanie
základnej starostlivosti formou
opatrovateľskej služby prostredníctvom pracovníkov mesta.
Rozvojové aktivity v našom pláne smerujú aj k sociálnej oblasti.
Plán je nasmerovaný na poskytovanie podpory a rozvoj podmienok pre dôstojnú životnú úroveň
občanov v meste. V oblasti politiky zamestnanosti realizujeme a
podporujeme politiku podporujúcu rast udržateľnej zamestnanosti
pre všetky skupiny obyvateľov
s dôrazom na občanov ťažko
umiestniteľných na trhu práce.
Pozornosť venujeme integrácii
znevýhodnených skupín občanov
do života spoločnosti (občania zo
zdravotným postihnutím, občania zo sociálne znevýhodneného prostredia). Mesto i naďalej
rozvíja a podporuje programy
na podporu rodiny s dôrazom na
preventívne programy.
Vzhľadom na starnutie populácie venujeme zvýšenú pozornosť programom podpory pre
starších občanov. V rámci realizácie programov sa bude uplat-

ňovať princíp rovnosti príležitostí.
V oblasti zdravotníctva, so
zreteľom na ambulantnú starostlivosť, je našim cieľom zabezpečiť
vhodné podmienky lekárom pri
výkone svojej profesijnej činnosti, ale tiež vytvoriť štandardné
prostredie pre pacientov, ktorí
lekárske služby potrebujú. Chceme vytvoriť podmienky pre rozšírenie poskytovania zdravotnej
starostlivosti o špecializovaných
lekárov, avšak táto skutočnosť
závisí od legislatívy a záujmu
lekárov.
Poriadok a bezpečnosť
Naším zámerom je zachovať
bezpečné mesto pre občanov aj
návštevníkov, ochrana majetku,
životného prostredia. Aby sa zachovala bezpečnosť a poriadok
vytvárame súlad prác medzi mestskými policajtmi a štátnou políciou. Súlad práce tak zabezpečuje
istotu, aby sme ľudí zbavili strachu
z násilia a zločinu. V rámci tejto
činnosti zdokonaľujeme kamerový systém a postupne začneme
s prípravou rozšírenia bezpečnostného kamerového systému aj
v problematických lokalitách. Neustále kladieme dôraz na preventívne pôsobenie policajtov, ktorí sa

budú zameriavať aj na dopravné
značenie, čistotu v meste, čierne
skládky, venčenie psov, likvidáciu
vrakov - neoznačených motorových vozidiel a pod. Aj k tomuto
zámeru pod názvom „Bezpečnosť
v meste“ bol vypracovaný projekt
za účelom rozšírenia a vylepšenia
kamerového systému.
Naše okresné mesto sa snaží
v rámci svojho potenciálu umožniť
našim ľuďom spokojné bývanie,
možnosť pracovať, vzdelávať sa,
relaxovať, poskytuje určité služby
a iné možnosti. Hlavným úsilím
samosprávy okrem realizácie zákonných ustanovení je sústrediť sa
na život ľudí v našom meste teraz,
ale aj v blízkej budúcnosti, aby nabral rozvojový ráz a dostal to, čomu
sa hovorí ľudský rozmer. Aj preto
každý rok sa spracúva tento dokument, dokument, ktorý definuje
našu komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja nášho mesta, a ktorý je
spoločne prerokovaný má mestskom
zastupiteľstve. Máme záujem, aby
mesto Tvrdošín bolo pre našich ľudí
miestom, kde sa radi zdržiavajú, kde
chcú trvalo ostať, ale aj miestom,
kde sa budú aj po dlhšom odlúčení
radi s hrdosťou v srdci vracať.
Mgr. Vlasta Jančeková,
zástupkyňa primátora

Za 1,3 milióna šesťdesiat lôžok

Tlačová agentúra SR uverejnila informácie, týkajúce sa
pripravovanej výstavby Domu seniorov v našom meste.
Projekt s celkovými nákladmi 1,3
Samospráva doťahuje prípravnú
milióna eur s nenávratnou finančnou
fázu výstavby nového domova sociálpodporou eurofondov by mal uspokojiť
nych služieb.
neustále rastúci dopyt po sociálnych
Moderné zariadenie so 60 lôžkaslužbách. V Tvrdošíne síce už dávnejšie
mi a ďalším zázemím pre celodennú
zabezpečuje tieto služby Dom dôchodi ambulantnú starostlivosť o klientov
cov v správe vyššieho územného celku,
najmä z radov seniorov bude stáť na
ale reálne potreby mesta a blízkeho okonevyužívanom pozemku v časti Kráslia si žiadajú oveľa väčšiu kapacitu.
na Hôrka.
„V novom domove sociálnych slu„Trochu nás pribrzdilo zrušenie
žieb budú i priestory na rehabilitáciu,
verejného obstarávania, v ktorom sme
zdravotnú starostlivosť, zabezpečenie
hľadali najvýhodnejšieho spoločného
stravovania či trávenia voľného času
dodávateľa stavebných prác a zároveň
nielen pre jeho stálych obyvateľov. Ak sa
aj materiálno-technického vybavenia nonám podarí čo najskôr úspešne dotiahnuť
vostavby,“ povedal primátor Ivan Šaško.
všetky nevyhnutné formality, stavebné
„Museli sme to však podľa pokynov Úrapráce by sa mali naplno začať už v tomto
du pre verejné obstarávanie rozčleniť a
roku,“ povedal I. Šaško.
(TASR)
vyhlásiť nové verejné obstarávanie.“

Aktualizácia pre budúcnosť
Pre katastrálne územie Oravíc existuje právoplatný územný
plán, podľa ktorého sa povoľuje
výstavba a zabezpečuje sa rozvoj tejto časti mesta Tvrdošín. V
súčasnosti však mesto pre túto
lokalitu zabezpečuje vypracovanie dodatku k územnému plánu.
Podrobnejšie informácie k tejto
problematike sme získali od
primátora.
„Každý dokument má svoje
obdobie, svoju platnosť, a tak aj
doterajší územný plán Oravíc,
ktorý má mesto je platný a výstavba môže pokračoval podľa
neho. Nikto si nemôže zmyslieť,

že bude stavať nejaký objekt,
napríklad v Tichej doline, či
TANAP-e. Aj preto v súčasnom
období sa prehodnocuje územný
plán v katastrálnom území Oravíc
a pripravuje dodatok k platnému
územnému plánu, ku ktorému sa
však musia vyjadriť odborníci na
architektúru, životné prostredie,
dopravu a iné oblasti.
Dodatok k územnému plánu
Oravíc sa robí hlavne preto, že
reguláciou rieky Oravica sa zmenila centrálna časť a vytvorili sa
nové plochy, čo bolo potrebné
zdokumentovať. Pre spracovanie dodatku územného plánu sú

v súčasnosti už spracované rozbory a prieskumy. Ďalšia etapa
bude závislá od schvaľovacieho
procesu“.
Rozvoj tejto časti mesta bol
v uplynulom období poznačený
tzv. kauzou Oravice, keď správa
katastra protizákonne prepísala
Oravice do Vitanovej, čo bolo
na veľkú škodu celého regiónu.
Rozvoj Oravíc mohol pokračovať rýchlejšie a mohol prinášať
dlhšiu dobu úžitok nášmu mestu
a okolitým obciam, Aj turizmus
sa mohol rozvíjať oveľa väčším
tempom a do oveľa väčších rozmerov.

Z úspešného projektu sme
získali finančné prostriedky
1 991 630 eur na výstavbu
zberného dvora a nákup novej techniky.
„Cieľom projektu s názvom Zberný
dvor, ktorý sme podali ešte v roku 2009
na ministerstvo životného prostredia
bolo získanie nových mechanizmov
pre naše technické služby, hlavne pre
odvoz odpadu, ale aj pre čistenie mesta, pretože naše strojné zariadenia už
takpovediac dožívali. Nová technika
v dnešnej dobe nie je najlacnejšia
a z mestských prostriedkov by sme ju
nedokázali nakúpiť. Sme radi, že sme
boli úspešní, pretože je to investícia do
životného prostredia a do budúcnosti,
ktorá má veľký význam pre každého
z nás. Strojné zariadenia spĺňajú všetky
normy Európskej únie a budú istotne
patriť k najmodernejším na Slovensku,“ informoval nás primátor.
Na skvalitnenie prác v meste, ale
aj pre zvýšenie jeho čistoty už slúžia
nové mechanizmy - kolesový nakladač KRAMER 750, traktor AGROFARM 410, traktorový príves - vlečka
FLIEGL, štiepkovačka s vlastným pohonom NHS 180m, dvojkomorový lis

L 30 - 2, 15 kusov veľkoobjemových
kontajnerov 5m3, 15kusov veľkoobjemových kontajnerov 7m3, 24 kusov
120 litrových nádob na separovaný
zber, 110 kusov 1100 litrových kontajnerov na separovaný zber (sklo,
papier, tetrapaky, plasty).

Separácií odpadu však napomôže najmä výstavba triediacej linky
s lisom na zmenšenie množstva
odpadov. Triedením domového
odpadu a recykláciou vybraných
druhov sa tiež predlží životnosť
našej skládky v Jurčovom laze.

Mechanizmy už slúžia svojmu účelu
a výstavba areálu zberného dvora čaká na realizáciu
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Aj takto sa dá zavádzať verejnosť, keď sa nezverejní to, čo je podstata a čo je pravda

Vážený pán primátor,
o jednom z mnohých podvodov, ktorými nevyhnutné položky či práce naviac za- preto ako sa na Slovensku nedá vymôcť
spravodlivosť či právo ako také, pretože
chcela by som Vás poprosiť o vyjadre- zodpovední štatutári PD Žiarec Tvrdošín bezpečujeme z rozpočtu mesta.
Aj keď MsZ schválilo na februárovom niektorým sudcom na Slovensku vôbec
nie sa k dvom témam. Prvá sa týka námes- predali to, čo im nikdy nepatrilo, a to potia, druhá Oravíc.
zemky urbárnikov Tvrdošína za niekoľko zasadnutí čiastočné prefinancovanie prác nejde o spravodlivosť, ale nemajú záujem
A. Musím uznať, že námestie bude miliónov, medzi iným aj pozemky nielen na rekonštrukcii námestia, nemuseli sme ani rešpektovať zákony.
K položeným otázkam len toľko, že
pekné. Počula som však o problémoch, kto- pod spomínanou maštaľou v Oraviciach ich použiť, pretože sa nám podarilo, aj keď
s malým časovým sklzom, zabezpečiť tie pre katastrálne územie Oravíc existuje
ré máte s financovaním jeho rekonštrukcie, ale aj všetko, čo je okolo nej.
neviem, či je to pravda.
Rekonštrukcia Trojičného námestia, finančné prostriedky, ktoré boli zazmluv- právoplatný územný plán, podľa ktorého sa
povoľuje jednotlivé stavby a zabezpečuje sa
1. Mohli by ste priblížiť prefinanco- parku a jeho priľahlého okolia prebieha nené s ministerstvom.
Zazmluvnený termín ukončenia celého rozvoj tejto časti mesta Tvrdošín.
vávanie prác z projektu? Meškajú platby? podľa plánu a zazmluvnených podmienok
Aj keď v súčasnosti mesto zabezpeVznikli nejaké nepredvídané okolnosti, s bývalým ministerstvom výstavby a regi- projektu je k 30. 9. 2011, no radi by sme
občanom mesta v plnej kráse odovzdali čuje vypracovanie dodatku k územnému
ktoré navyšujú rozpočet? Museli ste ne- onálneho rozvoja.
plánovane uvoľniť peniaze na financovanie
Keďže zmluvy s dodávateľom boli, zrekonštruované centrum niekedy v po- plánu mesta aj pre túto lokalitu je doterajší
územný plán platný a je možné postupovať
námestia?
a najmä sú výhodné pre mesto najmä v tom, lovici júla.
Pre objasnenie, resp. pre poznanie len podľa neho.
2. Kedy by malo byť námestie úplne že mesto si nemuselo brať žiaden úver na
Rozvoj tejto časti mesta bol v uplyhotové?
prefinancovanie tejto investičnej akcie, pravdy okolo tzv. zrúcaniny bývalej mašB. Často sa hovorí o objekte pri vstupe ktorá je finančne krytá 80% z prostriedkov tale v Oraviciach, ktorá bola vo vlastníctve nulom období poznačený tzv. kauzou
do Oravíc. Naozaj špatí. Pýtali sme sa maji- EÚ, 15% zo štátneho rozpočtu a len 5% bývalého JRD Tvrdošín, resp. Žiarec PD Oravice, keď správa katastra protizákonne
Tvrdošín, nie je možné odpovedať len v sú- prepísala Oravice do Vitanovej, čo bolo na
teľa, prečo ju neopraví, alebo prečo tam ne- z rozpočtu mesta.
vybuduje niečo iné. Povedal, necitujem, len
Keďže príprava a realizácia projektov vislosti s územným plánom Oravíc, pretože veľkú škodu celého regiónu, pretože rozvoj Oravíc mohol byť úplne
približujem jeho stanovisďalej a mohol prinášať úžitok
ko, že nechce zbytočne
nielen okolitým obciam, ale
investovať do projektov,
turizmus sa mohol rozvíjať
lebo vie, že Mesto Tvrdooveľa väčším tempom a do
šín mu stavebné povolenie
oveľa väčších rozmerov.
nevydá. Myslí si to preto,
To, že Oravice prispeli
že aj neďaleký objekt
pre rozvoj cestovného ruchu
mal podobné problémy.
v tejto časti Oravy, to nemôPovedal tiež, že príčinou
že nikto poprieť. Keby chcel
môže byť, že mesto nemá
niekto objektívne hodnotiť
platný územný plán na
uplynulé obdobie, musel by
danú lokalitu.
chcieť poznať východiskovú
Rada by som sa opýpozíciu a začiatky využívatala:
nia termálnej vody, mal by
1. V akom štádiu je
poznať, čo tam bolo pred
príprava územného plániekoľkými rokmi, no najmä
nu pre danú lokalitu, a či
by mal vedieť, aké boli a aké
je práve tento moment
problémom pri vydáva- Mesto malo záujem zlikvidovať bývalú družstevnú maštaľ. Ale, predstavte sú možnosti rozvoja turizmu
ní stavebných povolení si, vraj budova v takomto stave môže ešte „slúžiť“. Urobte si názor sami. na Slovensku.
To, že tam boli vybudona území Oravíc.
vané termálne kúpaliská, moderný Mean2. Čo všetko sa pre rozvoj cestovného financovaných z EÚ je proces veľmi ná- to vôbec nie je podstata problému.
Podstata spočíva v tom, že družstvo der park, zimné stredisko, to poznajú nielen
ruchu v Oraviciach vybudovalo v ostatnom ročný, uznávam, že pri ich implementácii
predalo tzv. maštaľ s pozemkami okolo obyvatelia Oravy, ale Oravice sú známe aj
desaťročí?
samozrejme môžu vzniknúť aj problémy.
Ďakujem za odpovede.
K dnešnému dňu je samotná realizácia maštale, ktoré družstvu nikdy nepatrili v zahraničí.
Pre ďalší rozvoj Oravíc sa v poslednom
S úctou Ing. Lýdia Vojtaššáková, šéf- a už aj financovanie v súlade s harmonogra- spolu za takmer 5 mil. Sk.
Zrúcanina maštale, ktorá patrila druž- období vybudoval kanalizačný zberač
redaktorka MY Oravské noviny
mom, aj keď v závere minulého roka nám
Tu je odpoveď primátora, ktorá však meškali niektoré platby len preto, že nám stvu, samozrejme, nemá žiadnu hodnotu s čističkou odpadových vôd, postupne
v dole uvedenom znení v MY Oravských meškal podpis ministerstva na dodatku ku a pozemky, ktoré nikdy nepatrili Žiarcu sa rieši zásobovanie pitnou vodou a pre
PD Tvrdošín, patria nielen podľa zákona skultúrnenie životného prostredia sa realinovinách nebola zverejnená, pretože základnej zmluve.
nevyhovovala „niekomu“. (Jeho meno už
Tak, ako pri každej rekonštrukcii nie je č.49/1959 Zb., ale aj v zmysle odôvod- zuje regulácia rieky Oravica s dotvorením
možné predvídať, v akom stave je pôvodná nenia Ústavného súdu SR urbárnikom centra Oravice.
v našich novinách nebudeme uvádzať.)
Vo výstavbe je náučný chodník s dotvo„Veľmi rád odpovedám na otázky, infraštruktúra či statika alebo podložie te- Tvrdošín.
Na maštaľ mesto vydalo asanačné rením turistických odpočívadiel a informaktoré dokážu uviesť veci na správnu mieru, rénu, tak je to aj v prípade tejto revitalizácie
a najmä majú zmysluplný význam pre ľudí, centra mesta, kde chceme vylepšiť stav aj rozhodnutie, avšak tzv. vlastníci si na od- tívnymi tabuľami pre turistov, ktoré určite
súvisiacich prvkov tejto časti mesta, najmä volacom Stavebnom úrade tzv. vybavili, že ešte zvýšia atraktivitu Oravíc.
ktorí chcú počuť pravdu.
Pred uverejnením žiadam zaslať na
Vaša otázka začína „uznaním“ ktoré v rozvodoch elektriky, vodovodu, kanali- stavba im ešte môže slúžiť. Keďže ide iba
som z médií na adresu Tvrdošína už dáv- zácie ale aj ďalších priorít , ktoré vylepšia o obštrukcie a úplne iný zámer tých, čo to odsúhlasenie.
existujúci stav najmä okolo kostola, ale protizákonne predali a kúpili urbárske poIng. Ivan Šaško
no nepočul.
Dovetok: Čo sa však nestalo a v noJe tiež dobré, že aj odpoveďou na dru- chceme tým zvýšiť aj bezpečnosť chod- zemky je presne taký, ako to na Slovensku
hú otázku môžem aspoň čiastočne uviesť cov na križovatke, autobusovej zástavke funguje, s akými podvodmi narába štátna vinách MY Oravské noviny bolo to úplne
správa, ako konajú súdy, či aká je vôbec ináč pochopené, a najmä napísané tak, ako
veci do polohy pravdivosti príbehu jednej či cestných prechodoch.
Tieto skutočnosti riešime s inštitú- vymožiteľnosť práva.
to máme možnosť vidieť v súčasných slomaštale v Oraviciach, ktorá nielenže už
Takže aj tento prípad je vzorový venských médiách.
koky špatí tento kút Oravy, ale hovorí aj ciami, ktoré majú v správe tieto siete a

Prečo nie je ukončený ROEP alebo ako
sa na Slovensku dajú robiť podvody

Register obnovenej evidencie
pozemkov (ROEP) v Tvrdošíne zatiaľ
nie je ukončený.
Zistiť vlastnícke vzťahy k jednotlivým pozemkom nie je vždy jednoduché, pretože nie sú vždy zapísané
len v pozemkových knihách alebo katastri, ale aj v listinách, ktoré vlastnia
občania. V rokoch 1950 až 1964 totiž
nebol povinný zápis do pozemkovej
knihy a údaje o niektorých parcelách
majú len občania.
Pri ROEP-e sa spracúva písomná
a grafická časť. Písomná v sebe kompletizuje údaje pozemkovej knihy a
ďalších listín, ktoré sa nachádzajú
najmä v zbierke listín príslušnej správy katastra, ale aj v archívoch alebo
sa získajú miestnym prešetrovaním
od občanov a organizácií. Treba pamätať aj na to, že niektoré vlastnícke
vzťahy vznikli zo zákona a nemusia
byť k nim zápisy v pozemkovej knihe
ani listiny.
Prečo ešte nie je ukončený ROEP?
Tu si treba položiť otázku: Komu asi
tak veľmi záleží na tom, že to, čo sa
nachádza v intraviláne Tvrdošína,
alebo to, čo vždy bolo, a najmä stále
je urbárske, alebo aj neknihované
pozemky, ktoré podľa zákona patria
obci či mestu, by podľa doterajšieho
návrhu ROEP-u malo patriť istej skupine ľudí ? Komu tak na tom veľmi
záleží? Ľudia, zamyslite sa, či to nebude tak, že niekomu záleží, aby všetko patrilo istej skupine ľudí. A práve
na tieto tzv. podvody Komisia prišla.
Spracovateľ viac ako 100 urbárskych
a neknihovaných pozemkov v predloženom diele na schválenie zapísal
na Žiarec PD Tvrdošín. Ako titul síce
uvádza nejaký nič nehovoriaci rozsudok Najvyššieho súdu, ktorý nielenže
nie je právoplatný, ale hlavne nerieši
vlastníctvo. Dokonca aj neknihované
pozemky, ktoré priamo zo zákona
patria do vlastníctva mesta identifikuje ako družstevné. Ak by Komisia
súhlasila s týmto predloženým dielom, po schválení by sme pravdepodobne po verejných priestranstvách,
miestnych komunikáciách chodili
akože po družstevných pozemkoch,
kde zo skúsenosti je nám známe,
že by to nebolo len tak. A aj preto
zverejňujeme tieto chyby spracovateľa, pretože v predchádzajúcich rokoch bolo vypracované dielo ZRPS
pre extravilán mesta Tvrdošín a čo sa
udialo? Zhoda, ten istý spracovateľ,
ktorým bolo vlastníctvo k urbárskym
pozemkov zapísané v 2/3 účasti na

Žiarec PD Tvrdošín. Takto bol založený list vlastníctva č.3077, kde
iba 1/3-ine, t.j. 140-tim urbárskym
spoluvlastníkom zo súčasných skoro 750 urbárnikov bolo vlastníctvo
takto priznané. Táto skutočnosť sa
okrem iného teraz prejavila pri majetkovom vysporiadaní obchvatu R3,
kde malo byť za záber pozemkov
vyplatených cca 6,5mil.Sk. Podľa
podielu zapísaného na liste vlastníctva až 4,3mil. Sk by dostalo finančnú
náhradu za ostatných urbárnikov
družstvo, ktoré sa o ne samozrejme
vehementne domáhalo. Aby urbár
tomuto zabránil a finančná náhrada
bola vyplatená tomu, komu patrí,
t.j. všetkým urbárnikom, v súčasnom období už prebiehajú potrebné
kroky s podanou žalobou na súd,
aby finančné prostriedky boli zatiaľ uložené v depozite súdu. Ako
k tomuto mohlo dôjsť? Možno, že
aj preto, že v minulosti pri spracovaní diela ZRPS žiadna komisia
zriadená nebola, a preto nemal kto
brániť vlastníctvo urbáru, a možno
je to aj o charaktere tých ľudí, ktorí svojským spôsobom pri týchto
dielach disponujú s vlastníctvom
iných, resp. je to pripravované pre
tých, s ktorými sa spolu podieľali
na podvodoch.
Chceme veriť, že v súvislosti
s obnovou evidencie niektorých
pozemkov a právnych vzťahov k
nim v intraviláne mesta bude ROEP
urobený podľa platných pravidiel a
komisia zriadená podľa zákona ho
zverejní, pričom doručí všetkým
známym účastníkom výpis s konkrétnymi údajmi o pozemkoch,
ktoré vlastnia. Voči nemu je možné
podať námietku. Potom správny orgán, príslušný pozemkový úrad alebo správa katastra, na návrh komisie
rozhodne o námietkach a zhotoviteľ
- geodet zostaví konečný stav registra pre účely autorizačného overenia
a vydania rozhodnutia o schválení
registra. Rozhodnutie o schválení
ROEP-u je verejnou listinou a takto
sa aj zapíše do KN.
Po zápise registra do katastra
nehnuteľnosti je možné ešte do troch
rokov v týchto údajoch vykonávať
zmeny na základe zistenia iných
skutočností alebo pri oprave rôznych chýb. Predsa je nemysliteľné,
aby prostredníctvom ROEP-u mohla
istá skupina ľudí získať vlastníctvo
na úkor skutočných zákonných
vlastníkov.

Uplynulo už niekoľko rokov od udalostí spojených s úsilím pripojiť naše Oravice k obci Vitanová.
My prostredníctvom časti jedného článku z novín Naša Orava zo dňa 24. 2. 2004 si oživme v pamäti
Činnosť urbariátov by mal regulovať nový zákon
a pripomeňme si kto a akým počinom podporoval protizákonnosť, ktorej ohniskom bola skupina Pabelaka.
Takže spolu čítajme a zistíme s odstupom času „komu o čo išlo a kto je kto aj dnes“.

Od 20. septembra 2000 je lokalita
turisticky atraktívnych Oravíc zapísaná v katastri obce Vitanová. Tam teda
podľa zákona č. 317/1992 Z. z. majú
obyvatelia, žijúci v Oraviciach i vlastníci a užívatelia nehnuteľností, platiť
aj daň. Primátor Tvrdošína však, ako
každoročne, keď sa priblíži čas platenia
daní z nehnuteľností, využívajúc pritom
rôzne demagogické praktiky, informuje
verejnosť, že daň patrí mestu Tvrdošín.
Zaujímavú iniciatívu, podporujúcu
primátorove snahy, vyvinul koncom
januára prednosta Katastrálneho úradu v Žiline, ktorý poslal list všetkým
vlastníkom a užívateľom nehnuteľností
na území Oravíc, aj štátnym orgánom,
inštitúciám a organizáciám pôsobiacim
v Žilinskom kraji, upozorňujúci ich, že
„výkon samosprávy a prenesenej štátnej
správy“ na území Oravíc „prislúcha
Mestu Tvrdošín“. Podľa tohto „upozornenia“ dane teda treba platiť mestu
Tvrdošín. „Keďže však podľa katastrálneho zákona katastrálne orgány nemajú
právomoc rozhodovať o územných
zmenách obcí, ani určovať príslušnosť
pre výkon samosprávy na príslušnom
území, konal prednosta Katastrálneho
úradu v Žiline Ing. Ivan Gaža v rozpore
s Ústavou SR“, informoval nás právny
zástupca obce Vitanová JUDr. Roman
Hošovský. Obec Vitanová preto podala na neho podnet na trestné stíhanie
a domáha sa zrušenia vydaných aktov
KÚ súdnou cestou. Právny zástupca
Vitanovej žiada tiež prostredníctvom
prokuratúry voči prednostovi Katastrálneho úradu v Žiline vyvodenie osobnej
zodpovednosti u nadriadeného, Úradu
geodézie, kartografie a katastra SR.
Za nezaplatenie daní aj exekúcia
Podľa informácií z Obecného úradu
vo Vitanovej, k 20. februáru z približne
osemdesiatky vlastníkov a užívateľov
nehnuteľností v Oraviciach zaplatilo

daň do Vitanovej 21 vlastníkov, termín
splnenia daňovej povinnosti je do 31.
marca. „Mesto Trstená, ako vlastník
nehnuteľnosti v tejto lokalite, priznalo
daň do Vitanovej, povedal nám primátor Trstenej Ing. Juraj Bernaťák.
„Upozornenie Ing. Gažu pokladám za
dezinformáciu a neberiem ho do úvahy,
pretože viem, pod ktoré katastrálne územie je zapísaná lokalita Oravíc,“ dodal
primátor Trstenej. Poľnohospodárske
družstvo Žiarec Tvrdošín tiež priznalo
daň obci Vitanová. Predseda Ing. Anton Palider to zdôvodňuje takto: „Dane
sme priznali v zmysle súčasne platného
zákona, ktorý jednoznačne ukladá, že
„správu dane z pozemkov, zo stavieb
a dane z bytov vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.“
Teda, či sme chceli, alebo nechceli, ak
sme mali konať v zmysle zákona, museli
sme dane priznať obci Vitanová.“
V Tvrdošíne vám vyčítajú, že
ako tvrdošínske družstvo nechcete
daň platiť „svojmu“ mestu. Platilo
družstvo niekedy v minulosti dane
do Tvrdošína?
„Áno, rokoch 1993 až 2000, keď
boli pozemky v Oraviciach evidované
v Obci Tvrdošín, sme daň odviedli
mestu Tvrdošín. Rešpektovali sme teda
zákon, hoci zápis týchto pozemkov bol
nezákonný a určite bol takýmto zásahom spáchaný trestný čin. Chcem dodať, že nikdy predtým, nech si hocikto
hovorí hocičo, nepatrili pozemky do
katastrálneho územia mesta Tvrdošín,
i keď vlastníkmi týchto pozemkov jednoznačne celú históriu boli a teraz sú vo
väčšine občania Tvrdošína.“
Takže v prípade, žeby došlo
k zmene evidovania územia Oravíc
spod Vitanovej pod Tvrdošín, kde
posmerujú dane z pozemkov, ktoré
družstvo obhospodaruje v Oraviciach?

„Opäť, ako to ukladá zákon, do
mesta Tvrdošín, teda tak, ako to platilo
v spomínaných rokoch. Pochybujem
však, žeby niekto urobil takýto nezákonný zápis po druhýkrát, a to v čase,
keď stojí Slovensko na prahu Európskej
únie. Zákonnosť je totiž výsostnou
zásadou tohto spoločenstva právnych
štátov. „Obdivoval“ by som úradníka,
ktorý by podobný zápis, ako v roku
1993 vykonal, pretože by jednoznačne
spáchal trestný čin. „Obdivujem“ aj
vlastníkov a užívateľov nehnuteľností
v Oraviciach, ktorí nepriznali dane,
ako ukladá zákon, obci Vitanová. Obe
ako správcovia daní totiž majú v tej
súvislosti značné zákonné právomoci
pri ukladaní pokuty za takéto konanie.
Vyrubený platobný výmer za dane
z nehnuteľnosti pre jeho nezaplatení
tvorí priamo exekučný titul.“
„Zaujatá“ riaditeľka
Stav v zápise územia Oravíc do
katastra obce Vitanová považuje za
zákonný a odmieta ho prepísať pod
Tvrdošín riaditeľka Správy katastra
v Tvrdošíne Ing. Ľudmila Dzureková.
Pre Našu Oravu v novembri minulého roka na margo toho povedala, že
k zotrvaniu na pôvodnom rozhodnutí
ju vedie „zodpovednosť zamestnanca
štátnej správy konať len v súlade so
zákonom“.
Dvakrát, vždy v čase platenia daní,
podal na ňu primátor Tvrdošína podnet
na trestné stíhanie za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Po preskúmaní
prokuratúrou sa však tento čin ani
v jednom prípade nepreukázal.
Keďže riaditeľka Správy katastra
v Tvrdošíne zo svojho stanoviska
neustúpila, na návrh mesta Tvrdošín
vyhovel Katastrálny úrad v Žiline žiadosti mesta a kvôli „zaujatosti“ vylúčil
Ľudmilu Dzurekovú z rozhodovania
o príslušnosti katastrálneho územia

Oravíc. Môže vraj ovplyvňovať aj zamestnancov tohto úradu v spomínanej
veci, „za úlohu“ zmeniť súčasný stav
v prospech mesta Tvrdošín to teda dostane katastrálny orgán v inom okrese.
Dodnes nie je známe, ktorý. Je zábavné,
že o vylúčenie z konania pred časom
požiadala samotná Ľudmila Dzureková. Jej požiadavke však nadriadený
vtedy nevyhovel.
O stanovisko k vlastníctvu pozemkov v blízkosti bazénov /v tom
čase/ sme /redaktorka Našej Oravy/
požiadali predsedu PD Žiarec Ing.
Antona Palidera.
„Dodnes vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy v uvedenej časti patrí
nášmu družstvu zo zákona po jeho
založení v roku 1957. V prípade, žeby
niekto mal záujem o výstavbu v tejto
lokalite, musel by začať konať zatiaľ
s jediným vlastníkom a tým je družstvo Žiarec.
Pripomíname, že ide o neskutočnú
drzosť /toho / takto hovoriť o vlastníctve urbárskych spolumajiteľov, ktorých
v Tvrdošíne ku dnešnému dňu je viac
ako 700 podielníkov, ktorým bolo vlastníctvo zákonom č. 81/1949 síce zobraté
a dané do vlastníctva vtedajšieho JRD /
tzv. tvrdé komunistické zákony po roku
1948/ avšak podľa zákona č. 49/1959
bolo toto vlastníctvo dňom 1.10.1959
zo zákona vrátené tomu, komu bolo
zobraté, t.j. všetkým spoluvlastníkom
urbáru.
Túto skutočnosť muselo vedenie
urbáru dokazovať takmer 20 rokov, až
nakoniec Ústavný súd SR vo svojom
náleze v závere minulého roka vyriekol
v odôvodnení túto skutočnosť, z ktorej
aj keď nepriamo vyplýva, že Žiarec
PD Tvrdošín nikdy nebol vlastníkom
urbárskych nehnuteľností, a najmä
nikdy ich nemohol, najmä po roku
1989 predávať.

K jedným z najväčších urbárov
na Orave patrí aj Tvrdošínsky urbár. Opýtali sme sa jeho predsedu
Ivana Šašku ako on vníma túto
problematiku a čo sa dá očakávať
od prijatia nového zákona. Len pre
zaujímavosť uvádzame, že urbáre
predstavujú najväčšieho neštátneho vlastníka lesov na Slovensku,
pretože až 23 percent lesnej pôdy
je v rukách pozemkových spoločenstiev. Plochou, ktorú vlastnia,
sú po štáte druhým najväčším
vlastníkom.
„Urbariáty vznikli historicky,
za panovania Márie Terézie. Prevzali aj pravidlá, ktoré sa vyvíjali
v čase a mnohé z nich sú dodnes
aktuálne. Hovoria o rubnej dobe
stromu, spôsobe ťažby a obnovy
lesa či potrebe plánovania systematického hospodárenia a lesnej
inšpekcie. Dnes každý lesný hospodársky celok musí mať lesný
hospodársky plán na desať rokov,
podľa ktorého sa spoločenstvo
musí správať. Plán určuje objem
ťažby a obnovy lesa. Nový zákon,
ktorý má regulovať hospodárenie,
má nahradiť už šestnásť rokov
starú normu.“
Sú v zákone aj ustanovenia,
s ktorými urbárnici nebudú
súhlasiť?
„Výhrady sú najmä k tým ustanoveniam, ktoré umožňujú drobiť
spoločenstvá. Sme proti ustanoveniam zákona, ktoré umožňujú
rozdelenie pozemkových spoločenstiev. Navrhujeme ich vypustiť,
keďže rozdeliť les, či iný majetok
urbariátov je nemožné. Nejde len
o lesné pozemky či pasienky, ktoré
urbárnici vlastnia, v spoluvlastníctve máme aj budovy, stroje,
cesty a iné pozemky, ktoré spoločenstvo nadobudlo. Nesúhlasíme
s tou časťou návrhu, podľa ktorej
sa skupina členov urbariátu môže

od spoločenstva odtrhnúť. Delenie
lesa spôsobi nestabilu spoločenstiev, keďže technicky je zložité
uzavrieť dohodu o rozdelení lesa.
Spôsobí to množstvo súdnych
sporov. Buď je to nekompetentné, alebo ide o cielený pokus o
útok na vlastníctvo spoločenstva
ako také.
Obávam sa, že po prijatí nového
zákona budú investori skupovať
podiely a budú robiť všetko pre to,
aby sa pozemky vyňali z lesného
fondu, ale aj toho, že investície
nebudú smerovať na obnovu lesa.
Investori budú robiť všetko pre to,
aby sa pozemky vyňali z lesného
fondu a využívali sa na turistické
a rekreačné účely.“
Podľa návrhu by mal pozemky neznámych alebo nezistených
vlastníkov spravovať fond. Ako
toto hodnotíte?
„Znamenalo by to vstup štátu
do súkromného hospodárenia,
avšak podiely na pozemkoch sa
dedia. Právo rozhodovať o prijatí
nového člena je súčasťou samosprávnosti. Ak urbariáty môžu
kontrolovať, kto bude ich členom,
tak sa upevňuje ich vzájomná dôvera, môžu svoju identitu rozvíjať
v záujme dlhodobého hospodárenia v lesoch. Podľa návrhu bude
môcť štát prostredníctvom fondu
vstupovať do spoločenstiev podielom nezistených vlastníkov. Toto
podľa mňa vytvára priestor na
špekuláciu ako nabúrať druhú dôležitú podmienku existencie urbárov, to znamená možnosť kontroly
ich vlastníctva. Našou snahou je
udržať lesy pre budúce generácie,
a to čo rokmi vybudovali, dokážu
si tie záujmy aj uchrániť. Ak zákon
prejde v navrhovanom znení, urbár
bude musieť zvolať valné zhromaždenie, uzatvárať nové zmluvy
a kreovať nové orgány.“
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Listujeme v novej knihe

Na pult kníkupectiev sa dostala
nová kniha od Drahoslava Machalu s názvom Slovenská vlastiveda
III Žilinská župa. Publikácia vyšla
vďaka podpore ŽSK, Nadácie Matice
slovenskej. Jeden výtlačok s osobným venovaním autora sme našli v
kancelárii primátora, a tak sme mali
možnosť zalistovať v nej aj my. Na
jej stránkach sme našli veľa zaujímavých informácií z histórie, ale aj
súčasnosti Žilinskej župy.
Spisovateľ v nej tematicky spracoval aj okres Tvrdošín a naše mesto.
Čitateľ si v nej môže nájsť veľa hodnotných informácií z histórie, ale aj
o našich slávnych rodákoch a ďalšie.
Mňa zaujala stať, kde sa píše:
„Hurbanovskí dobrovoľníci
ustanovili prvého slovenského
richtára
Po celom Slovensku sa inscenujú napoleónske bitky, alebo
oslobodenie Hrona Červenou
armádou, Ľubovniansky hrad dobýjajú husiti a Bratislavou tiahnu
korunovačné sprievody. Mudrci
vymýšľajú atrakcie, aby ľuďom
ponúkli chlieb a hry. Pripomíname
a oslavujeme všetkých, len nie svojich vlastných - Slovákov, tých, bez
ktorých by sme boli ako národ za-

hynuli: bernolákovcov a štúrovcov.
Na to, aby sme si pripomenuli víťazné ťaženie hurbanovských dobrovoľníkov na čele s prvým predsedom
SNR Jozefom Miloslavom Hurbanom, na to si spomenie len málokto.

priniesol slovenskú slobodu. V novej
Slovenskej vlastivede je napísané:
„Zásluhou primátora Ivana Šašku
18. septembra 2009 pri príležitosti
160. výročia Slovenského povstania
(1848 - 1849) odhalili sochu Jozefa

Ako spomienku na odovzdávanie maturitných vysvedčení si študenti nášho gymnázia odnesú spoločnú fotografiu pri soche národného dejateľa.
Na túto udalosť spomínali v Čadci,
Žiline, Topoľčanoch, v Tvrdošíne,
do ktorého Jozef Miloslav Hurban

M. Hurbana, ktorý v Tvrdošíne za
richtára uviedol prvého Slováka Karola Lippaya. Tomu na budove rad-

nice odhalili pamätnú tabuľu. Počas
slávností v prítomnosti prezidenta SR
Ivana Gašparoviča sa v meste prejavoval duch ekumenizmu, spolupráce
slovenských katolíkov a evanjelikov.
Tak, ako spoločne bojovali za národné práva a slobodu, tak spoločne
prišli osláviť výročie Slovenského
povstania. Na podstavci Hurbanovej
sochy je citát: Sláva národa hodná je
obetí! a základná myšlienka, ktorou
sa Hurban riadil po celý svoj činorodý
život: (ktorú si osvojil aj náš primátor,
pretože ju sám vybral pre kamenárov,
aby ju zvečnili aj v našom meste)
´Nepriateľské pískanie ma z javiska
nezoženie, od priateľského potlesku
nespyšniem a nezmárnomyselniem.
Podávajúc Vám pravicu slovenskú,
sľubujem, že budem neochvejne
kráčať k vytúženému cieľu či už cez
búrku a príval a či po výslní a tichej
hladine života.“
Aj z tejto krátkej pasáže z novej
vlastivedy vyplýva, že si musíme
uvedomiť, že na Trojičnom námestí
a ešte v starej radnici v našom meste
sa tiež písala história Slovákov a slovenského národa. Na toto obdobie
by sme nikdy nemali zabudnúť a aj
v našom meste by sme mali naň byť
patrične hrdí.

Pravdepodobne je najstarším na Slovensku
Vydavateľstvo JES Košice vydalo
farebnú knižnú publikáciu Drevené
kostoly, chrámy a zvonice na Sloven-

sku od autorov Alexandra Jirouška a
Miloša Dudáša. V tejto hodnotnej a
zaujímavej publikácií je zmapovaná

drevená sakrálna architektúra, ktorá
čitateľovi pripomenie svedectvo a
odkaz minulej doby. Nás môže tešiť,
že aj v našom meste máme takýto
jedinečný skvost, kostol Všetkých
svätých, ktorý si našiel čestné miesto
v tejto reprezentatívnej publikácii.
Právom bol v roku 2008 v kanadskom Qeubecu zaradený do Zoznamu
svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO.
Citujeme z knihy: „V súčasnosti
sa na území Slovenska nachádza asi
50 historických drevených kostolov a
chrámov, datovaných do obdobia prvej
tretiny 15. storočia až začiatku 20. storočia. Napriek tomu, že na Slovensku
dodnes sa zachoval len malý zlomok
z pôvodne veľkého počtu drevených
kostolov a chrámov, predstavujú

jednu z najhodnotnejších a najatraktívnejších súčasti nášho spoločného
kultúrneho dedičstva. Pravdepodobne najstarším dreveným kostolom na
území Slovenska je Kostol Všetkých
svätých v Tvrdošíne na Orave postavený niekedy v rokoch 1435-1440.“
Dnes si intenzívnejšie uvedomujeme, že všetko sa mohlo skončiť inak,
keby v rokoch 1985 - 1993 vedenie
mesta nebolo vynaložilo enormné
úsilie na záchranu tejto našej najvzácnejšej kultúrnej pamiatky po naších
predkoch a keby neboli vykonané
rozsiahle opravy a rekonštrukcia celej
stavby, vnútornej výzdoby, úprava
terénu v najbližšom i vzdialenejšom
okolí, opravy s výmenou strechy a
zakonzervovanie kostola, zvonice,
bášt i oplotenia cintorína.

Cieľom projektu s názvom
Dotvorenie areálu dreveného
gotického kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne je realizácia
besiedky, ktorá bude architektonicky prispôsobená charakteru
kostola. Stavebnými prvkami
bude kameň a drevo, strecha
bude kopírovať strechu gotického
kostola a bude pokrytá štiepaným
šindľom. V obvodovej časti areálu
budú rozmiestnené propagačné
panely s históriou kostola, fo-

todokumentáciou a informačný
kiosk s mutáciou štyroch jazykov (slovensky, anglicky, poľsky
a nemecky) o histórii a súčasnosti
kostola. Projekt počíta aj s osadením ďalších lavičiek, ktoré budú
rozmiestnené v blízkosti kostola.
V prípade úspešnosti projektu
by realizáciu ocenili najmä zahraniční návštevníci, pretože by
plnil svoju funkciu a poskytol
by kvalitné informácie aj mimo
hlavnej letnej sezóny.

Aby bol aj areál atraktívny
„Dobre sa počúvajú chvály
na minulosť, ocenenia, že sme
kostol zachránili a kvalitnou
rekonštrukciou uviedli do stavu,
že je zaradený k výnimočným
hodnotám sveta. Spravovať takúto pamiatku je predovšetkým
zodpovednosť za to, aby sme aj
v prítomnosti robili také kroky,
ktoré ocenia ďalšie generácie,“
povedal nám primátor, ktorý nás
informoval aj o projektoch, ktoré boli podané začiatkom roka

na získanie grantov z Ministerstva kultúry SR. Dva projekty
na ochranu gotického kostola
Všetkých svätých a na skvalitnenie prostredia sú zaregistrované
v rámci dotačného systému ministerstva na rok 2011 v programoch Kultúrne aktivity v oblasti
pamäťových inštitúcií a Obnovme
si svoj dom. Prvý sa zameriava
na zvýšenie bezpečnosti národnej kultúrnej pamiatky, druhý na
zatraktívnenie prostredia.

Na výmene skúseností v Poľsku
Prostredníctvom gminy,
nášho cezhraničného partnera,
sme dostali pozvanie a možnosť prezentácie ľudového
umenia na veľtrhu, ktorý sa konal 6. a 7. mája v Kościelisku.
Ten sa stal novým podujatím
v regióne Podhala, ktorý sa
zameriava na podporu miestnych výrobkov a lahôdok s
s názvom „Smak na produkt“,
čo znamená „Chuť výrobku“.
Tvrdošín na I. ročníku reprezentoval sochár-rezbár Štefan
Ondrík.
Ako nám povedal, bol rád,

že sa mohol tohto pekného
podujatia zúčastniť a vymeniť
si svoje skúsenosti s inými ľudovými umelcami, predviesť
priamo na mieste svoju tvorbu,
ale aj ochutnať potravinárske
výrobky, ktoré sa vyrábajú
v regióne poľskej Oravy. Sprievodným podujatím bola tiež
prezentácia ľudových umelcov,
ktorí tu predstavili svoje výrobky z dreva, plátna, obrazy na
skle a ďalšie. Obchodná akcia
bola zrealizovaná v rámci projektu „Produkt lokalny - szansą rozwoju regionu“.

miesta určené obcou. Každý, kto
koná v rozpore s vyššie uvedeným,
porušuje zákon.
Napriek upozorneniam vznikajú nové nelegálne skládky,
ktoré máme zdokumentované
podľa pokynov Úradu životného
prostredia.
V Krásnej Hôrke za garážami
bol vyvezený rôzny materiál, od
stavebného až po plasty. Technické služby tu pristavili kontajner
a majitelia garáží si tento priestor
brigádnicky vyčistili.
Divoká skládka sa začala tvoriť
aj v Krásnej Hôrke na Brezinách
v blízkosti rodinného domu.
Ďalšia skládka bola nad železničnou traťou pod obchodom
Remeslo. Tu prevládali plastové
fľaše a sklenené demižóny, prav-

Súčasný pohľad na rozostavanú výrobnú halu nenechá
nikoho na pochybách, že ciele firmy Hydac sa podarí zrealizovať v plánovanom čase. Čo je však najpodstatnejšie,
zamestnanie si tu nájdu ďalší občania z nášho mesta.

Význam má každé nové pracovné miesto

Naše mesto sa zapojilo do projektu
„Príspevok na podporu zamestnanosti
na realizáciu opatrení na ochranu pred
povodňami a na riešenie následkov
mimoriadnej situácie,“ čím sme vytvorili nové pracovné miesta v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí
a rodiny a Povodím Váhu a umožnili
našim nezamestnaným občanom, aby
mohli pracovať.
„Cieľom projektu je podporiť zamestnanosť a vytvoriť nové pracovné
miesta pre uchádzačov o zamestnanie.
Protipovodňové aktivity sa budú týkať
čistenia brehov, tokov nielen rieky
Oravy a Oravice od mäsozávodu až
po ich vyústenie, ale vyčistíme si
aj Medvecký potok, Hlisník, ďalšie
bezmenné potoky, teda tie, ktoré sa
vlievajú do Oravy alebo Oravice. Na
týchto prácach sme zamestnali dva-

násť ľudí, ktorí budú vyrubovať brehové porasty, štiepkovať, čistiť priestory
a upravovať okolie uvedených vodných
tokov. Spoločne s Povodím Váhu sme
na tieto práce vypracovali časový aj
pracovný harmonogram, aby výsledok
tejto práce bol adekvátny tomuto cieľu,
teda nielen zamestnať, ale odviesť aj
primeranú prácu,“ informovala nás
zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková.
Ďalšie pracovné miesta pre nezamestnaných mesto už viac rokov vytvára pri aktivačných prácach. V spolupráci s technickými službami nám títo
ľudia pomáhajú pri skrášľovaní nášho
mesta, kosení, hrabaní, výsadbe zelene, čistení mesta po zime, pri údržbe
ľadovej a ďalších potrebných prácach,
ktoré sa počas roka vyskytnú, za čo im
patrí naše úprimne poďakovanie.

Mesto v sociálnej oblasti aj v uplynulom roku zabezpečovalo úlohy, ktoré mu ukladajú platné právne predpisy
Slovenskej republiky o sociálnych
službách, sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele. Okrem toho
poskytuje aj sociálne poradenstvo,
ktoré je zamerané na zistenie rozsahu
a charakteru sociálnej núdze občana,
na zistenie príčin jej vzniku, na poskytnutie informácií o možnostiach
riešenia sociálnej núdze a na usmernenie občana pri voľbe a uplatňovaní
foriem sociálnej pomoci.
Okrem týchto úloh zabezpečuje aj
opatrovateľskú službu ľuďom, ktorí
majú trvalý alebo prechodný pobyt v
meste a sú odkázaní na pomoc iných.

V uplynulom roku bola opatrovateľská
služba poskytovaná 16 občanom, ktorí
boli odkázaní na pomoc inej fyzickej
osoby. Opatrovanie v tomto období
zabezpečuje 6 opatrovateľok.
Ďalšou dôležitou oblasťou sociálnej politiky je zabezpečenie stravovania pre dôchodcov a pre občanov s
nepriaznivým zdravotným stavom v
školskej jedálni v ZŠ Márie Medveckej
v Medvedzí s tým, že sa vykonáva aj
rozvoz stravy dôchodcom, ktorí nie sú
schopní sami si vyzdvihnúť alebo uvariť jedlo. Celá agenda, ktorá súvisí so
stravou je zabezpečovaná v mestskom
úrade v kancelárii prvého kontaktu, či
už je to prihlásenie nových stravníkov,
ale aj platba za stravu.

Naďalej skvalitňujme sociálne služby

Príklady dobrej praxe

Pod týmto názvom vydal
Žilinský samosprávny kraj
publikáciu, v ktorej je zaradený aj náš projekt cezhraničnej
spolupráce Tatry nás spájajú,
a nedelia, garancia trvalého
rozvoja mesta Tvrdošín a gmi-

ny Kościelisko. Ocenení sme
boli za naplnenie projektových
zámerov, vytvorenie zmysluplného projektu, ktorý ovplyvňuje kultúrnu vybavenosť mesta a je inšpiráciou pre ďalších
žiadateľov.

Spoločenská kontrola je najúčinnejším prostriedkom

Všeobecne záväzné nariadenie mesta je dokument,
ktorý je nutné dodržiavať v záujme každého z nás.

Buďme všímaví k svojmu okoliu
Aj keď sa myslenie a konanie
väčšiny spoluobčanov mesta
pozitívne mení, stále sa nájdu
nedisciplinovaní jednotlivci,
ktorí vyvážajú odpad do prírody
neuvedomujúc si, že každý meter štvorcový pozemku niekomu
patrí. V skutočnosti ide o to, že
sused vyváža smeti do záhrady
susedovi.
Nekontrolované skládky výrazne ohrozujú životné prostredie. Do pôdy sa môžu vylučovať
chemikálie a prvky, ktoré sú nerozložiteľné. Látky, ktoré týmto
spôsobom prenikajú do pôdy
môžu mať vplyv predovšetkým
na kvalitu podzemnej vody. Podľa Zákona o odpadoch sú fyzické
osoby či podnikatelia povinní
ukladať komunálny odpad na

Kolaudácia stavby ešte v tomto roku

depodobne sa tu stretávajú mladí,
pretože sme tu našli aj stopy po
ohnisku. Aj tento priestor technické služby vyčistili.
Neskutočné množstvo plastových fliaš bolo aj za garážami pod
„Bielym domom“.
Naša mládež si urobila aj akési
ležovisko na lúke nad Krásnou
Hôrkou v trnkovom a šípkovom
poraste, kde sme našli matrace,
kreslo, plastové plášte a iný neporiadok.
Kontajner, ktorý bol pripravený na biologický odpad v Krásnej
Hôrke niekto z nás zaplnil úplne
iným odpadom, sedačkou, pneumatikami, televízorom a ďalším
iným odpadom, ktorý nepatrí do
biologického odpadu. Je načase,
aby si títo občania uvedomili, že

tento odpad museli po nich ručne
vytriediť pracovníci technických
služieb.
Do areálu technických služieb je možné každý deň doviezť
rôzne druhy odpadov (elektronický, sklo, papier, rôzne umelé
hmoty, baterky, žiarivky, oleje
a ďalšie) bez poplatku, na rozdiel
od iných miest.
Znovu apelujeme na vás,
vážení spoluobčania, separujte
odpad, klaďte ho do nádob, na
ktorý sú kontajnery určené.
Zároveň oznamujeme, že veľké kontajnery budú pre občanov
mesta rozmiestnené na zaužívaných miestach v prvú sobotu
v mesiaci, resp. podľa potreby,
čo bude oznamované mestským
rozhlasom.

Voľne pobiehajúce psy sú problémom hlavne sídliska. Väčšina
občanov by psov tam najradšej
nevidela. Ani sa im nečudujem, ani
im neodporujem, i keď majiteľom
psa som aj ja, pretože po mnohých
štvornohých miláčikoch ostávajú
na sídlisku ich výkaly, ktoré nám
všetkým znepríjemňujú život. Občania sa v tomto prípade právom
sťažujú. Výkaly po svojich psoch
sú povinní odpratávať ich majitelia.
Niektorí psov venčia na miestach,
kde by nemali vôbec chodiť, napríklad na detských ihriskách, pieskoviskách a priestranstvách, kde sa
zdržujú najmä deti, ale aj tam, kde si
chodíme odpočinúť a posedieť.
V našom meste je zaevidovaných 531 psov, preto je potrebné a
žiaduce zachovávať v tejto oblasti
poriadok a správať sa tak, aby sme
brali ohľad na všetkých obyvateľov mesta. Pes je živý tvor, má
svoje pocity, vnemy a prirodzene
potrebuje „chodiť von“. Ešte predtým, kým si chceme zadovážiť
psa, musíme zvážiť, či mu budeme
môcť poskytnúť aj dostačujúcu
starostlivosť. Viacerí ľudia sú totiž
veľmi pohodlní a myslia si, že mať
doma psa je jednoduché a stačí
len ráno a večer vyvenčiť ho pred
bytovku alebo vypustiť samotného

von. Žiaľ, nie je to tak, o psa je potrebné sa zodpovedne starať. A pri
prechádzke s ním dbať aj na to, aby
pes neznečisťoval naše okolie, aby
bol pod dozorom majiteľa, teda na
vodítku. Ak budeme tieto zásady
dodržiavať, bude sa nám všetkým
v tomto meste istotne nažívať lepšie a spokojnejšie. Samozrejme,
že pes potrebuje pohyb, a teda by
sme mu ho mali umožniť, ale len
na takých miestach, kde nikoho
neohrozuje. To je apel na majiteľov,
ktorí ani toto pravidlo nedodržujú.
Ak sa v tomto smere neurobí pozitívna náprava, budú majitelia psov
sankcionovaní finančnou pokutou.
Každý občan, ktorý vedie psa po
verejnom priestranstve, je povinný
bezprostredne po znečistení upratať
jeho výkaly do najbližšieho odpadového koša.
Pre majiteľov psov v tejto situácii nie je iné východisko len rešpektovať základné ľudské pravidlá,
a teda sebakriticky sa pozrieť na
seba. Pes za svojho majiteľa v žiadnom prípade nemôže. Na druhej
strane práve aj pes je dôkazom toho,
ako sa niektorí majitelia správajú ku
svojim susedom a spoluobčanom.
Spokojnosť je vždy založená na vzájomnej dôvere, úcte a rešpektovaní
spoločenských pravidiel.
(jh)
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Spoločný projekt pokračuje
Už 23. septembra 2010 sa v
Rabke uskutočnilo podpísanie
zmluvy medzi mestom Rabka Zdrój z Poľska a mestom Tvrdošín o realizácii mikroprojektov
cezhraničnej spolupráce, ktoré
budú spolufinancované z fondov
EÚ. Zmluvu o spolupráci podpísali
Ewa Przybyło a Ivan Šaško.
Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo
tohto roku 29. apríla v priestoroch
radnice, kde primátor uvítal poľskú delegáciu, v ktorej boli aj poľ-

skí novinári. Stretnutie prebiehalo
v príjemnej priateľskej atmosfére.
Rozhovory sa týkali aktivít vzájomnej spolupráce pri propagácii
miest po oboch stranách hranice
a tiež ďalších spoločných aktivít,
ktoré budú mať vplyv na zvýšenie
dynamiky rozvoja turizmu a cezhraničného obchodu.
Obe mestá sa zaviazali zrealizovať projekt, ktorý umožní
nadviazanie obchodných kontaktov firmám z Poľska a Slovenska

s podobným zameraním, k čomu
bude vydaný aj informačný bulletin s databázou firiem. Počas trhov
budú vytvorené konzultačné body,
kde budú môcť podnikatelia získať
informácie z oblasti záväzných
predpisov a procedúr.
„Táto spolupráca medzi našimi
mestami spropaguje nielen Rabku
a Tvrdošín, ale tiež napomôže k
zvýšeniu hospodárskeho rastu našich regiónov,“ doplnil informácie
primátor.

Už takmer sedem rokov trvá
družobná výmena medzi našimi a poľskými školami, v rámci
ktorej sa pravidelne stretávajú
deti zo Základnej školy Márie
Medveckej s poľskými školákmi z Kościeliska. Tí k nám opäť
zavítali 27. mája, aby si vymenili
skúsenosti, nadviazali nové priateľstvá, spoznali históriu nášho
mesta, okolie a zmerali si sily
v športových disciplínach.
„Privítali sme tu našich pria-

teľov z Poľska - 34 detí a 6 dospelých, pre ktorých sme pripravili zaujímavý program, v rámci
ktorého si okrem iného boli pozrieť Oravský hrad, náš drevený
kostolík, pobesedovali s deťmi
a na záver si žiaci zmerali sily vo
futbale a florbale,“ informovala
nás riaditeľka školy Dagmar
Šašková.
Opačným smerom do Kościeliska sa zase 1. júna vydali naše
deti, na ktoré čakal tiež bohatý

program s prehliadkou Zakopaného. Deti sa boli previezť aj na
zubačke a stretli sa tu s mnohými
deťmi, pretože Zakopané sa vždy
počas Dňa detí hmýri deťmi
z blízkeho okolia, pre ktoré je tu
vždy pripravený bohatý program.
Našich 46 detí s učiteľmi sa potom presunulo ku svojim hostiteľom do Kościeliska, kde na nich
čakali tiež atrakcie na pobavenie
a v amfiteátri rôzne športové a iné
súťaže.

Návšteva detí z Kościeliska

Nová básnická zbierka je na ceste k čitateľom
V mestskom kultúrnom stredisku sa 16. mája uskutočnil „krst“
básnickej zbierky Márie Stopkovej
s názvom Pivónia. Jej „krstnou
mamou“ sa stala riaditeľka ZŠ
Márie Medveckej Dagmar Šašková, ktorá ju pokrstila lupeňmi
pivónii a slovami: „Krstíme túto
básnickú zbierku, aby vôňa jej
básní prenikla všetkými našimi
zmyslami a našla si cestičku k
svojim čitateľom.“
Stretnutia sa zúčastnili hostia
z Trnavy - Eva Drobná, štatutárna
zástupkyňa Hnutia kresťanských
pedagógov Slovenska, Kornélia
Jánošková, jeho tajomníčka pre
styk s verejnosťou a Margaréta Partelová, podpredsedníčka
MO Matice slovenskej v Trnave,
spisovateľka, recitátorka, ktorá
prítomnému publiku zarecitovala
niekoľko básni z novo vydanej
knihy.

M. Stopková, rodáčka z Čimhovej po ukončení Pedagogickej
fakulty v Banskej Bystrici (odbor
matematika – chémia), nastúpila
ako učiteľka v ZŠ Nižná. Krátko
pôsobila aj 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.
Debutovala zbierkou básní Z
lásky k láske v roku 1999, v roku
2004 jej vyšla druhá zbierka básní
V horizonte lásky, v roku 2006 to
bola zbierka Kroky lásky. V 2008
bola vydaná ďalšia zbierka básní
Láska ako konár, ktorá obsahuje už

vydanú prvotinu a tiež ďalšie časti
ako Brázdy, Semiačka života, Len
ticho a Ja o sebe.
Získala niekoľko ocenení: Cena
Slovenského učeného tovarišstva
- Čestné uznanie – poézia (1990),
Pochvalné uznanie Hnutia kresťanských pedagógov Slovenska –
próza (2004), O cenu Slovenského
učeného tovarišstva - 2. miesto
– próza (2010), Cena poroty - O
cenu Dominika Tatarku – próza
(2010). Viackrát bola ocenená v
Chalupkovom Brezne v striebornom a zlatom pásme v poézii aj
v próze.
Pod moderátorskou taktovkou
Ivety Šurinovej si prítomní vypočuli zaujímavý a pútavý v rozhovor, v ktorom hovorila o svojom
živote a tvorbe. Zaspomínala si
nielen na svoje tvorivé začiatky, ale
aj na to čo, ju inšpirovalo k tomu,
aby svoje myšlienky a nápady ponúkla pre potešenie aj iným.

Mária Stopková

Pivónia

Challenge Day

Rúž má jasný v svojej tvári
Krosnami je husto tkaný
Trocha lesku, troška vône
Pyšná hlávka pýchou pozrie

Naše mesto sa i tento rok
zapojilo 25. mája do súťaže
v pohybových aktivitách, ktorú
organizuje Asociácia športu
pre všetkých Slovenskej republiky. Žrebovaním mu bolo
pridelené za súpera mesto Nováky. Cvičilo sa vo všetkých
školských zariadeniach, ale aj
na verejných priestranstvách,

Mladá kráska – deva súca
Len raz v roku pohľad rúca
Oči pery nesmú minúť
Zočia ich len na pár minút
Cítia: jeseň krásu berie
Veľká višňa pustí perie
Bozky pôjdu k tmavej zemi
Chrbát celkom v drieku zmení
(Báseň z rovnomennej zbierky.)

pri supermarkete Lidl a na
Michalskom námestí. Seniori mali zabezpečený pobyt
v Meander parku a mestských
termálnych kúpaliskách spolu
s kyvadlovou dopravou do Oravíc. Farby nášho mesta podporilo 2 191 detí a dospelých, čo
je 23,76 percenta obyvateľov
mesta. Na záver podujatia bol
pripravený kultúrny program
so žrebovaním o vecné ceny
pre účastníkov súťaže.

Veľký úspech klaviristov
Druhý ročník regionálnej
súťaže Hudobná Biela Orava
v hre na klavíri, akordeóne a
gitare sa uskutočnil 11. mája
v ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove. Klaviristi hudobného
odboru zo ZUŠ Tvrdošín boli
v tomto roku veľmi úspešní,
nakoľko v 4 kategóriách z piatich obsadili prvé miesta: Lívia
Obtulovičová v I. kategórii,
žiačka Alexandry Pánikovej,

Laura Skurčáková v II. kategórii, žiačka Aleny Topalovej,
Tomáš Buc v III. kategórii,
žiak riaditeľky Mgr. Zuzany
Vasekovej, Klaudia Dyttertová
v IV. kategórii, žiačka Leny Mikulášovej. Tretie miesto v III.
kategórii si vybojovala Zuzana
Badárová, žiačka Aleny Topalovej. Všetkým blahoželáme a
prajeme veľa úspechov i v ďalších súťažiach.

O budúcnosť škôl je postarané

Keď prevzalo mesto pod svoju správu budovy škôl, dá sa povedať, že ani
jedna nebola v dobrom stave. Toto konštatovanie platí aj pre ZŠ M. Medveckej,
kde sa museli riešiť akútne problémy,
ktoré sa týkali telocviční, strechy a ďalších nedostatkov a závad, ktoré boli postupne odstraňované. To však nestačilo,
a tak sa v rámci dobre pripraveného projektu mesto získalo z ministerstva výstavby na rekonštrukciu školy 1 106 641
eur, čo bola doteraz najväčšia investícia
do školského zariadenia, ktorá sa týkala výmeny okien, zateplenia a úplna
výmena ústredného kúrenia, ale aj
vybavenia špeciálnych tried novým zariadením. Budova ZŠ M. Medveckej je
po rekonštrukcii k nepoznaniu. Nielenže
podstatne zmenila vonkajší vzhľad, ale
vylepšili sa aj podmienky pre vyučovanie žiakov a školský personál. Okrem
financií, ktoré mesto získalo na projekt,
sme zo svojho rozpočtu prispeli ďalšími
finančnými prostriedkami na vnútornú
rekonštrukciu podláh tried a chodieb,
či ďalšie vybavenie priestorov školy.
Obdobná situácia bola aj pri rekonštrukcii MŠ na sídlisku Medvedzie. I
táto budova si vyžadovala veľké investície. Opäť pomohol dobrý projekt,

Úspechy žiakov výtvarného odboru našej ZUŠ
Lívia Obtulovičová.

Práce žiakov z výtvarného
odboru boli úspešné na celoslovenskej súťaži Maľovaná zuška

Sára Grmanová s učiteľkou Máriou Ondríkovou.

Historické vozidlá aj v Tvrdošíne

V Námestove sa 11. júna uskutoční štvrté stretnutie nadšencov
historických vozidiel a motocyklov pod názvom Oravský veterán.
Program začína už v piatok vo večerných hodinách na Ranči u Edyho. V sobotu ráno je výstava vozidiel
a motocyklov v Námestove, odkiaľ
sa o 1000 presunú do Oravskej Les-

nej a cez Zázrivú, Párnicu a Dolný
Kubín prejdú do Oravského Podzámku. Odtiaľ sa v poobednajších
hodinách presunú do Tvrdošína, kde
pred ZŠ Š. Šmálika bude asi hodinová prehliadka vozidiel. Tam, po
dohode s primátorom, bude za naše
mesto ocenené najkrajšie vozidlo a
najkrajší motocykel.

2011. Usporiadateľom súťaže bola
ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici. Témou súťaže bola Línia. Z
celého Slovenska bolo zaslaných
1228 prác z 53 ZUŠ. Súťažilo sa
v štyroch vekových kategóriách,
v troch z nich sa umiestnili práce
našich žiakov v zlatom pásme Lukáš Števaňák, 6 rokov s prácou
Kamaráti, Katarína Pániková, 7 rokov s prácou Vietor. Žiaci pracovali
pod vedením učiteľky Bc. Ľudmily
Verzálovej. Žiačka Sára Grmanová
(14 rokov) s prácou Línie v krajine
pod vedením učiteľky Mgr. Márie Ondríkovej sa 4. 5. zúčastnili
vernisáže a prevzali ocenenia pre
žiakov ZUŠ Tvrdošín.
XII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí predškolských
zariadení Žitnoostrovské pastelky
2011 v Dunajskej Strede má už dlhodobú tradíciu a vysokú výtvarnú
úroveň. Do súťaže bolo zaslaných
1476 prác zo 131 predškolských
zariadení zo Srbska, Maďarska,
Nemecka, Poľska, Česka, Rumunska a Slovenska. Medzi 50
rovnocenných víťazov sa dostala
práca Perníková chalúpka Martiny
Ladniakovej, ktorá si osobne prevzala diplom a cenu dňa 13. mája
na vernisáži v Dunajskej Strede.
Do reprezentatívneho výberu
286 prác, ktoré sú vystavené v

Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej strede do 9. 7. sa dostali
práce Perníková chalúpka Lucie
Garbiarovej a Princezná Sáry Tomadlíkovej. Žiačky pracovali pod
vedením učiteľky Bc. Ľudmily
Verzálovej.
Tieto úspechy sú pre nás motiváciou a inšpiráciou pre ďalšiu
tvorbu, dobrou reprezentáciou
našej školy a mesta Tvrdošín.

Martina Ladniaková.

za ktorý prišli peniaze z eurofondov v
sume 759 179,44 eur. Tie taktiež nestačili
na pokrytie všetkých požiadaviek, a tak
aj tu muselo mesto zo svojho rozpočtu
okrem povinných päť percent uvoľniť
ďalšie financie, pretože do projektu sa
nepodarilo presadiť všetko to, čo bolo
potrebné v škôlke opraviť a zrekonštruovať. Rekonštrukciou ZŠ a MŠ sa
zlepšil technický stav budov a znížila sa

ich energetická náročnosť, čo v dlhodobom horizonte ocenia rodičia a ich deti,
ktoré budú tieto zariadenia navštevovať.
Zníženie režijných nákladov umožní
tiež školám nákup nových potrebných
učebných pomôcok na zvyšovanie vzdelávania, mimoškolské aktivity, zlepšenie
prostredia pre žiakov, ako i pracovných
podmienok pre učiteľov a ostatný personál škôl.

Show pre Bambuľku

Pod týmto názvom usporiadalo Centrum voľného času 1. mája v kine
Javor ďalšiu vydarenú akciu, na ktorej sa predstavili naši najmenší, ktorí
sa venujú tancu, spevu a iným pohybovým aktivitám. Pestrý program sa
páčil všetkým, ktorí si prišli pozrieť I. ročník tohto podujatia.

Benefičný koncert

V kine Javor sa 15. mája konal
Benefičný festival materských
škôl detí z okresu Tvrdošín. Plne
obsadená sála si doslova vychutnala vystúpenia tých najmenších,
ktorí predviedli veľmi pekné výkony. Ich vystúpenie bolo vhodne
doplnené známou rozprávkou
O psíčkovi a mačičke. Poďakovanie patrí aj učiteľkám, ktoré

nielenže vyzdobili javisko, ale
deti na vystúpenie aj pripravili, za
čo im prítomní diváci poďakovali
potleskom. Pekné podujatie, kde
sa môžu realizovať naši najmenší,
si už našlo svoje miesto na mape
kultúrnych podujatí nášho mesta.
Všetkým čo sa podieľali na príprave a organizácii podujatia patrí
veľká vďaka.
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Výstava má každý rok vyššiu úroveň

Narodili sa

24. 3.
24. 3.
29. 3.
29. 3.
7. 4.
7. 4.
8. 4.
12. 4.
12. 4.
6. 5.
13. 5.

Predajná výstava najkrajších veľkonočných dekorácií
z celoslovenskej súťaže zaznamenala veľký záujem. Do výstavnej sály MsKS prichádzali
návštevníci z rôznych miest
Slovenska, ale aj zo zahraničia. Za všetkých spomenieme
manželov Augustínovcov
z Komárna, ktorí sa o tejto
výstave dozvedeli zo slovenského rozhlasu. Ako nám
povedali, boli milo prekvapení, že našli u nás zaujímavé
techniky zdobenia kraslíc.
Prekvapila nás návšteva man-

Alexandra Halmaiová
Matúš Palider
Lenka Bedrichová
Roman Renner
Simona Gaššayová
Marco Šuhaj
Sofia Olbertová
Boris Kovalík
Adam Lucký
Sandra Mereššová
Boris Sirota

Sobáše

30. 4.
30. 4.
30. 4.
7. 5.
7. 5.
7. 5.
7. 5.
14. 5.
14. 5.
21. 5.

Erika Jánošíková – Michal Hudák
Zuzana Gamová – Jozef Korený
Mgr. Jana Mikulcová – Peter Štubendek
Monika Haršaniková – Lukáš Medvecký
Ing. Petra Obrinčáková – Ing. Martin Bandošťák
Ing. Zuzana Obrinčáková – Ján Dopater
Zdenka Mudroňová – Ing. Václav Horáček
Martina Mikušková – Peter Škumát
Kristína Maslová – Marek Majkút
Iveta Hutyrová – Pavol Gostík

Pekná tradícia v Medvedzí

Občianske združenie Medvedzie
pred jedenástimi rokmi nadviazalo
na dávnu tradíciu, ktorá bola počas
veľkonočných sviatkov desaťročia

veľa mladých ľudí, ale aj dospelých
s malými deťmi vyzbrojených rapkáčmi a verklíkmi. V Bielu sobotu na
poludnie sa ich zišlo najviac, takmer

zaužívaná v bývalej samostatnej
obci Medvedzie. Aj tohto roku sa
počas Veľkonočného trojdnia, keď
sú na znak umučenia, ukrižovania
a smrti Ježiša Krista zaviazané zvony
schádzalo pri miestnej zvonici pod
vedením Stanislava Ceglára veľmi

50 a za zvukov svojich náčiní prechádzali všetkými ulicami miestnej časti
a čiastočne aj sídliska až ku kostolíku.
Táto tradícia sa teší veľkej popularite
a záujmu nielen samotných aktérov,
ale aj verejnosti.
Text a foto J. Medvecký

želov Hippovcov z USA zo
štátu Ohio, ktorí boli v tomto
čase na Slovensku a o našej
výstave sa dozvedeli z internetovej stránky. Výstavu si prišli
nielen pozrieť, ale nakúpili
si veľkonočné výzdoby. Pani
Veronika sa narodila v USA,
ale jej otec pochádza z východného Slovenska. Možno i preto
má k nášmu ľudovému umeniu
blízko a venuje sa aj zdobeniu
kraslíc. „Výstava je nádherná!
Toľko krásy rôznych foriem
zdobenia som ešte nevidela.
Do Ameriky si odvážame vos-

kované, drôtované a ďalšie zdobené kraslice, ktoré určite budú ozdobou výstav,
aby aj naši krajania mohli vidieť niečo
z tejto nádhery. Každý rok si tam robievame Slovenský deň. Vtedy sa oblečieme
do krojov a pripomíname si tradície našich
otcov. Súčasťou tohto dňa býva aj výstava
rôznych vecí ako výšiviek, kraslíc a ďalších, ktoré vyrábajú naši ľudia. Takýmto
spôsobom si pripomíname Slovensko.
Máme ho veľmi radi a navždy zostane
v našich srdciach. Radi sa tu vraciame
a vždy si niečo odnesieme na pamiatku.
Som veľmi rada, že som mohla vidieť túto
výstavu aj vaše mestečko, ktoré sa nám
s manželom tiež veľmi páčilo.“

Medzi ocenenými dvaja
predškoláci z Tvrdošína

Cieľom celoslovenskej súťaže Pramienok, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR
pre deti predškolského veku

roku. Slávnostné vyhlásenie
výsledkov sa uskutočnilo 1.
júna v Art Galérii Schűrger.
Je potešiteľné, že 2 ceny zo 14
získali dve deti z nášho mes-

je pestovanie ekologického
svedomia a ekologickej inteligencie detí. Súťaž, ktorá sa
konala pod záštitou primátora
mesta Tvrdošín Ivana Šašku a
poslankyne NR SR Eriky Jurinovej, vyhlásila nezisková
organizácia Kvapka v minulom

ta. V 4. kategórii do 6 rokov
získal 2. miesto Lukáš Pánik
z MŠ Tvrdošín a v 5. kategórii
do 7 rokov 3. miesto Natália
Poláková, navštevujúca ZUŠ
Tvrdošín. Spoluorganizátorom
podujatia bola naša základná
umelecká škola.

Každoročne na rekonštrukciu
miestnych komunikácií mesto vynakladá nemalé finančné prostriedky. Pritom nejde o maličkosť,
pretože má pod „palcom“ vyše
šesťdesiat kilometrov ciest, o ktoré
je potrebné sa starať počas celého
roka. Nie je to málo, keď si uvedomíme, že v zime pri väčšom snehu
je potrebné mestské komunikácie
udržiavať zjazdné, a najmä aj po-

sypané. Po zime však prichádza
jar a s ňou aj opravy poničených
mestských komunikácií, ich čistenie, či oprava výtlkov. Opravy
ciest zabezpečuje mesto výlučne
z vlastných zdrojov. Aj v tomto
období sme zastihli pracovníkov
technických služieb ako „zaceľovali“ po zime cestu na sídlisku
Medvedzie a postupne pokračovali
v ďalších častiach mesta.

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:

90 rokov
Mária Chorváthová
85 rokov

Krásna Hôrka

Viktor Adamus

Medvedzie

Paulína Loneková

Tvrdošín

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
12. 4.
12. 4.
24. 4.
29. 4.
3. 5.
11. 5.
13. 5.
14. 5.
21. 5.
25. 5.

Alojz Ulrich
Jozef Medvecký
Karol Straka
Anna Tarčáková
Richard Valčičák
Marta Hvolková
Jozef Burdeľ
Anna Vestenická
Anna Janigová
Miroslav Kolena

73-ročný
64-ročný
96-ročný
90-ročná
45-ročný
66-ročná
50-ročný
84-ročný
83-ročná
32-ročný

Spomienka
Uplynul rok ako sme na
poslednej ceste 16. júna odprevadili môjho milovaného
manžela, otca a starého otca

Alojza Ferenčíka
z Krásnej Hôrky.
S láskou spomína
manželka s rodinou.

Spomienka
Dňa 11. júna uplynul rok ako sme
sa rozlúčili s našou milovanou manželkou, matkou a starou mamou

Veronikou Čuchorovou.

Odišla navždy, ostala však
v našich srdciach ako milujúca, múdra a lásku rozdávajúca
žena.
S láskou a vďakou spomínajú
manžel, deti a vnúčatá.

Poďakovanie

Dňa 16. mája dotĺklo srdce
môjho manžela, nášho otca,
starého otca a prastarého otca

Milana Petríka

vo veku nedožitých 74 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným a priateľom za dôstojnú rozlúčku, sústrastné
slová, ktorými ste sa snažili
zmieriť náš hlboký žiaľ.
Ďakuje manželka s rodinou.

Pozvánka do kina
Pripravili sme pre vás
v júni a júli

Jarná oprava miestnych komunikácií

12. 6. 2011 (nedeľa) o 1800
NA VLÁSKU
- animovaná hudobná rozprávka
15. 7. 2011 (piatok) o 1800
HON NA ČARODEJNICE - dobrodružný, thriller
22. 7. 2011 (piatok) o 1800
DECKÁ SÚ V POHODE - komédia, dráma
31. 7. 2011 (nedeľa) o 1800
MEDVEĎ YOGI - rozprávka

Pozvánka na kultúrne podujatia

12. 6. Tvorivé dielne o 1500, Trojičné námestie
V prípade nepriaznivého počasia v spoločenskej sále Tvrdošín
14. 6. Prevencia domáceho násilia a týrania detí, kino Javor o 900
Podujatie je spojené s premietaním krátkych filmov
a besedou s odborníkmi na tému domáceho násilia
18. 6. Juniáles, Michalské námestie
Hudobný program a zábava v podaní žiakov
a učiteľov Súkromnej ZUŠ Tvrdošín.
20. 6. Poľovnícka výstava, výstavná sála
Výstava pri príležitosti mesiaca poľovníctva potrvá do 30. 6.
20. 6. PIPANDELO, kino Javor o 830 a 1000
Detský muzikál v podaní profesionálneho
Mestského divadla ACTORES z Rožňavy,
vstupné 2 € alebo 2 kultúrne poukazy.
26. 6. Hudobné leto, drevený gotický kostol Všetkých svätých
Otvorenie letnej sezóny

Oravice
v televízií TA 3
V  t ýchto dňoch
natáčala spravodajská televízia TA 3 na
Orave program, ktorý bol zameraný na
cestovný ruch. V  televíznom dokumente,
ktorý si budete môcť
pozrieť 11. 6. o 1800,
14. 6. o 1430 , 18. 6.
o 1800, 21. 6. o 1430, 25.
6. o 1800, 28. 6. o 1430
nebudú chýbať ani
Oravice, termálne
kúpaliská a Juráňova
dolina.

Potešte seba, ale aj nás

Vážení občania, aj v tomto roku naše mesto organizuje súťaž o najkrajší
balkón, predzáhradku, či kvetinový záhon pred vaším domom. Veríme, že sa
zapojíte do tejto celomestskej akcie. Majitelia najkrajších balkónov a predzáhradiek, ktoré vyhodnotí komisia, budú odmení vecnými cenami. Priložme
spoločne ruku k tomu, aby naše mesto aj v tomto roku opäť zakvitlo.
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Dvanástka aj v tomto roku s medzinárodným obsadením
Na IX. ročník bežeckého podujatia
s názvom „Tvrdošínska dvanástka“
sa 15. mája na Trojičnom námestí vo
všetkých kategóriách postavilo takmer
170 pretekárov z rôznych miest a obcí
Slovenska a z Poľska. Pekné obsadenie
mali mládežnícke súťaže. Za pomerne
početnej diváckej kulisy si zmerali
svoje sily najprv tí najmladší, niektorí
z nich odbehli trať spolu s rodičmi.
Najviac sa čakalo na hlavnú kategóriu.
V tomto roku sa na štartovú čiaru postavilo 47 pretekárov (muži, ženy), na
ktorých čakala náročná 12 kilometrová

stačil na svojho kolegu. S umiestnením
som však spokojný, možno nabudúce
to bude lepšie, pretože do Tvrdošína
sa rád vraciam, nielenže je tu výborná
atmosféra, pohostinní ľudia, dobrá organizácia pretekov, ale vyhovuje mi aj
trasa, takže sa už teraz teším na ďalší
ročník,“ povedal nám Jan Wydra.
Výsledková listina:
MŠ dievčatá - chlapci: 1. Emka
Ťapajáková - MŠ D. Kubín, 2. Emka
Babinská - MŠ Zubrohlava, 3. Emka
Kolenová - MŠ Breza; 1. Martin Košarišťan - MŠ Tvrdošín, 2. Maroš Majdiš

Tomáš Kubas - ZŠ Breza, 3. Tomáš
Balún - ZŠ M. Medveckej.
Dievčatá - chlapci: 13 - 14 r.: 1.
Iveta Babinská - AK Svetlo B. Bystrica, 2. Michaela Maxová - ZŠ Rabča,
3. Ivana Ťapajáková - ZŠ D. Kubín; 1.
Rastislav Ťapaják - ZŠ D. Kubín, 2.
Lukáš Lupták - ZŠ L. Sliače, 3. Róbert
Zboroň - ZŠ Nižná.
Dorastenci - chlapci 6 km, 15 - 17
ročný: 1. Dávid Citárik - SOŠ Kremnička, 0:19:59, 2. Ivan Buckulčík - SOŠ
Kremnička, 0:20:05, 3. Matúš Lajmon
- Gymnázium Tvrdošín, 0:22:05, 4. Ju-

Muži - kategória B, 40 - 49 rokov: 1. Ladislav Sventek - ŠK Čadca,
0:42:20, 2. Miroslav Haninec - Horná
Lehota, 0:43:10, 3. Milan Labaj - Jasenica, 0:43:55, 4. Vladimír Porubiak
- ŠK L. Mikuláš, 0:44:05, 5. Ľubomír
Madaj - BK Ráztočno, 0:45:55, 6. Roman Petrikovič - Tvrdošín, 0:49:12,
7. Zdeno Žák - Krivá, 0:50:07, 8.
Dárius Serafín - TG Sokol Zakopané,
0:50:35, 9. Jozef Jagelka - Zubrohlava,
0:51:15.
Muži - kategória C, 50 - 59
rokov: 1. Vladimír Vician - Teplica
Lipt. Sliače, 0:44:15, 2. Ondrej Hanzlík - AK Baník Prievidza, 0:44:18,
3. Róbert Berky - Prievidza, 0:44:55,
4. Vladimír Balošák - ŠKP Čadca,
0:45:25, 5. Anton Kuba - Kys. Nové
Mesto, 0:45:50, 6. Pavol Ďurdík - B.

S. Tatran Turany, 0:50:10, 7. Peter Železník - Zuberec, 0:51:55, 8. Jaroslav
Kendera - Ružomberok, 0:53:55.
Muži - kategória D, 60 a viac
rokov: 1. Zygmund Lyznický - MOK
Dolna Mszana, 0:53:35, 2. Jeny Czyszcon - MOK Dolna Mszana, 0:53:35,
3. Jan Mojzyszek - Nowy Targ,
0:55:29, 4. Lofaj Stanislav - Krivá,
0:55:50, 5. Ján Tekeliak - Bobrovec,
1:03:30.
Ženy - kategória E, 18 - 34 rokov: 1. Urszuli Batko - MOK Dolna
Mszana, 0:49:55, 2. Sabina Wydra
- MOK Dolna Mszana, 0:50:52, 3.
Alžbeta Železníková - Zuberec,
0:56:25, 4. Jana Kahanová - Or. Biely
Potok, 0:57:07, 5. Zuzana Železníková - Zuberec, 0:58:25, 6. Lenka
Čuchorová - Tvrdošín, 1:11:15, 7.

Marta Szszypior- Krakow, 1:11:50.
Ženy - kategória F, 35 a viac
rokov: 1. Alena Pochybová - Kys.
Nové Mesto, 0:47:40, 2. Monika Pišová - AK Baník Prievidza, 0:50:25,
3. Diana Grexová - OU Horná Lehota,
0:53:34, 4. Janka Kašáková - Vasiľov,
0:57:25, 5. Stanislava Budzyk - Nowy
Targ, 1:04:50.
Aj v tomto roku sa na štart pretekov v hlavnej kategórií postavili
domáci bežci a myslíme, že medzi
elitou sa nestratili. Ocenenia pretekárom odovzdávali primátor Ivan Šaško
a Milan Kováč, predseda športovej
komisie a poslanec mestského zastupiteľstva. Poďakovanie za vydarené
preteky však patria organizátorom,
sponzorom a všetkým ďalším, ktorí
preteky pripravovali.

Trojičné námestie a park sa mu páčili
V hlavnej kategórii bežeckých
pretekov skončil Martin Šulek na
3. mieste. Po pretekoch nám poslal
list, z ktorého časť uverejňujeme:
„Ďakujem za super pretek, myslím, že podujatie sa až na drobné
detaily vydarilo. Tvrdošín som

navštívil po dlhej dobe, Trojičné
námestie vyzerá naozaj super,
hlavne ten park nemá chybu.
Prístup všetkých organizátorov
považujem za veľmi priateľský.
Ďakujem za super ceny, 3. miesto
z Tvrdošína patrí medzi moje

najcennejšie úspechy, 35 eur som
ešte v živote nevyhral, nabudilo ma to pred nadchádzajúcim
skúškovým obdobím. Dúfam, že
Tvrdošín navštívim opäť do roka a
do dňa, možno aj nepretekársky.“
Martin Šulek

Zaplnené hľadisko si vychutnalo derby s Trstenou
Najväčšiu radosť a emócie počas pretekov prežívali aj tí najmenší so svojimi rodičmi.
trasa s otočkou na Oravskej priehrade,
ktorú odštartoval primátor mesta. Pretek to bol náročný aj preto, že tentoraz
po odbehnutí ostatných kategórií sa
rozpršalo. No i napriek tomu sa na
trati odohrávali pekné súboje, o čom
svedčilo aj to, že v cieľovej rovinke
sme mali možnosť vidieť súboj medzi
bežcami z Poľska. I keď sa Ján Vydra
snažil, jeho súper bol o niečo rýchlejší a strhol víťazstvo na svoju stranu.
Rekord, ktorý utvoril vlani Etiobčan
Ashenafa Erkolo 0:35:49 však ostal
neprekonaný a myslíme, že ešte dlho
odolá. Najlepší čas z Tvrdošínčanov
zabehol Roman Petrikovič a najbojovnejší výkon na trati podal Stanislav
Lofaj, ktorý si zlepšil osobák o vyše
jedenásť minút.
„Opäť sa tu zišla dobrá konkurencia, samozrejme, že som chcel zvíťaziť,
ale nakoniec som obsadil druhú priečku, pretože v cieľovej rovinke som ne-

- MŠ D. Kubín, 3. Martin Pánik - MŠ
Tvrdošín.
Dievčatá - chlapci: 6 - 8 r.: 1.
Dominika Maňáková - AK Baník
Prievidza, 2. Karolínka Šašková - ZŠ
Nižná, 3. Rebeka Orčová - ZŠ M. Medveckej; 1. Filip Steranka - AK Baník
Prievidza, 2. Jakub Košarišťan - ZŠ
Š. Šmálika, 3. Pavol Betuštiak - ZŠ
Š. Šmálika.
Dievčatá - chlapci: 9 - 10 r.: 1.
Monika Vranová - ZŠ Š. Šmálika, 2.
Kristína Belicová - ZŠ M. Medveckej, 3. Dominika Fučeková - ZŠ M.
Medveckej; 1. Martin Bednár - ZŠ M.
Medveckej, 2. Maroš Bednár - ZŠ M.
Medveckej, 3. Dušan Šturek - ZŠ M.
Medveckej.
Dievčatá - chlapci: 11 - 12 r.: 1.
Erika Babinská - ZŠ Zubrohlava, 2.
Laura Balážová - AK Baník Prievidza,
3. Sára Pavlová - Gym. Tvrdošín;
1. Anton Maťovčík - ZŠ Trstená, 2.

raj Vajduliak - ZŠ Šmálika, 0:24:04, 5.
Juraj Balún - ZŠ Šmálika, 0:25:00.
Dorastenky - dievčatá 6 km 15
- 17 ročné: 1. Veronika Mikulášová
- ŠK Lipt Mikuláš, 0:27:05, 2. Lucia
Jantoláková - Gym., Trstená, 0:30:30,
3. Dominika Bullová - Gym. Trstená,
0:37:35.
Muži - kategória A, 18 - 39 rokov: 1. Eduard Hapak - MOK Dolna
Mszana, 0:40:30, 2. Ján Wydra - MOK
Dolna Mszana, 0:40:32, 3. Martin
Šulek - D. Kubín, 0:42:30, 4.Vavrinec Pawski - Zakopané, 0:43:15, 5.
Vladimír Dobrík - Sliače, 0:50:00, 6.
Miroslav Ondrejka - Lisková, 0:50:30,
7. Štefan Vajduľák - Tvrdošín, 0:51:27,
8. Ján Balún - ŠK Tvrdošín, 0:52:15, 9.
Martin Mihálik - Lipt. Lužná, 0:55:15,
10. Michal Tekeľ - Zuberec, 0:59:25,
11. Tomáš Tvrdoň - Bratislava, 0:59:40,
12. Peter Vajduľák - Tvrdošín, 1:04:15,
13. Marián Pavlov - Tvrdošín, 1:10:03.

Tri dni na bicykloch
Už po 44. krát sa 27. mája vydal
z Nižnej na cestu Okolo Tatier cez
Poľsko, medzinárodný peletón cykloturistov, v ktorom bolo vyše 500
účastníkov. Toto cykloturistické
podujatie patrí medzi najmasovejšie na Slovensku. Za nimi sa z Michalského námestia vypravila ďalšia takmer štyridsaťčlenná skupina
našich a moravských cykloturistov,
ktorí sa presúvali po trase Tvrdošín
- Suchá Hora, Tatranská Lesná a
domov sa vracali cez Štrbské pleso
- Liptovský Mikuláš a Huty. Kým
v piatok účastníkom počasie prialo,
v sobotu bolo zase daždivo, ale v
nedeľu sa opäť vyčasilo.

Štvrté miesto z majstrovstiev Slovenska
Staršie žiačky nás reprezentovali na majstrovstvách Slovenska
v Prašiciach, kde skončili na štvrtom
mieste. Dievčatá cestovali na turnaj
s rešpektom. Po úvodnej prehre, ktorá
ich pripravila o medaily podali celkom
uspokojivý výkon. Dievčatá majú po-

tenciál a obrovskú chuť hrať florbal.
Veríme že, každým rokom to bude
čoraz lepšie. Za vzornú reprezentáciu
mesta im ďakujeme a poďakovanie
tiež patrí mestu za podporu.
Výsledky: Bogdau Stupava
- FBK Tvrdošín 2:1, Lacková,

Kysucké Nové Mesto - Tvrdošín
1:5, Lacková 3, Piknová, Buková,
Tvrdošín - Nemšová-Śvedlár
3:6, Lacková 2, Buková, NTS-FK
Nemšová – Tvrdošín 4:0, Tvrdošín - ŠK Rebels 91 Topoľčany
3:2, Buková, Kráľová, Rakytová.

Cestné stavby obhájili prvenstvo
SOŠ lesnícka v Tvrdošíne
zorganizovala 19. - 20. mája už
5. ročník medzinárodného nohejbalového turnaja „O pohár
riaditeľa SOŠ-L“. Súťažilo sa
v dvoch kategóriách senior - junior. Zaujímavé a vyrovnané
duely medzi tradičnými súpermi
sa odohrali v mestskej športovej
hale. V kategórii senior obhájil
prvenstvo vlaňajší víťaz Cestné
stavby Tvrdošín, ktoré mali vo
svojich radoch aj najlepšieho

hráča Kamila Krasuľu, ktorý sa
tak tešil z dvoch prvenstiev. Karol
Košovan, zástupca riaditeľa pre
teoretické vyučovanie na záver
poďakoval zúčastneným a spolu
s organizátormi turnaja Ivanom
Šulom a Pavlom Szabóm odovzdali víťazom poháre a ceny.
Poďakovanie patrí tiež vedeniu
SOŠ lesníckej v Tvrdošíne a
všetkým zamestnancom, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali
na zdarnom priebehu podujatia.

Samozrejme aj sponzorom, mestu
Tvrdošín, Cestným stavbám, Verexu, Oragru, Panasonicu, Jendrášek-mäsovýroba, PD Žiarec.
Kategória junior: 1. SŠZL
Frýdek - Místek, 2. SOU-L a R
Bzenec, 3. SOŠ-L Tvrdošín, 4.
mladíci z CS-T, a SOUL Šternberk. Kategória senior: 1. Cestné
stavby Tvrdošín, 2. SŠZL Frýdek
- Místek, 3. SOUL Šternberk, 4.
SOU-L a R Bzenec, 5. SOŠ-L
Tvrdošín.

Muži V. liga - skupina B
Tvrdošín - Trstená 5:0 (1:0) goly
Šípka 3, Palider 2.
Za predvedený výkon s množstvom
pekných futbalových momentov si pochvalu zaslúžia obidve mužstvá. Konečne rozhodnutie však prišlo v druhom
polčase, keď po pekných futbalových
akciách sme pridali ďalšie štyri góly a
zápas doviedli do víťazného konca.

Naši muži po 24. kolách figurujú
v tabuľke piatej futbalovej ligy zatiaľ
na prvom mieste so ziskom 52 bodov
a skóre 60:20, druha priečka patrí Tatranu Oravské Veselé, ktorý stráca tri
body. Nás čakajú ešte dva zápasy: 12.
júna vonku s T. Štiavničkou a bodkou
za sezónou bude domaci zápas 19. júna
s Vrútkami.
Výsled k y: Tv rdoší n - M.

V hornooravskom derby stretnutí videli diváci zásluhou obidvoch mužstiev oku lahodiaci futbal.

Čepčín 2:0, Klin - Tvrdošín 1:1
(1:1) gól: Šípka 11 m, Tvrdošín
- O. Veselé 1:0 (1:0), gól: Šípka
11 m, O. Podzámok - Tvrdošín
0:3 (0:1), góly: Palider 2, Šípka.
Dorast III. liga
Tvrdošín - MFK B. Bystrica 2:3,
Tješ, Maslo
Tvrdošín - Badín 3:2, Maslo, Ondrík a Dreveňák
Žiar n. Hr. - Tvrdošín 4:1, Mensár
Tvrdošín - Kremnička 3:0, Gregorec, Ondrík a Tješ
Fiľakovo - Tvrdošín 3:0
Tvrdošín - Bánová 5:0, Dedinský
2, Gregorec, Tješ, Janček
Tvrdošín - MFK N. Baňa 2:1, Ondrík a Dreveňák
Námestovo - Tvrdošín 3:0
II. liga starší žiaci Sever
Varín - Tvrdošín 2:2
Tvrdošín - Trstená 3:1
R. Teplice - Tvrdošín 4:2
Tvrdošín - O. Veselé 1:3
Rajec - Tvrdošín 1:3

Tvrdošínsky bedmintonový turnaj
Skupina nadšencov bedmintonu z Tvrdošína a okolia pod
taktovkou hlavných organizátorov
(Vladimír Lucký, Jaroslav Suchánek a Miloš Golboň) v spolupráci
s mestským úradom a Gymnáziom
Tvrdošín zorganizovali už V. ročník Tvrdošínskeho bedmintonového turnaja dospelých o „Pohár primátora mesta“, ktorého sa zúčastnilo 21 bedmintonistov z Nižnej,
Tvrdošína, Trstenej, družobného
oddielu Gypy Piešťany a prvý krát

prišli aj 4 hráči zo Sabinova. Muži
boli rozdelení do kategórie B - začínajúci a kategórie A - zdatnejší.
Kategóriu B vyhral Milan Spitka
z Ružomberka. V hlavnej A kategórii mužov súperilo 18 hráčov,
tretie miesto získal Pavol Žuffa
z Nižnej, ktorý vyhral 2:1 na sety
nad M. Golboňom. Zvíťazil Marek
Kalinčík, ktorý vo finále porazil J. Sucháneka a stal sa prvým
„neoravským“ víťazom turnaja.
Vo štvorhre zvíťazili M. Hrubý

a M. Kalinčík z GYPY Piešťany,
druhí skončili V. Lucký a P. Žuffa
(Tvrdošín, Nižná), tretí skončili
M. Golboň a J. Suchánek. Poďakovanie patrí všetkým hráčom za
predvedené výkony, ktoré svedčia
o stúpajúcej úrovni bedmintonu v
regióne, ďalej mestskému úradu
a primátorovi mesta, ako aj hlavným sponzorom Mestu Tvrdošín,
LBA Antonovi Luckému, firme
Václava Čížeka z Bratislavy a
Vladovi Luckému.

Halový tenisový turnaj má už na Orave tradíciu
V mestskej tenisovej hale sa
uskutočnil turnaj pre deti a mládež. Hlavnému organizátorovi
Jurajovi Bačovi sa prihlásilo 29
hráčov z celej Oravy. Na turnaji
nechýbali ani naše najmladšie
hráčky, dve z nášho oddielu sa
umiestnili na 3. a 2. mieste. Víťazkou sa zaslúžene stala Silvia
Matúšková. Kategória starších
žiakov dopadla podľa očakávania.
Na prvých štyroch miestach sa
umiestnili hráči nášho oddielu,
aj vďaka skúsenostiam zo súťaže
družstiev, ale aj cieľavedomému a
metodickému tréningu, víťazom
sa stal Juraj Machunka. V kategórii dorasteniek sme mali tiež
zastúpenie a získali sme tretie
miesto. Už po niekoľkýkrát túto
kategóriu vyhrala Petra Moravčíková. Najstaršími na turnaji boli
dorastenci. Do finále sa podľa
očakávania prebojovali naši dvaja
hráči, keď nakoniec vyhral Juraj
Jakubjak. Ďakujeme SŠSZČ Nižná, obci Nižná, mestu Tvrdošín za
poskytnutie prenájmu tenisovej

haly a všetkým sponzorom, ktorí
podporili oravský halový tenisový
turnaj pre deti a mládež.
Výsledky v jednotlivých vekových kategóriách: mladšie žiačky - 1. Silvia Matúšková, 2. Linda
Lemonová, 3. Sára Hrkľová, 4. Natália Vicenová, starší žiaci - 1. Juraj Machunka, 2. Marek Žemlička,

3. Lukáš Reguly, 4. Matúš Lucký,
dorastenky - 1. Petra Moravčíková, 2. Lenka Murínová, 3. Aneta
Bednárová, 4. Klára Mikolajčíková, dorastenci - 1. Juraj Jakubjak,
2. Jakub Dunčič, 3. Jakub Holišík,
4. Marek Bugan.
Mgr. Juraj Bača
predseda tenisového oddielu

Mladšie žiačky a ich víťazné trofeje. Zľava S. Lemonová, S. Hrkľová, N. Vicenová a S. Matúšková s trénerom Jurajom Bačom.
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