Marec 2010

ročník XXV

Prezident SR Ivan Gašparovič medzi športovcami
Medzi Tvrdošínom a družobnou gminou Kościelisko sa začala písať nová história lyžiarskych
pretekov, prechodov, ktorým organizátori dali
názov „Stopa bez hraníc“. Medzinárodné podujatie, ktorého druhý ročník sa konal v sobotu 6.
marca na trase Kościelisko Witow - Oravice malo
punc najvyššej kvality, pretože sa uskutočnilo pod
záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana
Gašparoviča. Na podujatí nechýbali predstavitelia
našej družobnej gminy Kościelisko na čele s wojtom Bohdanom Pitońom a ďalší hostia.
Za takmer ideálneho počasia sa na dvanásť
kilometrovú trať vo Witowe postavila vyše stovka
nadšencov lyžovania od tých najmladších až po
tých najstarších, aby aj oni svojimi športovými
výkonmi podporili túto cezhraničnú akciu, ktorá
sa dostala už do povedomia turistov-lyžiarov, ale
aj tých, ktorí sa radi popasujú s časom. Stopa bez
hraníc bola dokonale zabezpečená aj po organizátorskej stránke. Bežci lyžiari po dobehnutí do
cieľa mali postarané o občerstvenie, ale aj o zregenerovanie sa v Meandri, či termálnych bazénoch,
čo mnohí pretekári z nášho mesta aj využili. Pre
víťazov boli pripravené poháre a ďalšie vecné ceny,
ktoré si tí najlepší prebrali z rúk prezidenta Slovenska Ivana Gašparoviča, primátora Tvrdošína
Ivanu Šašku a Juraja Chomu.

Z rokovania
mestského zastupiteľstva
V úvode prvého tohtoročného
zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 22.
februára, si poslanci minútou ticha
uctili pamiatku na Ing. Janka Jelenčíka, ktorý, ako povedal primátor
odviedol pre naše mesto obrovský
kus práce ako prednosta mestského úradu a neskoršie ako poslanec
MsZ, kde práve v najvyššom orgáne nášho mesta mu bolo vyslovené
uznanie a poďakovanie za všetko
dobré, čo urobil pre Tvrdošín.
V ďalšej časti rokovania si
prítomní vypočuli informácie
primátora, z ktorých vyberáme: I
napriek zimnému počasiu sa pracovalo na niektorých investičných
akciách. Takými sú kanalizácia
Oravíc, finišuje sa na dokončení
pošty, robia sa práce v interiéri
kultúrneho strediska, požiarnej
zbrojnici, začali sa prípravné práce na regulácii rieky Oravica, sú
pripravené ďalšie investičné akcie
- zdravotné stredisko, projekt pre

sociálny dom Senior, projekt v rámci cezhraničnej spolupráce v oblasti
cestovného ruchu, projekt na výstavbu bytovky v katastri Krásnej
Hôrky. Zo spoločensko-kultúrnych
podujatí spomenul partnerské stretnutie gminy Kościelisko a mesta
Tvrdošín, zo športových to boli už
tradičné volejbalové, futbalové a
hokejové akcie a množstvo ďalších
pripravovaných investičných akcií,
či spoločenských podujatí.
Potom sa už poslanci venovali
predloženým správam o inventarizácii majetku mesta, poskytovaní
dotácií z mestského rozpočtu pre
športové kluby a ďalšie organizácie, o činnosti športových klubov
na území mesta za uplynulé ročné
obdobie, ktorým bola poskytovaná
dotácia z mesta, o výchovno-vyučovacích výsledkoch v školách
a predškolských zariadeniach za
I. polrok školského roka, pláne
kultúrnej činnosti v Kalendári kul(Pokračovanie na 3. str.)

So slovami vďaky
„Žena je slovo, ktoré skrýva
v sebe čarokrásu, duchaplnosť
i zmyselnosť. Bez
vás by bol svet pustý
ako lúka bez kvetov,
ako nočná obloha
bez hviezd, či ako srdce bez lásky. Ste tými,
čo napĺňajú slovo žena krásnym
pôvabom. Prajem vám každý deň
v roku život plný úprimnej lásky a
zaslúženej úcty.“
Med zinárod ný deň žien
sa oslavuje na celom svete.
V niektorých krajinách je to
dokonca deň pracovného voľna.
Hoci MDŽ v poslednej dobe na
Slovensku prežíva renesanciu,
dnes sa už neoslavuje tak, ako
tomu bolo v minulosti. Muži v
tento deň obdarúvajú kvetmi
ženy zo svojho blízkeho okolia,

no najmä manželky, či dcéry.
MDŽ je príležitosťou, aby muži
ženám vyjadrili svoj obdiv,
uznanie za nehu, priateľstvo,
pomoc a porozumenie, ktoré
spolu s mužmi zdieľajú v každodenných pracovných a životných
starostiach i radostiach. Prejaviť
rešpekt a úctu ženám ešte nikomu neuškodilo, hoci aj len malou
kytičkou. Dnes už MDŽ oslavovať nemusíme, ale môžeme, a to
je veľký rozdiel.
MDŽ nie je prežitok, ale stále
aktuálny sviatok. Úlohu ženy v
spoločnosti si aj naďalej vážme, a
preto všetkým ženám je potrebné
vzdať hold a úctu a nielen v tento
deň, pretože ženy robia svet krajším, lepším a nežnejším.
Prajem vám zdravie, šťastie,
život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty.
Váš primátor
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Aj keď kríza v roku 2009
zasiahla mnohé
mestá a obce Slovenska,
naše mesto, zdá sa, že obišla
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Ďalšie milióny
do
životného
prostredia

číslo 2-3

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, viem, že nepremením sám seba! Viem, že keď
uvidím Tvoju tvár, ona ma zmení v človeka, ktorý sa ocitne v Bohu.
Hľadať Tvoju tvár, Pane, musím cez milovanie blížnych a Teba.
Duchu svätý, Ty milovanie Trojjediného Boha. Zjav mi Božiu tvár
cez moje úsilie milovať blížnych a Teba! Nech chcem milovať ľudí
cez rozdielu. Nech sa vnáram ako hráč do hry milovania. Viem, že
mnohokrát sú to obete, ale ktorá hra neprináša obete? Ktorá tvorba
a ktorá premena neprináša obete? Prosím Ťa, Duchu svätý, nech
mám silu milovať tých, s ktorými žijem!
Július Chalupa

Riešenia na prekonanie hospodárskej krízy hľadali v Krakowe
Poslanci a senátori štátov Vyšehradskej skupiny prijali v Krakove
memorandum k riešeniu hospodárskej krízy. Stretnutia sa zúčastnil
a informoval nás o ňom Ivan Šaško, poslanec Národnej rady SR, podpredseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
„V Krakove sa 23. – 24. fe- zastupovali podpredseda NR
bruára stretli výbory parla- SR Tibor Cabaj, podpredseda
mentov Vyšehradskej skupiny, výboru Ivan Šaško a poslanci
zaoberajúci sa verejnou správou, Branislav Bačík a Janos Szigeti.
miestnou samosprávou a regi- Cieľom tohto stretnutia boli spoonálnym rozvojom. Slovensko
(Pokračovanie na 2. str.)

Slovensko – poľská spolupráca prináša konkrétne výsledky
tie predstaviteľov samospráv, členov
folklórnych súborov i ľudových hudieb
a obyvateľov prihraničnej oblasti. V
septembri sa uskutočnilo stretnutie
mládeže základných škôl, zamerané

tickej podobe. Mladí Tvrdošínčania
prispeli do programu modernými
tancami a piesňami. Predstavitelia
oboch partnerských miest urobili
všetko preto, aby spolupráca bola

Cezhraničná spolupráca naberá nové
dimenzie a posúva nás dopredu.
V Tvrdošíne sa 5. februára uskutočnilo spoločenské stretnutie predstaviteľov samospráv, podnikateľov a športovcov mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko.
Stretnutím sa niesla myšlienka rozšírenia a prehĺbenia cezhraničnej spolupráce s cieľom budovania komunikačných
spojení obyvateľov partnerských miest.
Pod záštitou primátora mesta ľudí, ktorí sa na príprave a realizácii
Ivana Šašku uskutočnilo spoločen- projektu, schváleného vo výške 414
ské podujatie v rámci cezhraničného 872 eur (čo je takmer 12 500 tisíc
projektu „Tatry nás spájajú, a nede- Sk) podieľali. Zdokumentovaná bola
lia – garancia trvalého rozvoja mesta prebiehajúca modernizácia kultúrnych
Tvrdošín a Gminy Kościelisko,“ domov v Tvrdošíne, ktorú sprevádzali
ktorý je spolufinancovaný zo zdro- spoločensko-kultúrne aktivity. Už v Minister výstavby Igor Štefanov s primátorom želajú Slojov Európskej únie z Európskeho máji minulého roka sa predstavitelia vensku i nášmu mestu veľa úspechov aj v roku 2010.
fondu regionálneho rozvoja v rámci Kościeliska a Tvrdošína stretli v Dome
cezhraničnej spolupráce Poľská re- ľudowom na slávnostnom zahájení na spoznávanie regiónov partnerov, na úžitok obyvateľov na slovenskej
publika - Slovenská republika 2007 projektu. V júli pripravila slovenská vzdelávacieho procesu a u detí najmä a poľskej strane. Ňou priniesli vklad
- 2013. Zúčastnili sa ho vzácni hostia strana Dni Slovenskej a poľskej kul- osvojovanie si poľského a slovenského – svoje skúsenosti, domácu kultúru,
Igor Štefanov, minister výstavby a túry, ktoré začali v júni výstavou vý- jazyka. Sto detí strávilo dva dni na Slo- ktoré si navzájom odovzdávajú. Vo
regionálneho rozvoja, vysokoškol- tvarných prác detí z Kościeliska v kul- vensku a dva dni v Poľsku. V novem- filme i počas spoločenského večera odznelo opätovský profesor Ľubomír
ne potvrdenie, že
Pekarčík, wojt Bohv začatej spolupráci
dan Pitoń, Władysław
bude mesto i gmina
Długosz z družobnej
pokračovať a rozšíri
gminy Kościelisko,
ju o ďalšie projekty.
pracovníci samospráTento rok sa budú
vy, podnikatelia a ďaltýkať dopravnej
ší hostia.
infraštruktúry.
Úvod večera patPo v yst úpen í
ril filmu „Tatry nás
temperamentného
spájajú, a nedelia“,
súboru z Kościelisktorým bola zdokuka nasledoval film,
mentovaná spolupráca
zameraný na najdômedzi mestom Tvrležitejšie investičné
došín a gminou Kośa kultúrno–spolocielisko, siahajúca do
čenské akcie nášho
roku 2 000 (píšeme
mesta za uplynuo tom na 3. strane).
lý rok. Film zaujal
Poukazuje na to, ako
a prekvapil najmä
sa zintenzívnili naše
hostí, z ktor ých
vzťahy od myšlienniektorí so zatajeky na spoluprácu cez
ným dychom sledotvorbu cezhraničného
vali ako sa vedeniu
projektu až po jeho Najlepší športovci nášho mesta za rok 2009 spolu s ocenenými trénermi.
mesta podarilo nasúčasnú realizáciu.
Radosťou bolo pre nás prezentovať túrnom dome a pokračovali verejnou bri pripravilo stretnutie Kościelisko. pĺňať vízie a ciele, ktoré si stanovilo
film na tomto stretnutí, pretože prezentáciou slovenských a poľských Domáci uviedli spoločenské popo- na začiatku roka. Bolo sa čím chváukázal výsledky práce štatutá- filmov na Michalskom námestí. Ich ludnie vystúpením vyše 200 mladých liť, pretože predchádzajúci rok bol
(Pokračovanie na 2. str.)
rov, koordinačného tímu a ďalších vyvrcholením bolo spoločné stretnu- ľudí, predviedli poľský folklór v auten-
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Plány vedenia mesta s Oravicami sa napĺňajú
Dnes patria Oravice medzi vyhľadávané turistické destinácie, čo
nás samozrejme teší. Ak chceme,
aby tam ostala zachovaná prekrásna príroda a zásadne sa zlepšili
aj životné podmienky pre ďalšie
roky a budúce generácie, je tu potrebné investovať nemalé finančné
prostriedky.
Vedenie mesta sa snaží pomáhať tejto mestskej časti vo všetkých
smeroch. Všetci totiž dobre vieme,
že Oravice mestu každoročne prinášajú do mestského rozpočtu finančné
prostriedky, ktoré sú použité pre
jeho zveľadenie. Snaží sa ich získať
z rôznych fondov, ktoré už boli, sú
a budú použité pre rozvoj Oravíc.
Jedným z nich je aj projekt na „Vy-

budovanie infraštruktúry vodného
hospodárstva - časť Kanalizácia“,
ktorý bol bol schválený 7. apríla
2009. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola

podpísaná 25. augusta 2009 a v tom
istom roku sa začalo aj s realizačnými prácami.
Cieľom tohto projektu je skvalitnenie životného prostredia znížením
znečistenia povrchových a podzemných
vôd prostredníctvom
vybudovania systému záchytu odvodu
splaškových vôd a
čistenia splaškových
vôd s celkovým zameraním sa na zlepšenie
podmienok životného
prostredia v oblasti
Oravíc a nadväzujúcich ekosystémov.
Táto stavba sa člení na viac stavebných
objektov. Vybudovaná bude stoková sieť
v dĺžke cca 3,4 km,

spevnené plochy a komunikácie,
trafostanica, elektrická prípojka
k čističke odpadových vôd. Tento
projekt s rozpočtovým nákladom
vo výške 1 754 446 eur (52 854
440 Sk) je podporený nenávratným
finančným príspevkom z Nórskeho
finančného mechanizmu, EHP a z
príspevku zo štátneho rozpočtu. Na
jeho zaradení medzi úspešné, má
veľký podiel ministerstvo životného
prostredia, ktoré tomuto projektu
dalo jednoznačné doporučenie. Plánovaná doba realizácie projektu bola
určená na 17 mesiacov.
Veríme, že po dokončení tejto
akcie budú mať z nej úžitok všetci,
teda aj tí, ktorí ešte v nedávnej minulosti robili obštrukcie ohľadom
katastrálnej príslušnosti Oravíc. V
tejto súvislosti si musíme stále uvedomovať, čo všetko bolo treba urobiť
za dosiahnutie práv nášho mesta.

matický, len s občasnou kontrolou
a údržbou.
Týmto opatrením mesto dosiahne ďalšie úspory energie, ale aj plný
komfort vykurovania. V kotolni
bude tiež inštalovaný nový systém

merania a regulácie, ktorý bude zabezpečovať hospodárny chod nového
zdroja tepla, zvlášť vtedy, keď nie
je potrebný plný výkon kotolne a v
neposlednom rade bude nová kotolňa
šetrná aj k životnému prostrediu.

Ten, kto v tomto čase zavíta
do Oravíc, sa nestačí čudovať, že
aj v týchto dňoch tu vládne čulý
pracovný ruch pri výstavbe kanalizácie, ktorá podstatne pomôže
životnému prostrediu. To je jedna
z viacerých stavieb, ktoré sa v
Oraviciach v poslednom období
realizujú.
Druhou stavbou je regulácia

Zástupcovia investora, dodávateľa a za účasti zástupcu mestského
úradu konštatovali, že všetko je
pripravené a nič nebráni tomu, aby
sa začalo s realizáciou regulácie
rieky Oravica v úseku katastra
nášho mesta.
„Kus práce pri samotnej príprave tohto náročného projektu
odviedlo vedenie mesta, bez ktorého

rieky Oravica, aj táto stavba po dokončení bude mať podstatný vplyv
na zlepšenie životného prostredia.
Slovenský vodohospodársky podnik stavbu s názvom „Tvrdošín
- Oravice úprava toku Oravica“
oficiálne odovzdal 1. marca dodávateľovi stavby Cestné stavby
Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o., a jej
realizácia sa tým vlastne začala.

pomoci by sa akcia nikdy nebola
pripravila a začala. Veríme, že táto
spolupráca bude aj naďalej pokračovať a stavba bude odovzdaná v
plánovanom termíne,“ podotkla
zástupkyňa Povodia Váhu, správcu
toku rieky Oravica.
Oravica sa zreguluje v dĺžke
3,280 km a termín pre stavbu je
plánovaný na 24 mesiacov.

Aj napriek tomu, že zima ešte neodovzdala svoje žezlo, v Oraviciach
sa začali prípravné práce na regulácii
koryta rieky Oravica. Cestné stavby
Tvrdošín tu v týchto dňoch začali s
navážaním kameňov a ďalšieho materiálu potrebného na spevňovanie
brehov. Bude tu potrebné doviezť
24 000 tisíc kubíkov lomového kameňa, ktorý sa momentálne naváža
z Bystričky pri Kraľovanoch. Oravica, ako vieme, dnes už netečie v
pôvodnom koryte a pri poslednej
povodni narobila poriadne vrásky
a starosti urbárskemu spoločenstvu,
mestu Tvrdošín, ale aj ďalším, ktorí
tu prevádzkujú svoje zariadenia,
chaty, vlastníkom pôdy. Vedenie
mesta preto vznieslo požiadavku na
Slovenský vodohospodársky podnik, aby bolo toto územie dané do
pôvodného stavu aj preto, aby boli

vyriešené problémy aj z hľadiska
pozemkovo vlastníckych vzťahov.
Projekt, ktorý bol podaný na
ministerstvo životného prostredia,
bol schválený. Zahŕňa okrem iného
aj ochranu súkromného vlastníctva,
skultúrnenie zamokrenej pôdy, zabránenie pred vylievaním rieky z
koryta, úpravu prírodného prostredia a následne výsadbu drevín pozdĺž rieky v katastri Oravice.
Okrem rekultivácie územia okolo rieky je v projekte naplánovaná aj
rekonštrukcia mostov, vybudovanie
brodov, ale aj rekultivácia a skultúrňovanie najmä centrálnej časti
Oravíc, v ktorých sa predpokladá aj
vybudovanie športovej a oddychovej
zóny. Po rieke príde na rad cesta,
chodníky a ďalšie potrebné aktivity
pre rozvoj cestovného ruchu v tejto
našej mestskej časti.

Na stavbe obchvatu sa 5. marca
konal kontrolný deň, ktorého sa
zúčastnil aj Ing. Igor Choma, generálny riaditeľ NDS a zmocnenec
vlády SR pre diaľnice a rýchlostné
cesty do ktorého pôsobností spadá
aj príprava a realizácie R 3.
V tejto súvislosti sme požiadali primátora mesta Ivana Šašku o
zhodnotenie súčasného stavu na
realizácii rozostavaného úseku a aktuálneho stavu v príprave na ďalšie
úseky R3 cez Oravu.
Počas zimného obdobia sa práce
na stavbe čiastočne utlmili, ale harmonogram prác bude v najbližších
týždňoch dobehnutý. Aj keď boli
snahy stavbu urýchliť a čo najskôr
odovzdať do užívania, niektoré
úseky sa v súčasnosti prejavujú

ako náročné najmä v častiach smer
Brezovica, ale aj úsek smer Zábiedovo.
Takže spojazdnenie rozostavaného úseku Tvrdošín - Trstená je reálne
sprístupniť verejnosti v mesiacoch
október - november tohto roku.
Celkové ukončenie stavby s úplnými
úpravami celého úseku je reálne v
prvej polovici roku 2011 tak, ako to
bolo v pláne na začiatku stavby.
Súčasne prebieha projektová príprava ďalších úsekov R 3 v trase až
po Dolný Kubín, kde sa samostatne
pripravuje úsek výstavby Tvrdošín - Nižná. Jeho reálne začatie je
podľa vyjadrenia Ing. Igora Chomu
v budúcom roku, čo v čase súčasnej hospodárskej krízy je pre naše
mesto celkom dobrá správa.

Nová a moderná technológia zlepší aj životné prostredie

Ministerstvo životného prostredia SR, vyhlásilo 2. júna 2009 výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z operačného
programu Životné prostredie. Žiadosť s názvom „Zmena palivovej
základne v objekte bývalej materskej
školy, ktorý sa nachádza pri kostole,
bola úspešná. A nás môže tešiť, že
žiadosť bola nášmu mestu schválená, a tak nový rok sa začal pre naše
mesto opäť s ďalším nevratným
finančným príspevkom získaným z
eurofondov.
Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre operačný
program Životné prostredie schvá-

lilo mestu nenávratný finančný
príspevok vo výške 433 775,91 eur
(13 501 708 Sk) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu
projektu vo výške 456 606,22 eur.
Účelom uvedeného projektu
bude rekonštrukcia terajšieho zdroja vykurovania. Bude demontovaná
stará technológia a dva kotly na tuhé
palivo a bude inštalovaná nová a
moderná technológia pre spaľovanie
biomasy a peletiek.
Novým zdrojom tepla v tomto
objekte bude teplovodný kotol na
spaľovanie biomasy - drevnej štiepky s výkonom 45-150 kW. Druhý
teplovodný kotol s výkonom 11,862,5 kW pre spaľovanie drevených
peletiek bude slúžiť ako záložný
zdroj. V priestoroch bude umiestnený aj zásobník paliva a chod tejto
teplovodnej kotolne bude plne auto-

Regulácia Oravice sa začala

Slovensko – poľská spolupráca
prináša konkrétne výsledky
(Dokončenie z 1. str.)
nás spájajú, a nedelia na modernimimoriadne úspešný, o čom svedčí
záciu kultúrnych domov a aktivít s
vyše 300 miliónov korún z fondov
nimi spojených. Verím, že v tomto
Európskej únie a ďalšie dotácie na
trende budeme pokračovať i tento
oblasť školstva, kultúry, sociálnu
rok, ale už len pod názvom Tatry nás
oblasť a šport.
spájajú. Ostal by som pri tejto časti
Tvrdošín sa dostal do povedonázvu, pretože nás nedelia, a svedčí
mia nášho národa aj prítomnosťou
o tom aj to, čo sme už doteraz urobili
najvyšších štátnych, vládnych a cira verím, že ešte aj urobíme. Bude
kevných predstaviteľov Slovenska
nás to stáť veľa úsilia, pretože celý
pri odhalení sochy J. M. Hurbana a
projekt zabezpečuje koordinačný tím
pamätnej tabule K. Lippaya.
pracovníkov mestského úradu, ktorí
Stretnutie bolo umocnené prímu venovali veľa zo svojho osobného
tomnosťou najúspešnejších športovvoľna,“ vyjadril sa okrem iného vo
cov, ktorí si z rúk primátora prevzali
svojom príhovore primátor mesta.
ocenenia za úspechy a reprezentáciu
„Veľmi som sa potešil, keď som
mesta.
dostal od primátora pozvanie na túto
Najdôležitejším posolstvom stretmilú udalosť, na tejto akcii je vidieť
nutia bolo, aby vízia integrovaného
ozajstnú spoluprácu medzi dvoma
regionálneho hospodárstva, dobprihraničnými národmi, ktorí sú ako
rých spoločenských a susedských
bratia. Toto nie je jediný projekt, ktovzťahov na oboch stranách hranice
rý je financovaný cez ministerstvo
bola uvedená do praxe a rozšírili sa
výstavby a regionálneho rozvoja,
kontakty medzi samosprávami, podskutočne je vidno, že primátor má
nikateľmi, športovcami a ostatným
veľkú snahu pomôcť mestu a tomuto
obyvateľstvom.
regiónu. Chcel by som popriať obi„Ďakujem všetkým, ktorí prijali
dvom stranám, aby zrealizovali ešte
naše spoločné pozvanie s priateľmi
viac takýchto spoločných projektov
z Poľska na tento spoločenský večer,
a aby sa vám darilo aj v ďalších roosobne vítam vzácnych hostí. Teší
koch,“ povedal okrem iného minister
ma, že medzi nás prišiel pán minister,
I. Štefanov.
pretože práve prostredníctvom Mi„Ďakujem vedeniu mesta, že tu
nisterstva výstavby a regionálneho
môžeme s vami byť, je to pre nás
rozvoja SR sme získali financie na
vzácne stretnutie, pretože Kościenáš cezhraničný projekt a sám osoblisko s Tvrdošínom má veľmi dobrú
ne vidí, ako je napĺňaný v praxi.
spoluprácu vo všetkých aspektoch
Naša spolupráca má
veľký význam, nielen
pre predstaviteľov samosprávy, ale aj pre
naše školy a ďalšie organizácie. Dnes medzi
nás prišli aj podnikatelia
z gminy Kościelisko a
veľmi sa teším, že sme
vytvorili podmienky,
aby sa mohli kontaktovať s podnikateľmi z
nášho mesta. Projekt
nás spája s mnohými Temperamentný súbor z Kościeľuďmi, ktorí dnes prišli liska „rozohrial“ divákov.
medzi nás, ale aj s tými, s ktorými
celospoločenského života, ale aj pri
sa stretávame na mnohých ďalších
podávaní spoločných projektov na
podujatiach, tie sú vždy priateľské a
získanie finančných prostriedkov z
spoločne sa na ne tešíme.
eurofondov, o čom svedčí aj terajšia
Naše priateľstvo medzi Kościerekonštrukcia kultúrnych domov“
liskom a Tvrdošínom je už takpovyjadril sa B. Pitoń.
vediac osobné. Verím, že spoločne
Spoločenský večer pokračoval
pripravujeme podmienky pre lepšiu
ocenením športovcov a kultúrnym
budúcnosť gminy i nášho mesta. V
programom, v ktorom sa ešte predminulom roku sme začali čerpať
stavili FS Kościelisko, dievčatá z
financie z eurofondov v rámci z proCVČ, Peter Bažík, Diana Krišková
jektu cezhraničnej spolupráce Tatry
a Martin Rosina.

Všetko pre skultúrnenie Oravíc

Kontrolný deň na R 3

Už rozhodol aj Ústavný súd, keď odmietol sťažnosť spoločnosti
TSP s.r.o. ako zjavne neopodstatnenú

Súbežné súdne konanie vypratania Limby bolo
opäť odročené, a to len pre obštrukcie, ktoré pripúšťa už niekoľko mesiacov súd v Námestove.
Najvyšší súd SR už svojim
rozhodnutím potvrdil, že vlastníkom nehnuteľnosti hotela Limba
je mesto Tvrdošín. V súčasnosti
sa súdnou cestou rozhoduje o tom,
kedy a akým spôsobom dôjde k
vyprataniu doterajšieho protiprávneho užívateľa. Už štyrikrát
sa súdne rozhodovalo o vyprataní
hotela. Ostatné súdne konanie bolo
naplánované na 24. februára.
Súdne konanie ohľadne vypratania Limby sa opäť odročilo,
pretože navrhovateľ a jeho právny
zástupca vedia chodiť v obštrukciách. Ďalšie pojednávanie je stanovené na 24. marca.
Mesto opäť požiadalo Okresný
súd, aby vo veci rozhodol neodkladne, vzhľadom na to, že žalovaný, pravdepodobne tendenčne,
robí prieťahy v tomto konaní. Je
toho názoru, že právny zástupca,
ktorý sa odvoláva na zdravotné
problémy má dostatok právnikov,
ktorí sa konania v tejto veci mohli
zúčastniť. V zápisnici z pojednávania je uvedené, že opäť žiadajú
pojednávanie odročiť na nový
termín.

Mesto trvá na vyprataní nehnuteľností a ich odovzdanie v
zmysle rozsudku Krajského súdu
v Žiline č. 10Co/213/2007 zo dňa
27. 3. 2008, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom
15. 5. 2008, a ktorým bolo určené
že Mesto Tvrdošín je vlastníkom
predmetných nehnuteľností podľa návrhu na vypratanie v celom
rozsahu.
Domáha sa tým ochrany svojho
vlastníctva, ktoré mu právom patrí
a prináleží podľa právoplatného a
vykonateľného rozsudku súdu, a
teda ako vlastník má naliehavý
právny záujem na definitívnom
vyriešení predmetu sporu o vypratanie nehnuteľností odporcom,
ktorý nemá žiaden právny titul k
ich zadržiavaniu.
Stanovisko mesta je nemenné a
trvá na skorom vyprataní označených nehnuteľností, pretože ďalšie
predlžovanie už presahuje mieru
únosnosti na úkor nežiaducích vecí
a vplyvov s tým spojených (chátranie budovy, na opravu ktorej
bude potrebné vynaložiť nemalé
finančné prostriedky).

Dobré správy aj z regionálneho parlamentu

Informácie z rokovania februárového zastupiteľstva
Žilinského kraja nám poskytol Ivan Šaško.
„Ako prvú informáciu zo
I tento rok bude zo svojho
ZŠK môžem uviesť schválerozpočtu kraj podporovať
nie financií na modernizáciu
cestovný ruch, kultúru a šport.
domova sociálnych služieb v
Podporená bude aj oblasť
Tvrdošíne vo výške 836 812
cezhraničnej spolupráce s
eur. Pokladám to za veľký
Poľskom a s Českou republiprínos pre naše mesto. Zamestkou, konkrétne s Moravskonancom i klientom domova sa
sliezskym krajom. Môžem
tým splnilo ich dávne prianie.
povedať, že okrem spolupráce
Odsúhlasená je i prístavba
s Poľskom je naše mesto už
výťahu a spojovacej chodby.
zapojené do spolupráce aj s
Rovnako významné je zatepČeskom. Začiatkom februára
lenie obidvoch objektov, výsme nadviazali spoluprácu
mena okien a prístavba 12 izieb
medzi školami s obcou Malá
pre 24 klientov s príslušnými
Morávka. V trojici, spolu s
hygienickými a pomocnými
poľským mestom Kobylnica,
priestormi, čo zlepší štandard
pripravujeme výmenu detí a
ubytovacích služieb. VÚC
mládeže.“
bude projekty spolufinancovať
Zo schválených verejne zápiatimi percentami zo svojho
väzných nariadení spomenul
rozpočtu. Začiatok stavebných
VZN o spôsobe, podmienkach
prác je naplánovaný v druhom
a výške poskytovania finančpolroku 2010. V rámci kraja
ného príspevku na vykonávaboli takto podporené len dva
nie opatrení sociálnoprávnej
projekty a mňa teší, že jedným
ochrany detí a sociálnej kuz nich je DSS v našom meste.
rately na základe vyhlásenia
Rokovanie na februárovýzvy a podania žiadostí,
vom zastupiteľstve sa týkalo
v čom sú zahrnuté sociálne
viacerých oblastí. Za najdôleslužby, poradenstvo, prevenžitejší pre tvrdošínsky okres
cia i vykonávanie opatrení v
pokladám schválenie 60 tisíc
týchto oblastiach, podporenie
eur (1 800 tisíc Sk) na I. etapu
elektronizácie verejnej správýstavby nového neurologickévy a rozvoja elektronických
ho oddelenia v Hornooravskej
služieb, ochrany kultúrneho a
nemocnici v Trstenej.
prírodného dedičstva.

Riešenia na prekonanie hospodárskej krízy hľadali v Krakowe
(Dokončenie z 1. str.)
ločné rokovania na tému určenia
najdôležitejších a najúčinnejších
nástrojov prekonávania hospodárskej krízy. Spoločne sme
sa zhodli v tom, že je potrebná
hlavne stimulácia regionálneho
rozvoja infraštrukturálnymi
investíciami, vytváraním podmienok pre vznik a rast malých
a stredných podnikov, ale aj rozvoj ľudských zdrojov. Na záver
sme prijali memorandum, z ktorého vyplýva, že len racionálne
programovaná a implementovaná regionálna politika pomôže
občanom. Zdôraznené je, že je
potrebné využívať miestny kapitál a povzbudzovať iniciatívu
prichádzajúcu zdola.
Opäť bolo potvrdené, že
v situácii hospodárskych
ťažkostí, ktoré sa dotýkajú
krajín Vyšehradskej skupiny
má kľúčový význam nielen
udržanie reálnych nákladov
na regionálny rozvoj, ale aj
zlepšenie a zrýchlenie čerpania
prostriedkov zo štruktuálnych
fondov EÚ. Zhodli sme sa, že
finančné prostriedky z fondov

Európskej únie naďalej hrajú
podstatnú úlohu v regionálnej
politike našich štyroch krajín.
Potvrdili sme, že budeme dodržiavať doterajšiu európsku
politiku súdržnosti a zaviazali
sme sa, že budeme podporovať
všetky iniciatívy našich vlád,
ktoré budú slúžiť k zvýšeniu
efektívnosti ich čerpania. V memorande bola ocenená rastúca
úloha samosprávnych orgánov
v riadení regionálnej politiky.
Tento proces bol vysoko hodnotený ako dôležitý prínos pre
posilnenie demokratických
štruktúr našich krajín. Ocenený bol rast rozsahu výdavkov
zo štrukturálnych fondov do
oblasti ochrany a správy kultúrneho dedičstva, ktorý má
význam pre rozvoj kultúrneho
priemyslu, zvýšenie turistickej
atraktivity krajín V 4, ale aj pre
záchranu zásob stredovýchodnej Európy, ktoré sú časťou
nášho spoločného európskeho
dedičstva,“ dodal primátor,
ktorý na rokovaní zastupoval
nielen naše mesto, ale aj Slovensko.“
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Pripomíname si 10. výročie podpísania zmluvy

Koncom minulého roka uskutočnil Najvyšší
kontrolný úrad SR (NKÚ) kontrolu hospodárenia
mesta Tvrdošín so zameraním na hospodárenie
mesta za obdobie roka 2008 a na hospodárnosť,
účinnosť a efektívnosť vybranej činnosti pri výkone samosprávy mesta za obdobie rokov 2007
a 2008. Správou NKÚ SR sa zaoberalo mestské
zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 22. februára.

V tomto roku uplynie desať rokov od oficiálneho podpísania Dohody o spolupráci medzi
poľskou gminou Kościelisko a mestom Tvrdošín.
Odvtedy sa upevnili a prehĺbili vzájomné kontakty
vo všetkých formách spoločenského, kultúrneho,
či športového života.
Dohodu z poľskej strany parafovali wójt Gminy Wladyslaw
Stopka a člen rady Gminy Andrzej
Bukowski a za naše mesto primátor Ivan Šaško a jeho zástupkyňa
Vlasta Jančeková.
V zmluve sa okrem iného strany protokolu zaviazali, že budú
vytvárať priaznivé podmienky
pre vzájomne výhodnú spoluprácu
na úrovni miest a obci, ktorá sa
bude uskutočňovať predovšetkým
výmenou informácií, priamymi
kontaktmi odborníkov, výmenami

delegácií, podnikateľov z miest
a okolia a pod. Zameraná bude
najmä na oblasti hospodárstva
a obchodu, ochrany životného
prostredia, turistiky, vzdelávania,
kultúry, umenia a športu, výmenu
skúseností samosprávy a iných oblastí vzájomného záujmu.
Po desiatich rokoch môžeme
konštatovať, že zmluva bola pretavená do konkrétnej podoby v
rôznych oblastiach o čom svedčí aj
posledný projekt cezhraničnej spolupráce Tatry nás spájajú a nedelia,

Prvá dohoda bola podpísaná 23. júla 2000 v Oraviciach.
či rôzne spoločenské a kultúrne
podujatia, výmenné návštevy detí
našich škôl, športové akcie,ako

napr. Stopa bez hraníc ďalšie, ktoré
napomáhajú spoločnému rozvoju
našich prihraničných regiónov.

hlavne preto, aby sa nadviazali
nové kontakty a naše regióny sa
týmto spôsobom posunuli dopredu a k tomu musia, samozrejme,
prikladať pomocnú ruku aj vedenia jednotlivých samospráv.
Ak budeme v Kościelisku,
Witowe a Tvrdošíne pokojne žiť
a budeme sa snažiť vyvarovať
rôznych nepríjemností, bude sa
nám lepšie rozvíjať turistika a
ďalšie oblasti kultúrneho a spoločenského života, ktoré úzko
súvisia so životom nás a našich
občanov.
Medzi vami v Tvrdošíne sa
vždy výborne cítim, pretože sa

tu nestretávam len s primátorom,
občanmi, ale aj s rôznymi osobnosťami Slovenska, spomeniem
prezidenta Slovenska Ivana Gašparoviča, ministrov vlády SR, ale
boli to aj ďalší významní ľudia
politického a cirkevného života.
Môžem povedať, že som na to
hrdý. Ďakujem všetkým, ktorí
mi takéto stretnutia umožňujú,
predovšetkým však primátorovi
Tvrdošína Ivanovi Šaškovi a jeho
zástupkyni Vlaste Jančekovej.
Tatry nás spájajú a nedelia, držme
sa toho hesla, pod ktorým sme začali napĺňať náš spoločný projekt,
ktorý, verím, nebude posledný.“

Tatry nás spájajú, a nedelia

Ako vidí spoločnú spoluprácu medzi Tvrdošínom a gminou Kościelisko wojt Bohdan Pitoń.
„Už desať rokov sa úspešne rozvíja naša poľsko-slovenská spolupráca. Musím
povedať, že to čo sa podarilo
doteraz dosiahnúť gmine
Kościelisko a Tvrdošínu je
dobrým predpokladom na
našu ďalšiu spoluprácu. Aj
spoločné aktivity v Oraviciach a vo Witowe je naše
spoločné dielo a ani na tomto stretnutí sme sa nestretli
náhodou. Prišli tu s nami aj
naši podnikatelia z gminy,

Orava je kraj, ktorý je mi srdcu blízky
Čestným hosťom spoločenského večera pod
názvom „Tatry nás spájajú a nedelia“, bol aj
minister výstavby a regionálneho rozvoja Igor
Štefanov. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali
o rozhovor.
Pán minister, ako ste sa dnes
cítili v Tvrdošíne?
Veľmi dobre a ak mám pravdu povedať, už som sa tešil na
toto stretnutie s vašimi občanmi,
športovcami, ale aj hosťami z
Poľska.
V našom meste nie ste po prvýkrát, čo vás tu priťahuje?
V minulosti som pracoval v
colnej správe a toto bol môj rajón
- od Trenčína po Trstenú, takže
som chodieval pracovne do týchto
končín. Od tých čias tu mám veľa
priateľov, známych, Orava je kraj,
ktorý je mi srdcu blízky.
Ako hodnotíte spoluprácu s
primátorom nášho mesta?
Veľmi dobre, on je človek,
ktorý vie čo chce dosiahnuť, povediac takou športovou termino-

lógiou „má veľmi dobrý ťah na
bránku“, snaží sa pomôcť mestu,
tomuto regiónu a mne je to veľmi sympatické, preto, kde sa dá,
veľmi rád pomôžem.
Čo by ste odkázali občanom
Oravy a nášho mesta?
Ľahká otázka, ale ťažká odpoveď. Samozrejme, aby nezabúdali
na svoje korene, nech nezabúdajú
k akému národu patria a nech sú
hrdí na to, že patria k národu, ktorý dokázal prežiť „pod čižmou“
tisícročie a stále je životaschopný a má dostatočnú silu. Prajem
všetkým aj to, aby sa im darilo napĺňať svoje životné predsavzatia.
Budem rád, ak Orava a Tvrdošín
sa budú vzmáhať a za seba môžem
povedať, ak to bude v mojich silách, veľmi rád pomôžem.

„V rámci novej výzvy cezhraničnej spolupráce sme uzatvárali
nový projekt s partnerskou gminou
Kościelisko. Zhodnotili sme možnosti, ktoré sú ponúkané v rámci

túru, ktorú chceme orientovať
na sídlisko Medvedzie, kde má
mesto strategické objekty. MsKS
je centrom diania aj v rámci prvej
výzvy cezhraničnej spolupráce a

ZŠ Márie Medveckej, kde sa tiež
uskutočňujú spoločné aktivity s
gminou Kościelisko. Sú tu materské školy, CVČ, zdravotné
stredisko, takže táto výzva bola
zameraná aj na tieto oblasti. Veríme, že spoločnými silami dosiahneme úspech.
Pri tomto projekte sme si vytypovali hlavné cestné ťahy na
sídlisku a niektoré spojnice, ktoré
by mohli byť opravené. Navrhli
sme aj odvodnenie cestného telesa
a rekonštrukciu chodníkov. Do
projektu sme nenavrhli osvetlenie,
to si navrhla len poľská strana.
My už máme pripravený projekt
na ďalšiu modernizáciu verejného
osvetlenia a čakáme, kedy vyjde
výzva z ministerstva hospodárstva, aby sme projekt mohli podať.

Ďalšou témou, ktorú sme
prerokovali, bol cestovný ruch,
v tejto oblasti máme určené priority a uvidíme, či po spoločnom
rokovaní sa k nám pripojí aj poľský partner a nájde adekvátnu
oblasť, na ktorej by sme mohli
spoločne spolupracovať. Projekty
cezhraničnej spolupráce musia
totiž spĺňať dve zo štyroch kritérií, ktorými sú spoločná príprava,
realizácia, spoločný personál pre
projektový tím a spoločné spolufinancovanie. Spĺňame všetky
štyri kritériá, i keď by stačilo
plniť len dve. Uvidíme, ako to
všetko dopadne, ale jedným z
úspechov pre získanie finančných príspevkov je mať dobre a
zodpovedne pripravený projekt,
a to my aj robíme.“

Európa bez bariér

Predstavitelia samospráv, škôl a mládeže deviatich štátov Európskej únie budú diskutovať na
témy „Európa bez bariér - realita a vízia“ a „Metropolitná oblasť – šanca aj pre vidiecku oblasť“.

Zástupcovia slovenskej a poľskej strany aj v tomto roku
venujú patričnú pozornosť spoločnej cezhraničnej spolupráci, čoho výsledkom je príprava ďalšieho projektu.
tejto výzvy a spoločne sme sa rozhodli pre dopravnú infraštruktúru.
Dohodli sme sa na podstatných
veciach, pretože termín na odovzdanie projektu je veľmi krátky,
musí byť ukončený do 31. marca.
Stretávať sa budeme priebežne,
podľa potreby. Tentokrát sme sa
zamerali na dopravnú infraštruk-

v súčasnosti sa modernizuje. Tu
sú sústredené aj ďalšie aktivity v
oblasti kultúry, školstva - výmena
detí, stretnutia podnikateľov mládeže a ďalšie aktivity, ktoré sa už
spoločne urobili a robia v rámci
prvého projektu.
Ďalším strategickým objektom cezhraničnej spolupráce je

NKÚ kontrolovalo mesto a
dve organizácie s právnou subjektivitou ZŠ Márie Medveckej
a Technické služby mesta Tvrdošín. Zo záverečnej správy
vyplýva, že „kontrolou nebol zistený nesúlad medzi skutočným a
požadovaným stavom“, pričom
odporučilo vymedziť práva týchto organizácií všeobecne záväznými nariadeniami (VZN).
V Zápisnici o prerokovaní
protokolu o výsledku kontroly
NKÚ SR navrhlo odporúčania
na riešenie zistených niekoľkých
formálnych nedostatkov, ktorou
bolo: 1. „Zosúladenie Zásady
hospodárenia mesta s aktuálnym
znením zákona o majetku obcí.“
K tomu je potrebné vysvetliť, že
vypracované zásady doporučilo
zosúladiť o poslednú novelizáciu
zákona o majetku obcí. NKÚ
nepoukázalo na to, že by mesto
v nejakom konkrétnom prípade
zle hospodárilo, alebo nesprávne
nakladalo s majetkom mesta,
len poukázalo na to, že treba
vypracovať nové zásady. Toto
opatrenie je splnené prijatím
VZN o hospodárení s majetkom
mesta na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 2.
„Odporučilo zvážiť spracovanie
návrhu komplexnej stratégie
nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a vytriedenými
kovmi v podmienkach mesta.“ K
tomuto je potrebné vysvetliť, že
mesto malo túto oblasť zahrnutú
v doterajšom VZN o nakladaní s
odpadom v časti nebezpečného
odpadu, NKÚ však trval na tom,
že najmä oblasť elektroodpadu
(týka sa napr. televízorov, chladničiek, atď. ) musí byť vyčlenená
samostatne. Toto odporučenie
NKÚ je už splnené prijatím
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na decembrovom
zastupiteľstve. 3. „Zvážiť úpravu
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady tak, aby z dlhodobého
hľadiska príjem z tohto poplatku
vo väčšej miere koreloval s výdavkami na systém nakladania s
odpadmi.“ Tu sa NKÚ zaoberalo
výškou miestneho poplatku za

rok 2007 a 2008. Zadalo vypracovanie dotazníka ohľadom
celého systému zberu komunálnych odpadov. NKÚ konštatoval takýto záver : „Medziročne
narástol podiel separovaného a
neseparovaného odpadu a stúplo
množstvo separovaného odpadu
na občana. Celkovo je možné
jednotlivé systémy nakladania s
odpadmi v meste v zmysle vyhodnotenia dotazníka pre mesto
aj občanov hodnotiť pozitívne.
Mestom prijaté opatrenia boli
z tohto hľadiska realizované
účinným spôsobom“. NKÚ Na
základe porovnania skutočných
nákladov spojených so zberom a
nakladaním komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
v porovnaní s výškou miestneho
poplatku konštatovalo, že mesto
Tvrdošín má v porovnaní s ostatnými mestami a obcami nízke
poplatky za tento druh miestnych
daní. Teda horeuvedené doporučenia boli v zápisnici len za tým
účelom, aby mesto prehodnotilo
výšku poplatku, k čomu mesto
nechce pristúpiť s ohľadom na
nepriaznivú ekonomickú situáciu viacerých rodín s nízkymi
príjmami a najmä rodín, ktoré sú
v hmotnej núdzi, ale aj celková
situácia, ktorú zapríčinila hospodárska kríza.
Zhrnutím kontrolných zistení je potrebné uviesť, že kontrolou poukázané formálne porušenia, nemali charakter porušenia
v tom zmysle, že by to bolo na
úkor nehospodárneho nakladania s majetkom mesta, nakoľko
výsledok hospodárenia mesta
bol doposiaľ vždy prebytkový.
Na záver ešte poskytujeme
informáciu, že opatrenia, ktoré
boli zaslané Expozitúre v Žiline
7. 12. 2009 sú už splnené. Je
potrebné zvýrazniť aj tú skutočnosť, že NKÚ akceptoval
prijatie opatrení mesta Tvrdošín
bez výhrad. Je potrebné konštatovať, že týmtito formálnymi
zisteniami NKÚ sa radíme k
tým subjektom za uplynulý
rok, ktorých hospodárenie a
činnosť patrí k tým lepším na
Slovensku.

Dopravná situácia na križovatke pred kostolom v Tvrdošíne nie je najlepšia, spôsobuje
nemalé problémy chodcom a
vodičom, ktorí tadiaľ prechádzajú, čo spôsobuje chaos, ale aj
nehody, hlavne v dopravnej špičke. Vedenie mesta sa tejto problematike intenzívne venovalo,
vyvinulo maximálne úsilie, aby
sa výstavba kruhového objazdu
uskutočnila ešte v tomto roku.
„Ľady sa pohli“, signálom čoho

je, že Slovenská správa ciest v
týchto dňoch požiadala mesto
o povolenie výrubu stromov
na tomto úseku. Rekonštrukcia
mosta a projektu „Riešenie križovatky v mieste kríženia ciest
I/59 a II 520“ sa už pripravujú
na realizačnú fázu. O tom, či rekonštrukcie mosta a križovatky
začnú naraz, alebo sa budú realizovať postupne, vás budeme
informovať prostredníctvom
našich novín.

(Dokončenie z 1. str.)
túrno-spoločenských a športových
podujatí na rok 2010. Prerokovali
aj stav na úseku verejného poriadku a pripravované aktivity a zámery mestskej polície pre rok 2010
s vyhodnotením opatrení na zlepšenie stavu verejného poriadku,
kde bolo konštatované, že mesto
v tejto oblastí robí potrebné opatrenia a spolupracuje aj so štátnou
políciou. Poslanci sa na rokovaní
zaoberali aj hodnotiacou správou
Najvyššieho kontrolného úradu.
V závere rokovania schválili
inventarizáciu majetku mesta za
predchádzajúce obdobie s výsledkom hospodárenia, predloženie
žiadosti o nenávratné finančné
prostriedky na výstavbu sociálneho domu Senior Tvrdošín, prípravu projektu a podanie žiadosti
na cezhraničnú spoluprácu SR-PR
2007 - 2013, ktorý bude zameraný na rekonštrukciu a výstavbu
miestnych komunikácií, ako aj
prípravu a podanie žiadosti na
rekonštrukciu a modernizáciu
hotela Limba za účelom zväčšenia
a lepšieho využitia turistického
potenciálu. Schválili účasť zástup-

cov samosprávy a študentov stredných škôl na spoločnom stretnutí
v Nemecku od 16.- 20. júla 2010,
stretnutie detí vo veku od 13 - 16
rokov z Tvrdošína, Malej Morávky
z Českej republiky v družobnom
meste Kobylnica a ďalšiu výmenu
detí základných škôl z Tvrdošína s
deťmi z poľskej Kobylnice, ktorá
sa uskutoční v prípade schválenia
medzinárodného projektu.
V rámci rokovania bola zvolená
aj mandátova komisia, ktorá overila platnosť nastúpenia náhradníka
za poslanca MsZ podľa zápisnice
mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Tvrdošín do
mestského zastupiteľstva zo dňa
2. 12. 2006. Vyhlásila nastúpenie
náhradníčky Ing. Eriky Greššovej
za poslankyňu mestského zastupiteľstva. Novo zvolená poslankyňa
zloží zákonom predpísaný sľub na
najbližšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva a ujme sa svojej
funkcie. Za člena do mestskej
rady bol namiesto Ing. J. Jelenčíka zvolený Ján Gonda a za predsedu komisie finančnej a správy
mestského majetku Ing. Martin
Záborský.

Kruhový objazd je v trvalej pozornosti mesta

Pripravujú ďalší spoločný projekt

Zástupcovia gminy Kościelisko a mesta Tvrdošín sa 23. februára stretli v priestoroch mestskej
radnice na pracovnom rokovaní, bližšie informácie o tomto stretnutí nám poskytla zástupkyňa
primátora Vlasta Jančeková.

S kontrolou hospodárenia sme spokojní

Mesto Tvrdošín je do prestížneho medzinárodného projektu
Twin Town zapojené už štvrtý
rok. Zástupcovia samosprávy,
škôl a študentov z nášho mesta
sa zúčastnili stretnutia v poľskom Kościelisku, belgickom
Durbuy, švédskom Östhammare. Tento rok bude hostiteľskou
krajinou Nemecko. V mestách
Weissenburg a Pappenheim sa
stretnutie uskutoční od 16. 20. júla.

Na účastníkov z Fínska,
Švédska, Nemecka, Belgicka, Estónska, Litvy, Poľska a
Slovenska čakajú priateľské
stretnutia, konferencie, besedy,
ale i spoznávanie hostiteľskej
krajiny. I tento rok sa stretnutia
zúčastnia vybraní, jazykovo
zdatní študenti z tvrdošínskych
stredných škôl. Návšteva Nemecka bude už predprípravou
na budúcoročné stretnutie, ktoré
sa na uskutoční v Tvrdošíne.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
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Hlavné úlohy rozvoja
mesta pre rok 2010

mnohokrát veľmi krátky, pretože
prichádzajúce výzvy majú niekedy
trvanie len tri mesiace.
Pre rok 2010 máme v pláne
opätovne sa zaradiť do výzvy z
Operačného programu Zdravotníctvo, kde už v marci je stanovený
termín na podávanie žiadosti pre
projektový zámer Rekonštrukcie a modernizácie zdravotného
strediska Tvrdošín - Medvedzie
so zameraním na zvýšenie štandardu a vylepšenia podmienok
ambulantnej starostlivosti. Cieľom projektu je komplexne riešiť
rekonštrukciu a modernizáciu
stavebných konštrukcií objektu
zdravotného strediska so zameraním na zníženie energetickej

a odstavných plôch, revitalizáciu
mestskej zelene s vybavením detských ihrísk a obnovou mestského
mobiliáru.
Z Operačného programu ministerstva hospodárstva budeme
sledovať otvorenie výzvy na podávanie projektov z oblasti cestovný
ruch, kde pripravujeme projekt na
Rekonštrukciu a modernizáciu
Hotela Limba. Cieľom je upraviť
objekt do stavu, ktorý bude slúžiť
na ubytovanie s ďalšími možnými
doplneniami pre aktivity v zmysle
súčasne požadovaných kritérií.
Projektovým zámerom je dosiahnuť opravu vonkajšieho obvodového plášťa objektu so zateplením,
oprava strechy, schodiska, úprava

jednotlivých dispozícií v rámci
interiéru, obnova ubytovacieho
zariadenia s príslušenstvom a pod.
a sprístupniť tak objekt pre širokú
verejnosť.
K tomuto programu máme tiež
v pozornosti sledovať výzvu na
obnovu verejného osvetlenia. Aj
keď naše mesto už v predchádzajúcom období bolo zmodernizované
a projekt bol zameraný na modernizáciu a optimalizáciu verejného
osvetlenia s celkovým cieľom trvalo udržateľného rozvoja mesta
prostredníctvom zníženia spotreby
energie s úsporou až do 50%, tento
projekt bol hlavne zameraný na
výmenu starých svietidiel za nové
a sčasti doplnením nových svetelných zdrojov za staré hlavne na
sídlisku Medvedzie. Z uvedeného
je zrejme, že poskytnutý finančný
objem nepostačoval na kompletnú
výmenu stožiarov a niektorých
výložníkov. Tento nový projektový dokument rieši doplnenie
a obnovu týchto komponentov s
napojením na nové zemnenia a
centrálne digitálne riadenie, čo by
znamenalo úplnú modernizáciu a
obnovu verejného osvetlenia v
celom meste.
V našej pozornosti pre rok
2010 máme aj prípravu projektu
so zameraním na sociálne služby.
Predstavovať by ho mal Sociálny
dom s príslušenstvom, v ktorom
by boli riešené otázky s podmienkami orientované na poskytovanie
základných služieb pre seniorov,
ako je stravovanie, záujmové aktivity klientov, prítomnosť, resp.
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. V objekte okrem trvalej
starostlivosti o klientov chceme
riešiť aj kombinovanú dennú,
resp. týždennú starostlivosť. K
realizácii tohto projektu musíme
doriešiť územnú prípravu, t. j.
majetkoprávne vysporiadanie pozemku, od ktorého sa bude odvíjať
aj architektonické a dispozičné
riešenie celého komplexu.
Z operačného programu Životné prostredie už v tomto období
bol schválený projekt na Reguláciu toku rieky Oravica. V spolupráci s našim mestom túto aktivitu
zabezpečuje Povodie Váhu s predpokladaným termínom začatia už
v jarných mesiacoch roku. Vzhľadom na to, že jednotlivé výzvy nie
sú v súčasnosti zverejnené cez
konkrétne operačné programy
a tiež nevieme aké podmienky
v rámci jednotlivých manuálov
a príručiek budú vydané, naše
zámery sú len plánované a ich
samotná realizácia bude podmienená konkrétnymi vydanými
podmienkami. Preto sme otvorení
a trvale budeme sledovať aj iné
možné zámery, ktoré budú môcť
byť pripravované počas ďalšieho
obdobia. Okrem už hore spomenutých oblastí budeme sledovať
možné investície pre rozvoj a
podporu cestovného ruchu, a to aj
priamo aktualizáciou územného
plánu Oravice, ďalších možností
vybudovania cykloturistických
tratí ,či priamo v meste Tvrdošín,
resp. v mestskej časti Oravice
dobudovaním infraštruktúry
rekreačného areálu termálneho
kúpaliska Oravice, zvýšenie
informovanosti a propagácie v
možnostiach cestovného ruchu,
rozširovanie športových zariadení a pod.
Mgr. Vlasta Jančeková
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Tvrdošín rozširuje cezhraničnú spoluprácu. Ku
ôsmim mestám Európskej únie, kde je zahrnutá
aj poľská gmina Kościelisko a mesto Kobylnica
pribudne ďalšie poľské mesto Myślenice a celý
myślenický kraj.

kultúrne a hospodárske dedičstvo
obcí, a tiež propagovať turistické
trasy a cyklické podujatia. Mali
by priniesť plody v podobe zvýšenia intenzity cestovného ruchu
na oboch stranách hranice. Médiá
budú „nástrojom“ aj pre nadväzovanie obchodných stykov na
poľskej aj slovenskej strane, čoho
výsledkom bude spolupráca podnikateľov a ekonomický rozvoj
partnerských obcí, nášho okresu
a regiónu Oravy. Naše mesto a
okres Tvrdošín budú propagované
v poľských novinách: Głos Myślenicki, Głos Podhalański, Głos
Beskidzki, Głos Limanowski,
Głos Wadowicki.
Tento projekt bude aj východiskom pre realizáciu ďalších pro-

jektov integračného charakteru
v podobe mládežníckych výmen
v podobe workshopov pre žiakov vyšších ročníkov stredných
škôl a stretnutí – biznis-mix pre
podniky a lokálne podnikateľské
prostredia. Čitatelia bližšie spoznajú partnerskú krajinu, dozvedia sa o možnostiach kultúrneho
vyžitia, cestovného ruchu a rekreácii, ubytovacích a gastronomických zariadeniach, ľudovom
umení, cyklických kultúrnych
a športových podujatiach, databázach firiem ktoré predstavujú
budúcich potenciálnych partnerov pre Slovensko (výrobcovia,
veľkoobchodní predajcovia, distributéri, poskytovatelia služieb
a stavebné firmy).

V ostatnom období máme možnosť vnímať
intenzívne diskusie o nových plánovacích nástrojoch pre miestne samosprávy, ktoré sa dostávajú
do popredia záujmu predovšetkým v súvislosti s
naším vstupom do Európskej únie a otvorením
možností čerpania finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov.
Medzi základné dokumenty,
ktoré podporujú rozvoj nášho
mesta a sú základom pre čerpanie
financií z týchto fondov je Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako základný programový
dokument na lokálnej úrovni ako
aj územný plán mesta. Program
rozvoja každého mesta a obce je
jedným z dôležitých dokladov pre
posúdenie žiadostí o poskytnutie
pomoci zo štrukturálnych fondov
EÚ. Naše mesto má tieto dokumenty spracované a schválené
Mestá a obce pre usmerňovanie
svojho rozvoja donedávna používali len nástroje územného plánovania. Nie všetky problémy je však
možné riešiť vymedzením plochy,
alebo stanovením podmienok pre
výstavbu. Život obce, či mesta,
tvoria aj mnohé „nefyzické“ fenomény, ktoré tradičné územné plány
nemôžu zachytiť. Napriek istému
dôrazu na ekonomické a sociálne
aspekty by práve program rozvoja
mal byť komplexným dokumentom a poskytovať celkový pohľad
na rozvoj mesta.
Aj v našom meste pri tvorbe plánu hlavných úloh v rámci
rozvojových aktivít v posledných
rokoch vychádzame z týchto dokumentov, majúc na zreteli hospodárske výsledky a ekonomiku
nášho mesta z predchádzajúceho
obdobia. Tak, ako v rokoch 2008
- 2009 sa naše mesto orientovalo
smerom získať financie z fondov
Európskej únie, čoho dôkazom
sú aj získané finančné prostriedky v tomto období v čiastke cca
10 miliónov eur (300 mil. Sk), k
tomuto cieľu budeme smerovať aj
v roku 2010. Ten bude rokom intenzívnej prípravy s orientáciou na
ďalšie možnosti, ako získať tieto
prostriedky cez prípravu žiadostí
a sledovania, a hlavne využívania
jednotlivých výziev v rámci Národného strategického referenčného rámca zamerané na jednotlivé
operačné programy.
Hlavnou úlohou nášho mesta
bude zodpovedne pripraviť jednotlivé návrhy projektov, pripraviť žiadosti a následne v prípade
úspešnosti, mať na zreteli aj jeho
konečnú realizáciu. Aj keď sledujeme rôzne možnosti, nie všetky
možno aplikovať do miestnej samosprávy, resp. do nášho mesta.
Aj v tejto súvislosti je potrebné
spomenúť, že ak chceme využívať
prostriedky z fondov Európskej
únie, musíme mať zabezpečený
vlastný kapitál z rozpočtu mesta,
alebo z iných zdrojov vo forme
rôznych úverov, čo by znamenalo
značné predraženie investícií na
ťarchu rozpočtu mesta, resp. zadlženosti mesta. Vlastný kapitál
vo väčšine predstavuje 5% spolufinancovania z celkových rozpočtových nákladov. Pri prepočte zo
získaných 10 mil. eur (300 mil. Sk),
to predstavuje 1 mil. eur (30 mil.
Sk) z rozpočtu mesta. Okrem týchto zdrojov musíme mať zabezpečenú rezervu financií na refundáciu
jednotlivých faktúr, čo predstavuje
približne 20% z celkových nákladov projektu. Takže aj pri týchto
pripravovaných projektoch musí-

me mať jasne na zreteli, čo je pre
naše mesto najdôležitejšie a čomu
stanovíme prioritu. Pre rok 2010
to bude oblasť školstva, kultúry,
sociálna politika, bytová otázka,
životné prostredie, zdravotníctvo,
cestovný ruch, doprava či iné.

náročnosti budovy až o 45% so
zabezpečením uľahčenia pohybu
a orientácie ľuďom s obmedzenou
schopnosťou pohybu.
Začiatkom roku by mala byť
zopakovaná výzva z Operačného
programu Cezhraničná spolupráca
v rámci mikroprojektov. Podmienka podávania žiadosti je vytvorenie zahraničného partnerstva.
V tejto oblasti máme pripravený
projekt s Gminou Kościelisko,
ktorej cieľom je obojstranné poznávanie národných kultúr cez
rôzne kultúrne, športové, ale aj

V pláne hlavných úloh mesta sa počíta aj s rozširovaním športovísk na území mesta. Jedným zo
športových komplexov na území mesta, ktoré sa
využívajú sú športová a tenisová hala v blízkosti
Gymnázia Tvrdošín.
Sú to otázky, odkazy, ktoré
vedenie mesta prv než ich predloží
na schválenie mestskému zastupiteľstvu a predstaví občanom nášho
mesta, musí rozanalyzovať vlastné
podmienky s veľkým dôrazom
a pozornosťou na vlastnú ekonomickú situáciu, kde musí byť tiež
stanovený jasný cieľ s dopadom na
výsledný efekt, ktorý je zobrazený
v rozvojových aktivitách nášho
mesta. Tento časový rámec je

spoločenské podujatia prostredníctvom nielen mládeže, ale aj
obyvateľov a podnikateľov obcí v
týchto oblastiach. K cezhraničnej
spolupráci v rámci väčších projektov sa zameriame aj na výzvu,
ktorá bude smerovaná k tvorbe
infraštruktúry. Tu máme zámer
vypracovať projektový dokument
so zameraním na rekonštrukciu a
modernizáciu miestnych komunikácií a chodníkov, parkovacích

Projekt Zberný dvor Tvrdošín, na ktorý získalo
mesto z eurofondov takmer dva milióny eur, sa začne
realizovať v najbližších mesiacoch.

Tvrdošín a Myślenice sa pripravujú na spoluprácu

Primátor Ivan Šaško prijal
na radnici 23. februára poľskú
delegáciu zástupcov mesta Myslenice, ktorí prišli so zámerom
nadviazania projektu cezhraničnej partnerskej spolupráce s Tvrdošínom. V rámci rokovania bolo
dohodnuté stretnutie primátorov,
ktoré by sa malo uskutočniť v
druhej polovici marca. Myslenice majú záujem spolupracovať s
mestom, ale aj celým tvrdošínskym okresom.
Poľskí zástupcovia predsta-

vili úvodný projekt cezhraničnej
spolupráce, ktorého účelom je
propagovanie miest v lokálnych
médiách na každej strane hranice.
Mediálna kampaň sa nebude obmedzovať len na jeden okres, ale
bude realizovaná v oveľa širšom
rozsahu cezhraničnej zóny. Počas
obdobia trvajúceho pol roka bude
každý mesiac zverejňovaný cyklus
článkov o partnerskej obci v podobe 4-stranovej prílohy časopisu.
Tieto aktivity budú mať za cieľ
zdôrazňovať prírodné hodnoty,

Prajeme každej obci, aby sa jej darilo tak, ako
v Tvrdošíne, a nie tak, ako si to želajú tí inak,
ktorí by radi videli Tvrdošín na „kolenách“

„Národniarsky Tvrdošín je magnet na eurofondy“, pod týmto
titulkom vyšiel v denníku Pravda 22. februára článok o čerpaní eurofondov. Autor sa v ňom snažil navodiť atmosféru, že
väčšinu peňazí, ktoré získalo mesto z fondov Európskej únie a
štátneho rozpočtu sú z ministerstiev, ktoré spravuje SNS.
„Tvrdošín sa bude pýšiť novou pe- aké zložité a komplikované sú investičné
šou zónou, zrekonštruovanými školami, projekty, koľko úsilia a času si vyžadujú
ďalšími kilometrami kanalizácie, moder- a ako dôsledne sú kontrolované! O tom,
ným kultúrnym strediskom, ale aj novou koľko pripravených projektov neprešlo,
fasádou radnice a obnoveným gotickým nevedia. A nevedia ani to, že práve na
kostolom,“ píše redaktor Pravdy.
chybách neúspešných projektov sa dá
Áno, je to pravda, ba naviac by učiť. Ak niekto neurobí nič, len kritizuje
redaktor mohol spomenúť množstvo a zožiera sa závisťou, patrí mu, aby ho
ďalších akcii, ktoré sme v posledných závisť „zožrala“.
rokoch zrealizovali v prospech občanov
Primátor redaktorovi vysvetlil, že
nášho mesta. Vedenie mesta má pred za týmto úspechom mesta je schopnosť
sebou ďalšie plány, ktoré posunú naše pripraviť dobré projekty a na tom trvá. O
mesto dopredu. Zvláštne na tom je, že tom, že úspech „nespadol z neba“ svedčí i
redaktor, autor článku sa odvoláva na plán hlavných úloh rozvoja na tento rok.
dlhoročného neprajníka Tvrdošína a to
Redaktor Pravdy sa k informáciám
predsedu miestneho družstva „A.P.“ dostal sprostredkovane, cez takzvaných
(jeho meno mnohým občanom nášho žičlivcov a mestské noviny, nemôže situmesta aj tak nič nehovorí, pretože tento áciu posúdiť reálne.
človek nie je občan Tvrdošína a kto sa
Stačí sa opýtať obyvateľov sídliska
bude o to zaujímať, ľahko si to meno Medvedzie, či tu bola potrebná nová
môže zistiť).
pošta. Všetci to prijali kladne, pretože
Redaktor Pravdy cituje A.P. a vôbec už nebudú musieť chodiť pre niektoré
nevieme prečo, keď on je občan Námes- zásielky vyše kilometra na poštu do
tova a s Tvrdošínom má spoločné akurát Tvrdošína, ale kompletné služby budú
to, že pred niekoľkými týždňami oznámil mať na sídlisku.
mestskému úradu, že predal družstevné
Jeden zo svetových skvostov, drevený
maštale, a tak miestne dane si máme už gotický kostol Všetkých svätých, ktorý
požadovať od podnikateľov, ktorí tieto bol zapísaný do svetového dedičstva
maštale kúpili.
UNESCO, bol v minulom roku opravený.
Tiež nevieme aké mal pohnútky re- Bol to spoločný zámer vedenia mesta, ale
daktor Pravdy, keď si vybral práve A.P., aj ministerstva kultúry a pamiatkových
aby mu ten človek povedal svoj názor, úradov, ktoré majú záujem na zachovákeď v Tvrdošíne žije viac ako 9 tisíc oby- vaní unikátnych skvostov našej histórie.
vateľov a A.P. žije v Námestove.
A tu je potrebné pripomenúť primátorové
Tieto skutočnosti a len takzvané ná- zásluhy o jeho záchranu na konci 80hodné súvislosti nemožno ináč nazvať tych rokov, i to, že dostal medzinárodné
ako zvrátenosť doby, ktorá akoby potre- ocenenie Europa Nostra za záchranu
bovala šíriť zlo, ktoré slovenské médiá kultúrneho dedičstva. O modernizácii
robia dokonca s radosťou na objednávku kultúrneho strediska v Tvrdošíne a v
za judášsky groš.
poľskom Kościelisku, spojenými s kulOn a niekoľkí ľudia s pokrivenými túrno-spoločenskými a inými aktivitami
ambíciami, ale bez skúseností a skutkov cez cezhraničný projekt Tatry nás spájajú,
by mali vedieť, aké úsilie stojí za vypra- a nedelia sa rozhodovalo na ministerstve
covaním projektov a jeho následnou reali- regionálneho rozvoja v poľskom Krazáciou. Nezodpovedanou zostane otázka: kove. Aj tu máme hľadať klientelizmus
Čo vlastne chcú? O čo im ide? Závidia ro- SNS ? Takýmto spôsobom by sme mohli
botu, ktorú pracovníci mestského úradu pokračovať ďalej.
robia na úkor osobného voľna? Závidia,
Správa o hlavných úlohách mesta na
že mesto využíva šancu, ktorú v tomto rok 2010 prostredníctvom eurofondov
období poskytuje Európska únia? Všetky naznačuje, že mesto si vytýčilo smelé
mestá a obce a iné právne subjekty majú ciele a aj do budúcnosti vyvinie maximáltúto šancu do roku 2013.
ne úsilie, aby pre občanov mesta a celého
Dobre sa počúva: Projekt je schvále- regiónu pritiahlo investície, zlepšilo život
ný. Ale len tí, čo sú v centre diania vedia, na tomto území.

Patríme k mestám s najnižšími daňami

Ako vyplýva z minuloročného výskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorý sledoval výšku daní z
nehnuteľností s najnižšími daňami okresných miest a
mestských častí Bratislavy, sa Tvrdošín umiestnil na
štvrtom mieste. Tým potvrdil, že mesto pokračuje v dlhoročnom trende dobrej sociálnej politiky pre občanov.
Výšku dane z nehnuteľností od pýtajú, ako je to možné, že v Tvrdošíne
roku 2005 určujú samosprávy a poslan- občania platia najnižšie dane a poplatci, ktorí rozhodujú, aká daň bude platiť ky v rámci Slovenska. Kompetentní
pre byty, domy, stavebné pozemky pre v našom meste dokázali stabilizovať
obyvateľov a podnikateľov, pretože výšku sadzieb daní z nehnuteľností
dane z nehnuteľností tvoria tiež súčasť a neohrozila ich ani terajšia kríza.
príjmov do mestskej pokladnice. Výber Porovnajme si teda v našom regióne
dane z príjmov fyzických osôb je dôle- niektoré čísla pri dani zo stavieb za m2
žitejším zdrojom financovania väčšiny zastavanej plochy: stavby na bývanie,
drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
miest a obcí na Slovensku.
Ak porovnávame dane v našom funkciu pre hlavnú stavbu a ostatné
a v iných mestách, niektoré nám do- stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej
slova vyrazia dych. Je to, žiaľ, realita stavby: 0,049 eur v Tvrdošíne, 0,083
dnešného sveta, že všetko sa väčšinou eur Trstená, 0,12 eur Námestovo a
točí okolo peňazí. Často zakliaty ko- 0,165 eur Dolný Kubín.
Stavby na pôdohospodársku prolotoč, z ktorého pre mnohé rodiny niet
úniku. Nie sú to však len dane, ktoré dukciu, skleníky, stavby využívané na
sú vo väčšine obcí a miest vysoké. V skladovanie vlastnej pôdohospodársúčasnosti niektoré mestá zvýšili nie- skej produkcie, stavby pre vodné hoslen daň, ale aj poplatky za komunálny podárstvo okrem stavieb na skladovaa drobný stavebný odpad a podobne. nie inej ako vlastnej pôdohospodárskej
To isté sa pokojne mohlo udiať aj v produkcie a stavieb na administratívu:
0,116 eur Tvrdošín, 0,117 eur Trstená,
našom meste.
Mnohí tento stav berú ako samo- 0,12 eur Námestovo, 0,165 eur Dolný
zrejmosť a vôbec sa nad tým neza- Kubín. Bratislava - Rusovce 0,299 eur,
mýšľajú, ani si neuvedomujú, že naše Petržalka 0,332 eur.
Ročná sadzba dane z bytov, za
okresné mesto patrí k tým mestám
Slovenska, ktoré môžeme nazvať aj každý aj začatý m2 podlahovej plochy
daňovým rajom, pretože už dlhé roky bytu a nebytového priestoru: 0,116 eur
naše dane platia k najnižším. Ide o Tvrdošín, 0,117 eur Trstená, 0,12 eur
dobrú sociálnu politiku nášho mesta Námestovo a 0,163 eur Dolný Kubín.
a poslaneckého zboru, ktorí o nich Čísla sú veľavravné a skutočne svedčia
rozhodujú. Túto ústretovosť by sme si o tom, že naše dane patria k najnižším
všetci mali viac vážiť a nebrať všetko na Slovensku.
Vážme si teda, čo máme doma,
ako samozrejmosť. Rozdiel medzi vybranými daňami a poplatkami najmä myslime pozitívne a nenechajme sa
za odvoz odpadu znáša mesto, ktoré ovplyvňovať tými, ktorí tvrdia, že
v našom meste sa nedá žiť. Pretože
dokáže rozumne hospodáriť.
O veľkoobjemových kontajneroch, práve tí, čo sa správajú inak a chceli
ktoré sú rozmiestnené v meste sme už by Tvrdošín vidieť inak, sa riadia
veľakrát písali, ani tie nie sú zadarmo heslom: „Čím horšie pre naše mesto,
a mesto ročne dopláca na ich odvoz tým pre nich lepšie,“ pretože tým
nemalé finančné prostriedky, ktoré môžu zakrývať svoje podvody a svoje
by sa mohli použiť niekde inde. Všetci zámerne negatívne konania, ktoré sú
si musíme uvedomiť, že keby tieto už dlhodobo namierené proti nášmu
poplatky nedotovalo mesto, tak by mestu. Bohužiaľ aj takých ľudí máme
sme všetci museli každoročne načrieť v našom meste, ľudí, ktorých je treba
iba ľutovať, ľudí, ktorých život nemá
hlbšie do našej peňaženky.
Ľudia z iných miest sa nás často pre nikoho žiadnu hodnotu.
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NAŠIM UČITEĽOM

28. marec. Už pol storočia hovoríme
tomuto dňu „Deň učiteľov“. Je symbolom
vďaky a uznania nielen pre učiteľa v pravom
význame slova, ale aj pre všetkých tých pedagogických a nepedagogických zamestnancov
školstva, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu.
Tak, ako vo všetkých iných školách, aj
u nás sa výsledky vašej práce prehodnocujú
počas školského roka viackrát, ale viem, že
práve v takýto slávnostný deň potešia úprimné slová vďaky a uznania viac ako inokedy.
Tradícia má v sebe čaro a nemyslím
si, že rokmi by strácala táto tradícia „Dňa
učiteľov“ na význame. Práve naopak, je
nadčasová, pretože, ako povedal už dávno
J. A. Komenský: „Učiteľ bude vždy ten,
ktorý v spoločnosti vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej
zodpovednosti“.
Vyjadrujem vďaku a uznanie vám
všetkým, ktorých zásluhou fungujú naše
školy a školské zariadenia. Oceňujem váš
profesionálny a ľudský prístup k žiakom,
k práci, k prezentácii škôl na verejnosti.
Vďaka a uznanie patrí samozrejme aj tým,
ktorí už nie sú aktívne činní, ale svoje si v
školstve už „odžili“ a teraz si vychutnávajú
život po svojom.
Koľko času ubehne, kým sa z hravej
bytosti stane dospelý človek. Koľko námahy
vynaložia tí, čo jeho dušu zušľachťujú ako
najvzácnejší kvet.
Je šťastie pre dieťa, ak vyrastá v prostredí, kde mu zasievajú do srdca dobro a lásku.
Ale charakter dieťaťa pestujú aj pedagógovia
a zamestnanci v školstve. Oni sú tými záhradníkmi, čo odstraňujú burinu, aby rastliny

mohli zdvihnúť hlávky k slnku. Pekne to vystihol básnik J. Lenko v básni Dospelosť, keď
hovorí: „Čo v sebe krásne máš, to rozmnožuj,
pýr vytrhaj a kypri pôdu klasom.“
Dobrý pedagóg robí všetko v znamení
bohatej žatvy. Najprv preskúma oči svojich
žiakov, aby sa vedel rozhodnúť, kde pridať
odvahu, kde lásku, kde treba rozozvučať
struny citu, lebo múdrosť bez spomínaných
ľudských vlastností by nebola tou pravou.
Múdrosť bez vrúcnosti a lásky je smutná.
Svojich žiakov učíte konať dobro. Musíte
však rátať s tým, že vždy to nevyjde, aj keď
sa veľmi snažíte. Práve preto musíte byť nároční, prísni, ale aj milí a láskaví.
Duša mladého človeka je ako notová
osnova, melódiu ktorej píše sám pedagóg s
obetavosťou, láskou a námahou. Taký je jeho
údel. Sám si ho zvolil, veriac, že aj on bude
patriť medzi tých, o ktorých J. A. Komenský
povedal, že „vyučovanie je prácou pováh
vznešených“.
Dovoľte mi teda, aby som vám všetkým
poďakoval za vykonanú prácu v našich
školách a školských zariadeniach a ku Dňu
učiteľov zaželal pevné zdravie, veľa radosti
z dobre vykonanej práce a do budúcnosti poprial nekonečné množstvo úspechov.
V myšlienkach učiteľa národov J. A.
Komenského nájdeme vyslovenie takých
želaní, ktoré sú i mojimi - aby sa každá
škola stala „dielňou ľudskosti“, kde sa
formujú práve ľudské city, „cvičišťom
práce“ ustavičnej, ale príjemnej , „výrobňou svetla“ s cieľom osvietiť mysle, aby
to bola „škola hrou“, kde štúdium je späté
s potešením.
To všetko vám želá primátor mesta

Mestský úrad organizuje v obradnej sieni mestskej radnice pravidelné
slávnostné uvítanie detí do života. Po
úvodných slovách matrikárky sa ku prítomným rodičom a rodinným príslušníkom 8. februára tohto roku prihovorila aj
zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková.
„Nie je ľahké priviesť na svet dieťa a

prítomnosti, potešením v budúcnosti a
oporou v starobe,“ zablahoželala im zástupkyňa a popriala veľa zdravia a radosti
zo svojich ratolestí.
Po príhovore rodičia pristupovali
k obradnému stolu, aby sa zapísali do
pamätnej knihy mesta a zároveň si z rúk
V. Jančekovej prevzali knihu a finančný

vychovať z neho človeka, z ktorého budú
mať radosť rodičia. Sme presvedčení, že
takýmito rodičmi chcete byť aj vy a k
tejto snahe vám prajeme veľa trpezlivosti
a šťastia. Nech život vašich detí sprevádzajú šťastné kroky.
Aby vám vaše deti boli šťastím v

darček ako prejav vďačnosti mesta. Tridsaťosem nových občanov (19 chlapcov
a 19 dievčat) bolo slávnostne uvítaných na
mestskej radnici a my im prajeme, aby ich
ďalší život sprevádzali len šťastné kroky.
Už teraz sa tešíme na ďalšie uvítanie našich najmladších spoluobčanov.

Slávnostné uvítanie detí

Poďakovanie

Z Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená (HNsP) prišlo poďakovanie mestu Tvrdošín za poskytnutý dar na Zdravotnícky
ples HNsP Trstená.
„S úctou a vďakou vám touto cestou srdečne ďakuje Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená.“
MUDr. Štefan Kőhler, MPH riaditeľ

Zápis detí do materských škôl

Materské školy oznamujú
rodičom, že žiadosti na predprimárne vzdelávanie detí (prihlášky) do MŠ 138 Medvedzie a
MŠ Oravské nábrežie Tvrdošín
budú vydávať od 1. do 31. marca
nasledovne: Žiadosti do MŠ
Medvedzie bude vydávať a vyplnené prijímať riaditeľka Mgr.
Monika Lajmonová. V prípade
neprítomnosti riaditeľky vydáva
a prijíma vyplnené žiadosti v 5.
triede Júlia Burdelová. Elokované
triedy - žiadosti bude vydávať a
vyplnené prijímať zástupkyňa
Lýdia Žuffová. V prípade jej ne-

prítomnosti vydávajú a prijímajú
vyplnené žiadosti v 1.triede Anna
Michnová a Alexandra Orčíková.
V triede MŠ v Krásnej Hôrke
žiadosti bude vydávať a prijímať
Irena Ondrejáková. Materská
škola, Oravské nábrežie Tvrdošín
- žiadosti bude vydávať a vyplnené prijímať riaditeľka Mária
Mariašová, v jej neprítomnosti
Ľubica Krasulová v 2. triede na
prízemí. Iní zamestnanci MŠ
žiadosti rodičom nevydajú. Rozhodnutia o prijatí, alebo neprijatí
detí do MŠ budú vydané rodičom
do 30. apríla.

Veľa šťastia, maturanti!

Externá časť maturitnej skúšky
a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v tomto
školskom roku 16. marca (slovenský
jazyk a literatúra), 17. marca (anglický
jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk,
francúzsky jazyk, španielsky jazyk,
taliansky jazyk), 18. marca (matematika). Všetkým maturantom prajeme
úspešné maturitné skúšky.

Jubilejné Folklórne Oravice za účasti SĽUKu
Účasť na jubilejný 20. ročník Folklórnych Oravíc prisľúbili divácky žiadané folklórne súbory,
ľudové hudby a sólisti. Záštitu nad podujatím
prísľúbil prevziať prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič.
Folklórne Oravice začínali na a vytváraním lepších podmienok pre
„zelenej lúke“, na mieste, kde býva účinkujúcich i divákov. Jednodňové
každoročne postavený amfiteáter. podujatie sa rozšírilo na dvojdňové
Vystupujúci nemali také technické
podmienky, ako majú dnes, ale všetko robili s radosťou, rozdávali dobrú
náladu a zapájali prítomných divákov
„do diania“. Tí s nimi spievali a tancovali. Len jeden ročník sa nekonal v
Oraviciach, ale v meste na Trojičnom
námestí. Bolo to v roku 2001, keď bol
zo strany tých, čo to chceli, aby to
bolo inak, vyvolaný aj politický spor o
uznanie územnej príslušnosti Oravíc,
ktoré vždy patrili ku katastrálnemu
územiu nášho mesta.
Roky rýchlo prebehli a s odstupom času si ani neuvedomujeme
koľko účinkujúcich sa vystriedalo
a koľko návštevníkov sa zúčastnilo
Dobovou fotografiou si
Folklórnych Oravíc. Vedenie mesta
pripravovalo sviatok folklóru pod
Folklórnych Oravíc.
Osobitou so zvýšenou starostlivosťou

a jarmočné produkty ponúkajú obchodníci z celého Slovenska. Zásluhu
na početnej návštevnosti majú aj vytvorené dobré podmienky z hľadiska
cestovného ruchu.
Oravice už majú svoje renomé
nielen v rámci Slovenska, ale na tento
sviatok veľmi radi chodia aj zahraniční

pripomíname I. ročník

hostia. Predstavili sa tu aj zástupcovia slovenských menšín spoza hraníc,
súbory z Poľska, Česka, Maďarska,
Chorvátska, Lotyšska.
Náš sviatok folklóru sa podstatne
zmenil. Boli síce aj roky, keď nám
neprajníci, najmä tí, čo by chceli, aby
Tvrdošín vyzeral inak, hádzali pod
nohy polená len preto, aby oni mohli
okrádať občanov Tvrdošína. Všetko
nakoniec dopadlo v náš prospech,
v prospech občanov mesta. Oravice
každoročne dokážu svojím pestrým
programom pritiahnuť do svojho
areálu húfy divákov a nesklamalo ani
počasie. Počas hlavného programu
ešte nikdy za 19 rokov nepršalo.
Okrem mnohých známych folklórnych súborov tam veľmi radi prichádzajú aj naši najvyšší vládni a parlamentní predstavitelia.
Aj na tento rok sa môžu návštevníci na program Folklórnych Oravíc
tešiť, účasť na jubilejnom ročníku
už prisľúbil SĽUK a ďalšie známe
folklórne súbory, a samozrejme, nebudú chýbať naši poľskí priatelia z
gminy Kościelisko.

Televíkend ponúkol Slovensku Oravice
Slovenská televízia v Televíkende predstavila Oravice
ako jednu zo zaujímavých turistických destinácií Slovenska,
kde na jednom mieste môžete relaxovať v termálnej vode a
venovať sa aj zimným športom.
„Pre návštevníkov oboch strán z súkromných podnikateľov je to neúpoľsko-slovenských hraníc sú už Ora- nosné a tu by mohol pomôcť aj štát.
vice ozajstným pojmom, je tu vybudo- Na podporu turistiky funguje v Poľsku
vaný geotermálny park so všetkým, niečo ako sociálny fond, ktorý sa poučo k tomu patrí a nechýba ani bez- žíva pre rôzne aktivity zamestnancov.
prostredná blízkosť zjazdovky, rých- Osobne som sa nestretol s takým podla sedačková
lanovka s viacerými vlekmi
a bielou stopu
pre bežkárov.
Ak to všetko
správne skombinujeme, na
oddych v Oraviciach budeme dlho spomínať,“ povedala v úvode
redaktorka
Mestské termálne kúpaliská priniesli
slovenskej tenášmu mestu už veľký osoh a mnohým
levízie.
ľuďom prinavrátili zdravie.
Mnohí sa
zvyknú aj vrátiť, ale aj tu na rekordy z nikateľom, ktorý je ochotný doplatiť
predchádzajúcich sezón len spomína- dovolenku pre svojich zamestnancov,“
me. Tohto roku je to lepšie ako vlani, hovorí Pavol Pyź.
ale nie je to také, ako to bolo v roku
„Nevyužila som to na žiadnu do2008, keď návštevnosť v našom stre- volenku a prázdniny. Pokrývame to z
disku bola hojná, a to hlavne poľskí vlastných peňazí. Nie, žiadny sociálny
turisti. Príčinu vidím v tom, že v roku fond nám nepriplatil na dovolenku,
2008, keď bolo prijaté euro, sa umelo ale do Oravíc chodíme radi, lebo je
zvýšili ceny na Slovensku a tým aj tu perfektne. Dobrý svah, lyžovačka,
ceny pre poľských turistov.
super Meander park a všetko na jedSnažíme sa rôznymi formami pri- nom mieste. Vlani sme tu s rodinou
tiahnuť poľskú klientelu do Oravíc, neboli, lebo bolo zavedené euro a tohto
obsadili sme niektoré posty v areáli roku môžeme platiť zlotými, čo nám
poľsky hovoriacim personálom, upra- vyhovuje,“ to sú niektoré z odpovedí
vili sme cenník na poľské zloté, čím poľských návštevníkov.
sme odbúrali pre poľského klienta
Samozrejme, že tu okrem poľských
to, aby nemusel chodiť do kantora, návštevníkov veľmi radi chodia turisti
banky, či zmenárne,“ hovorí v úvode z Česka, a ďalších krajín, ale aj naši
Juraj Choma.
občania, ktorí si možnosť stráviť do„Chceme propagovať slovenskú volenku, či víkend v Oraviciach veľmi
turistiku v Poľsku, potrebné sú nové pochvaľujú. V podstate si môžu vybrať
bilboardy, informácie v médiách. Pre Meander park, alebo mestské termálne

kúpaliská, čo mnohým vyhovuje.
„Už sme tu boli viackrát a Oravice
sme si vybrali kvôli tomu, že je tu spojená možnosť lyžovania a teplej vody,“
zaznelo z úst slovenských a českých
návštevníkov.
„Celý komplex sa rozrastá s podporou mesta Tvrdošín. Už tým, že sa
nachádzame v mestskej časti Tvrdošín
- Oravice, myslím si, že mesto má povinnosť spolupracovať pri rozvoji tejto
časti mesta. Robíme to už niekoľko
rokov a dovolím si povedať, že celkom
úspešne sa nám to darí. Do budúcnosti
máme veľa plánov, niektoré z nich už
sú v štádiu realizácie. V prvom rade tu
bolo potrebné vybudovať infraštruktúru, ktorá tu chýbala, vybudoval sa vodovod, buduje sa kanalizácia, čistička
odpadových vôd. Začína sa regulácia
rieky Oravica, ktorá určite skultúrni
toto prostredie a myslím si, že ďalšie
aktivity, ktoré z toho vyplynú. Verím,
že tento kút Slovenska bude mať pred
sebou zelenú,“ dodáva na záver primátor mesta.
Film poukazuje na to, ako sa na
Oravice dívajú návštevníci. Je tu však
aj druhá stránka mince. Ich rozvoj

né zámery, ktoré by boli prínosom
nielen pre naše mesto, ale aj kvalitu
poskytovaných služieb v stredisku
cestovného ruchu.
O úmyselnom zámere svedčí aj
zdevastovaná bývala družstevná maštaľ, ktorú nemá kto zbúrať, pretože
zrejme „nemá“ svojho majiteľa. Veľmi
smutné konštatovanie a ešte smutnejší
pohľad na zrúcaninu pred vstupom do
Oravíc. Návštevníci, ktorí tu prichádzajú, sa často pýtajú, komu zdevastovaná maštaľ patrí. Touto situáciou
sa zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo
na svojom februárovom rokovaní a
vyslovilo nespokojnosť s uvedeným
stavom, pretože tento objekt nerobí
dobre meno ani mestu Tvrdošín a
do prekrásnej turistickej destinácie
určite nepatrí.
Takže aj víkend, ktorý strávila
Slovenská televízia v Oravicich iba
potvrdil, čo dobré sa urobilo v tomto regióne za posledné roky.
Okrem toho, že mnoho ľudí tu
našlo prácu, že tu prišli niekoľko
sto miliónové investície, že Oravice sa skultúrnili a dostali do
povedomia celého Slovenska ako
úspešne sa rozvijajúci kút našej vlasti, nie
Bývalá maštaľ JRD dnes.
je tu predsa všetko
tak, ako by si to želala väčšina občanov
nášho mesta.
To, že na Televíkend z Oravíc boli
iba dobré a pochvalné
správy z celého Slovenska nás všetkých
teší, no neteší nás
negatívny názor na
maštaľ pred vstupom
do Oravíc, ktorú nám
by bol dynamickejší, keby neexisto- tu zanechalo tvrdošínske družstvo,
valo niekoľko ľudí, ktorí ho brzdia. ktoré vedome a cielene necháva aj
Úmyselne zdržiavajú vysporiadanie naďalej takýto stav, len preto, aby
vlastníckych vzťahov, čím sa celý tí, čo sú za to zodpovední aj týmproces posúva do budúcnosti. Tak sa to spôsobom ponižovali občanov
nedajú uskutočniť mnohé investič- Tvrdošína.

Školy a školské zariadenia v správe mesta

Materské školy
Počas celého školského roka boli
realizované aktivity a tvorivé dielne
s deťmi a rodičmi MŠ, vyvíjali aktivity na upevňovanie spolupatričnosti
a tradícií školy. Cez rôzne súťaže,
exkurzie, koncerty, filmové predstavenia, divadlá, výstavy, výtvarné
činnosti, krúžky, pohybové aktivity
boli deti obohatené o estetický zážitok
a kultúrne cítenie detí. Iné sezónne
činnosti – besiedky, výlety, vychádzky, karneval a pod. boli plnené v
spolupráci s rodičmi. Motiváciou a
odborným pôsobením, osobnosťou
učiteľa bol deťom zdôrazňovaný princíp lásky a priateľstva. Boli vytvárané
maximálne možnosti pre individuálny
rozvoj osobnosti dieťaťa, otvorenú
komunikáciu so zameraním na prípravu dieťaťa pre vstup do 1. ročníka
ZŠ. Materská škola v Medvedzí bola
úspešná v projekte Elektronizácia a
revitalizácia materských škôl 2009.
Prostredníctvom pohybovo-relaxačných aktivít a rôznych cvičení boli do
projektu zapojené deti a ich rodičia,
a tým sme skvalitnili vzťah detí k
športu a ich celkovému motorickému
vývinu. Počas školského roka boli
všetci pedagogickí zamestnanci preškolení k tvorbe nového Školského

vzdelávacieho programu. Niektorí
pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili
školenia, zameraného na didaktiku,
jazykové a komunikačné schopnosti
detí s možnosťou získania certifikátu.
Koncom roka 2009 sa všetci pedagogickí zamestnanci prihlásili na vzdelávanie prostredníctvom národného
projektu Vzdelávanie pedagogických
zamestnancov. Školenia a štúdium
sa uskutoční v rokoch 2010 - 2013.
Stravovanie detí a zamestnancov zabezpečovala školská jedáleň, ktorá sa
zapojila do projektu Elektronizácia a
revitalizácia zariadení školského stravovania. Naše zariadenie bolo zapojené do Školského mliečneho programu
realizovaného Tatranskou mliekarňou
Kežmarok. Do projektu boli zapojené
všetky deti.
Základná škola
Márie Medveckej
Výchovno-vzdelávací proces bol
zabezpečený kvalifikovanými učiteľmi, ktorí sa zúčastňovali na priebežnom vzdelávaní. Škola sa zapojila do
projektu Školy podporujúce zdravie
s nasledovnou činnosťou: zber ekopakov, liečivých rastlín, odpadových
surovín, týždňa zdravej výživy,
športu, týždňa na bicykloch, týždňa
súťaží. Na škole pracovalo 37 záuj-

mových útvarov s návštevnosťou 428
žiakov. Vďaka úspešnosti v projektoch
Športové triedy, Zdravie v školách,
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania a Elektronizácia a revitalizácia školských
knižníc získala zdroje na nové materiálno-technické vybavenie. Škola
sa prezentovala aktivitami: zbierkou
Biela pastelka, návštevou Domova
dôchodcov, zhotovením darčekov a
návštevou Ústavu sociálnej starostlivosti, návštevou detí z MŠ pred zápisom do školy, v rámci Mesiaca knihy,
Týždňa boja proti rasizmu, Dňa Zeme,
Dňa narcisov, pripravovala besiedky
ku Dňu matiek, Vianociam, rôzne
športové turnaje, výchovné koncerty,
Týždeň zdravia, športu, Jablko-citrón/
dopravné predpisy a ich dodržiavanie,
Ekopaky. Zapojila sa tiež do prírodovedných, jazykových, literárnych
a výtvarných a športových súťaží.
Hlavným cieľom rozvoja školy bolo
udržať vysokú odbornosť pedagogických pracovníkov, vytvárať podmienky pre ich ďalšie vzdelávanie a
odborný rast. Škola umožnila žiakom
získať vedomosti a rozvíjať ich tvorivé
schopnosti, pestovať vzájomnú úctu a
ohľaduplnosť.
V školskej jedálni sa moderni-

záciou technologického zariadenia
zvýšila kvalita vydaných jedál.
Počet stravujúcich žiakov bol
podmienený zamestnanosťou rodičov,
prípadne finančnou otázkou rodín.
V roku 2009 bola stravovňa zapojená do školského mliečneho programu. V roku 2009 sa stravovalo spolu
320 stravníkov, z toho 65 dospelých,
24 detí v hmotnej núdzi, 231 žiakov.
Záujmové
vzdelávanie
Od 1. 9. 2009 došlo ku zmene
koncepcie záujmového vzdelávania
– mimoškolská záujmová činnosť sa
realizovala prostredníctvom CVČ v
139 záujmových útvaroch. V krúžkoch využilo vzdelávacie poukazy 689
detí, čo predstavuje 38,18 % z celkového počtu. ZUŠ aj CVĆ prekročili
plánované aktivity a vystúpenia pre
verejnosť, bolo ich viac ako 50. ZUŠ
organizovala medzinárodnú súťaž
Koncertný akordeón, školskú súťaž,
žiaci vystupovali pri príležitosti Dňa
matiek, stavaní mája, koncertoch pre
školy, na akciách organizovaných mestom atď. CVČ pripravilo vystúpenia
na mestskom bále, Novoročnej čaši,
Dni učiteľov, pripravovali samostatné
vystúpenia pre verejnosť – Maxi show,
organizovali súťaže v tvorivosti.
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Z Kalendára kultúrno - spoločenských podujatí v roku 2010
Na februárovom mestskom
zastupiteľstve bol schválený kalendár podujatí, z ktorého vyberáme najvýznamnejšie. Vo februári
sa uskutočnila Novoročná čaša,
XXII. Mestský bál, školské plesy,
batôžkový maškarný ples dospelých, valentínsky večierok, karneval na ľadovej ploche.
Počas roka sa uskutočnia pravidelné celomestské akcie Deň
učiteľov, Stavanie mája a májová
veselica, Deň matiek, Tvrdošínska
studnička, Detská show a Májový koncert ZUŠ na Michalskom
námestí, Benefičný koncert MŠ v
kine Javor, Tvrdošínska 12 – cestný
beh ku Oravskej Priehrade, MDD
a okresná súťaž Strašiak, ochranca
prírody, Na kolesách proti rakovine, Rozlúčka so školou a Talent

je dar – prehliadka talentovanej
mládeže a dospelých na Michalskom námestí, Naj – vyhlásenie
najúspešnejších žiakov základných
a stredných škôl v kine Javor, Otvorenie letnej sezóny v Oraviciach,
Deň športu - Challenge Day, Kultúrne leto v júli a auguste s promenádnymi koncertmi populárnych
profesionálnych hudobníkov a
amatérov, kde patria aj Folklórne
Oravice, Fordych – prehliadka dychových hudieb s medzinárodnou
účasťou a Country Oravice, Šanca
pre mladých – rockový koncert
Pod Velingom, diskotéky pre mladých ľudí, Michalský jarmok, Deň
študentstva, Sviatok príbuznosti,
Stretnutie s Mikulášom, Vianočné
trhy a vianočné koncerty.
Ku tejto ponuke pravidelných

Mesto Tvrdošín vyhlasuje fotografickú súťaž „Mesto fotoobjektívom“.
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci obyvatelia mesta (profesionáli i amatéri,
mládež a dospelí), ktorí prostredníctvom fotografie zachytia mesto Tvrdošín a jeho mestskú časť Oravice. Témy
na fotografovanie sú: príroda, akcie,
osoby, objekty. Súťažné práce v počte max. 10 ks treba doručiť do MsKS

A4, 5 Mpx a viac, minimum 300 dpi.
Hlasovať budete môcť na našej webovej stránke www.tvrdosin.sk od 2. - 12.
11., a to tak, že si vyberiete spomedzi
fotiek maximálne 10 fotografií, napíšete nám na e-mail: msks@orava.sk čísla
fotografií, ktoré sa vám najviac páčia.
Nezabudnite pripísať aj vaše meno a
kontakt. Každý, kto sa zapojí do internetového hlasovania bude zaradený do
losovania o cenu v
hodnote 30 €. Súťažné práce okrem
verejnosti posúdi
odbor ná porota,
ktorá udelí ocenenia autorom víťazných prác. Slávnostné vyhlásenie
výsledkov, spojené
s vernisážou organizátorov sa uskutoční 15. novembra
2010 vo Výstavnej
sále MsKS pri účasti ocenených autorov, odbornej poroty. Výstava potrvá
do 30. novembra 2010.

Mesto fotoobjektívom

Medvedzie ( USB kľúč alebo CD) do
15. októbra 2010. Fotografie musia byť
vo formáte výstupu z tlačiarne min.

akcií pribudnú koncerty v kine Javor, divadelné predstavenia profesionálnych umelcov a amatérov pre
deti a dospelých, výstavy (Veľkonočné dekorácie, výstava prác detí
z regiónu Oravy, Miroslav Knap
a jeho žiaci, výstava ocenených
prác zo súťaže Gessayovo pero a
maliarskej súťaže Medveckej paleta, výstava ovocia a zeleniny – zo
záhradkárskych osád, Život bez
závislosti - súťaž v tvorbe plagátov,
Mesto očami fotografa a ďalšie).
Pre deti a občanov Tvrdošína sú
vyhlásené celomestské súťaže

4. ročník literárnej súťaže Gessayovo pero a maliarskej súťaže
Medveckej paleta, Mesto očami
fotografa.
V spolupráci so školskými zariadeniami koncerty ZUŠ, vystúpenia detí z CVČ a MŠ.
Medzi pripravované podujatia
patria Tvrdošín má talent – celookresná súťaž talentov okresuTvrdošín, Spomienka na Otokara
Havráneka, priekopníka turizmu,
spomienkové slávnosti k výročiam
významných dejateľov, Teplákový
batôžkový majáles, Hasičský deň,

V závere januára sa konala výročná členská schôdza ZO SZZ. V
obšírnej správe V. Betušťák zhrnul

aktívne členky: M. Knapová, D.
Lenčuchová. Menovaní boli ocenení upomienkovými darčekmi.

Záhradkári oslavovali dvadsať rokov
od svojho založenia

aktivity uplynulého záhradkárskeho roka a podal prierez históriou
záhradkovej osady počas jej dvadsať ročnej existencie. Na schôdzi
boli ocenené aktivity záhradkárov,
súčasných aj minulých členov výboru. Ocenení jubilanti: 50 rokov
- J. Ulrich, F. Grónsky, 60 rokov
- K. Pafčo, A. Tekeľ, V. Betušťák,

Po oficiálnej časti nasledovalo
spoločenské posedenie spojené
s hudbou a tancom, pri ktorej sa
všetci výborne zabavili a pospomínali na začiatky ich činnosti. Treba
pripomenúť, že bez zanietenej práce predsedu ZO V. Betušťáka by
táto osada nedosahovala najlepšie
výsledky v regióne.

Hudobné leto – koncerty v kostole
Všetkých svätých a Filmové leto
premietanie amatérskych filmov na
Michalskom námestí, slávnostné
otvorenie zrekonštruovaného kultúrneho domu, spojené s prezentáciou poľskej kultúry, večer hudby
a poézie, ktorý pripraví hudobný,
výtvarný a literárno-dramatický
odbor ZUŠ, Zemiaky v tradičnej

a súčasnej kultúre – ukážky tradičného spracovania a využitia
surovín spojené s ochutnávkou, Je
tu halloween – diskotéka so súťažou o najkrajšiu masku, Vianočná
kapustnica pri ľadovej ploche, ale
aj množstvo ďalších podujatí, ktoré sme si naplánovali na tento rok
a na ktoré vás všetkých srdečne
pozývame.

„Objekty sakrálnej architektúry
sú po celom území Slovenska roztrúsené tak, ako keby sa niekomu
roztrhol perlový náhrdelník. Ani
jedna z pravých perál nie je rovnaká
s tou druhou, ani sakrálne objekty
nie sú rovnaké, a napriek tomu všetky cenné a hodnotné, jednoducho
perly“, píše PhDr.
Mária Poláková v
knihe Krása z dreva
zrodená. Na Slovensku sa z asi tristo
drevených sakrálnych stavieb zachovalo dodnes viac ako
šesťdesiat. Väčšina z
nich sa nachádza na
východnom Slovensku, tam najmä kostoly gréckokatolícke
a pravoslávne.
V lete 2009 som
sa vybral poznávať drevené kostoly východoslovenskej časti Karpatského oblúka. Navštívil som
ich štyridsať. Na mnohých z nich
vidno s akou úctou k nim pristupujú nielen miestni občania, ale aj
príslušné inštitúcie pamiatkovej
starostlivosti. A hlavne, tešia sa
obdivu domácich i zahraničných
turistov.
Na základe mojej prázdninovej
cesty sme pripravili v septembri
exkurziu pre študentov nášho
gymnázia, zameranú na poznávanie historických a umeleckých
pamiatok východného Slovenska,

v rámci ktorej sme si prezreli tri
drevené kostoly zapísané do Zoznamu kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO.
Musím pripomenúť, že tvrdošínsky drevený kostol Všetkých
svätých sa svojou krásou a súčasným stavom môže smelo zaradiť

Za krásou drevených kostolov

k tým najzaujímavejším. Vďaka
za to zanieteným ľuďom, ktorí
mu myšlienkou i prácou rúk pomohli „vstať z popola“. Výsledok
ich práce bol v roku 1993 ocenený
plaketou EUROPA NOSTRA za
odbornú rekonštrukciu tradičnými postupmi. V roku 2008 bol
s ďalšími siedmimi drevenými
kostolmi na Slovensku zapísaný
do Zoznamu svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO
Mesto Tvrdošín a jeho občania
majú byť na čo hrdí.
Miroslav Mišík,
Gymnázium Tvrdošín

Len dobré podmienky a veľa zanietencov pre šport prinesú úspech
Šport ich teší, venujú sa mu a
každý z nich dosahuje výborné výsledky. Tešia sa z víťazstiev, zbierajú ocenenia a ich výkony si vážia
nielen ich kolegovia na poli športu,
ale aj vedenie mesta, od ktorého
sa im dostalo aj spoločenského
ocenenia. Odovzdávanie ocenení
aj za reprezentáciu mesta malo
slávnostný charakter, prevzali si
ich z rúk primátora mesta.

Športovci

Volejbal
Lucia Dzureková - hráčka
základnej zostavy a kapitá n k a d r u ž stva kadetiek,
svojou hrou a
univerzálnosťou patrí medzi najlepšie
bodujúce hráčky, a to na všetkých
postoch (nahrávka, smeč, blok),
svojou húževnatosťou a zodpovednosťou je príkladom pre ďalšie
hráčky.
Stolný tenis
Jakub Kuloštiak - najúspešnejší dorastenec klubu. Je už
oporou B družstva dospelých.
Úspešne zvládol
aj niekoľko zápasov za A družstvo mužov v 1.
lige. Veríme, že od nového súťažného ročníka bude už pravidelne
hrávať za A družstvo mužov.
Hokej
Tomáš Chudý - predseda,
zakladateľ hokejového klubu
v Tvrdošíne, ale
v pr vom rade
útočník, ktorý
podáva na ľadovej ploche štandardné výkony
a je na neho spoľahnutie. Tomáš
založil klub v októbri 2009, sponzorský pomohlo aj mesto a dresy
a štucne zabezpečil pre hokejistov
primátor.
Šach
Ján Španko - šachista s osobným koeficientom FIDE 2050, je
spoľahlivou a stabilnou oporou
družstva, svojimi výkonmi za

šachovnicou výrazne prispieva
k úspešným výsledkom družstiev
v 3. a 4. lige. Za
šachovnicou je
ho ťažké poraziť
a my vám ešte
prezradíme, že
pomáha pri vedení krúžku detí
a jeho syn Michal nastupuje za B družstvo v
4. lige.
Florbal
Michal Uhlík - hráč s bojovným duchom,
ktorý robí pre tím
maximum. Momentálne hráva
extraligu za Juventu Žilina. K
jeho najväčším
úspechom patrí získanie titulu Amatérskeho
majstra Českej republiky pre rok
2008, na medzinárodnom turnaji
TS CUP, ktoré organizuje klub v
spolupráci s mestom Tvrdošín v r.
2008, 2009, pomohol k striebornej
a bronzovej priečke.
Milota Hutirová - jedna s
hráčok , k toré
prevyšujú svojou
fyzickou pripravenosťou všetky protihráčky.
Neudržateľná na
každom poste.
Florbalu sa venuje štyri roky
a s družstvom žien zdieľa všetky
úspechy. Milotina snaha prináša
ovocie, pravidelne je už nominovaná do širšieho reprezentačného
kádra Slovenska.
Horolezectvo
Milan Džugan - poznali sme
ho ako výborného triatlonistu, keď aktívne
skončil s týmto
športom začal
sa venovať horolezectvu. Šport
s pravým adrenalínom ho doslova opantal. Pre
Milana bol historickým vlaňajší
rok, keď si splnil svoj sen a v
Himalájach sa mu podarilo bez
kyslíka zdolať šiesty najvyšší vrchol planéty Cho oyu (8 201 m. n.
m.) spoločne s Petrom Šperkom a
Antonom Dobešom.

Futbal
Jaroslav Hradský - patrí k stabilným oporám
nášho futbalového družstva
mužov, ktoré
pôsobí v štvrtej lige. Jaro
hráva väčšinou
na poste predstopéra. Je príkladom v prístupe
ku tréningom, ale aj k zápasu. V
súčasnosti si rozširuje vzdelanie
na fakulte humanitných vied v odbore šport a popritom ešte trénuje
aj našich mladších žiakov.
Matúš Gregorec - najlepší
strelec mužstva.
V jesennej časti
štvrtej ligy zaťažil konto súperov deviatimi
gólmi a veríme,
že nám z neho
vyrastá dobrý
hráč pre družstvo dospelých. Matúš ako stredný záložník hráva s
veľkým prehľadom, má tiež dobrú
kopaciu technikou, len ako vraví
tréner, musí zobrať na seba viac
zodpovednosti.
Filip Mravec - nádejný útočn í k . N a jl e p š í
strelec starších
ž i a k ov. U ž si
len počkať, kým
bude mať lepšie
fyzické dispozície a brankári
budú v strehu.

Tréneri

Volejbal
Marian Mika - predseda
volejbalového
klubu, organizátor volejbalových súťaží, ale
predovšetk ým
dlhoročný hlavný tréner žien,
ktoré v druhej
lige patria medzi popredné družstvá. Pod jeho vedením nastupujú
aj kadetky, ktoré hrajú v II. triede a
z ktorých už niektoré nastupujú aj
za družstvo žien. Pre propagáciu
volejbalu v našom meste, ako aj
okolí robí veľmi záslužnú prácu s
dobrými výsledkami.

Michal Masnica - asistent trénera druhej ligy
žien a II. triedy
kadetiek, ale v
ne p o sle d n o m
rade je tréner
prípravky MiniMaxVolejbalu,
ktorý pripravuje naše najmenšie volejbalistky.
Aj jeho zásluhou sa volejbalu v
Tvrdošíne darí. Michal okrem
výchovy nášho volejbalového poteru ešte aktívne hráva Oravskú
volejbalovú ligu.
Stolný tenis
Ján Buczacki - tréner a hráč v
jednej osobe, bez
ktorého by si to
v klube nevedeli
predstaviť. Ešte
stále je platnou
oporou prvoligového mužstva,
venuje sa však aj mládeži a pod
jeho rukami vyrastá nová generácia hráčov. A my vám naňho ešte
prezradíme, že okrem stolného
tenisu sa venuje šachu a nastupuje
v majstrovských zápasoch za naše
B družstvo.
Šach
František Medvecký - vedúci družstva a
hrajúci tréner.
Na šachovnici je
stabilnou oporou mužstva a
svojimi výkonmi prispieva k
úspešným v ýsledkom A a B družstva. Stará sa
o celé šachové dianie v družstve
aj po organizačnej stránke. Riadi
V. ligu - Orava Sever a vedie C
družstvo, ktoré sa stalo majstrom
okresu v šachu v roku 2009 pred
Trstenou. Venuje sa aj mládeži a
vedie šachový krúžok detí pri CVČ
Tvrdošín.
Florbal
Viera Trstenská - učiteľka ZŠ
M. Medveckej, je
ochotná pre florbal urobiť veľmi
veľa. Jej rukami
prešlo niekoľko
dievčat, ktoré
sa dostali veľmi
ďaleko a patria
k ním aj reprezentantky Slovenska
Denisa Ferenčíková a Veronika

Turčáková. Momentálne pracuje s
dievčatkami v prípravke. K jej najväčším úspechom patrí získanie
bronzových medailí s dievčatami
kategórie U-13 na majstrovstvách
Slovenska.
Soňa Brnová - spoluzakladateľka ženského
florbalu v Tvrdošíne. Spoločne s predsedom
Milanom Burdeľom založili žensk ý tím,
ktorý dnes patrí
medzi najlepšie
družstvá na Slovensku. Florbalu
sa venuje päť rokov, je kondičnou
trénerkou extraligového družstva žien, ktoré aj jej zásluhou
dosahujú veľké úspechy doma i v
zahraničí.
Milan Burdeľ - priekopník
f lorbalu, zakladateľ,
predseda oddielu. Je aktívnym hráčom,
funkcionárom,
manažérom a
trénerom, cez
ktorého prešli skoro všetci členovia tohto klubu. Momentálne sa
venuje mládeži, trénuje športové
florbalové triedy v ZŠ Márie Medveckej, kde pripravuje budúce reprezentantky nášho mesta. Mladí
pod jeho vedením dosiahli úspechy
aj v medzinárodnom meradle.
Futbal
Jaroslav Florek - učiteľ, telesnej výchovy a športovej prípravy v ZŠ Márie
Medveckej,
tréner starších
žiakov, kde pod
jeho vedením
vyrastajú naše
futbalové nádeje, ktorým sa
venuje už druhý rok. Stále je tiež
aktívnym a platným hráčom nášho
A mužstva v IV. lige, dokáže zahrať
na viacerých postoch.
Ľubomír Gregorec - tréner
futbalového A
mužstva, dlhé
roky sa však
venoval našim mladým
futbalistom z
ktorých niek-

torí už nastupujú aj v družstve dospelých, pôsobil aj ako futbalový
rozhodca, okrem týchto povinností
sa venuje aj funkcionárskej a organizačnej práci.
Marcel Bednár - tréner nášho
dorastu, družstvo pod jeho
vedením je na
druhom mieste v tabuľke IV.
ligy. Marcela
ešte donedávna
mali možnosť
vidieť futbaloví fanúšikovia aj ako
hráča nášho A mužstva. I keď kopačky ešte nezavesil na klinec, už
teraz odovzdáva svoje skúsenosti
našej mládeži.
Pre všetkých športovcov, ale aj trénerov boli ocenenia impulzom do ďalšej
práce, aby posunuli športové výkony a
šport v Tvrdošíne opäť vyššie.
Veľkou mierou pomáha nášmu športu
vedenie mesta, ktoré pre mládež vytvára
veľmi dobré podmienky na športovanie.
Vybudovali sa nové ihriská, haly, ľadová
plocha, máme športové triedy na základných i stredných školách a pripravujú sa
ďalšie projekty pre rozvoj športu v rôznych
oblastiach - vo futbale, florbale, volejbale,
stolnom tenise, tenise, šachu, hokeji, atletike, horolezectve, bedmintone, aikide a
ďalších športoch. Venuje sa im 534 športovcov a ďalší sa pripravujú v školách a v
centre voľného času.
Tvrdošín sa svojimi podmienkami
uchádza o to, aby najmä v zimných športoch bol vybraté za centrum olympijskej
prípravy detí a mládeže. Myšlienka primátora mesta rezonuje pri každom stretnutí s poľskými priateľmi a začína mať
konkrétnu podobu aj pri rokovaniach na
Ministerstve školstva SR.
Uvedomuje si, že to nie je ľahká úloha,
chce však dokázať, že mu záleží na našej
mládeži. Potrebné je pripraviť talentovaným deťom z Tvrdošína a celej Oravy podmienky pre šport, aby sa mohli rozvíjať a
v budúcnosti reprezentovať a zviditeľniť
nielen naše mesto, ale aj Slovensko.
V pláne je zabezpečiť našim deťom
základnú prípravu v Tvrdošíne a potom
v spolupráci s Poliakmi im ponúknuť
možnosť športovať priamo v Zakopanom,
pretože tam sú už vytvorené podmienky
pre vrcholný šport. Uskutočnením tohto
cieľa by sa naplnila myšlienka cezhraničnej spolupráce a mladí talentovaní
ľudia by mohli využiť svoj potenciál pre
budúcu reprezentáciu Slovenska, aj na
olympijských hrách.

7

Narodili sa

13.
15.
17.
19.
20.
28.

1.
1.
1.
1.
1.
1.

Matúš Divinský
Matej Kráľ
Silvia Beráková
Kiara Krivdová
Matúš Jančo
Filip Bahna

Na klzisku sa vyšantili v maskách Nová monografia aj s vašou pomocou

Aj tento rok pripravilo centrum
voľného času v čase polročných
prázdnin pre deti karneval na ľado-

počas dopoludnia výborne zabával
spolu s pracovníkmi CVČ, ktorí
pre všetky prítomné deti pripravili

Sobáše

16. 1.
23. 1.
6. 2.
13. 2.
13. 2.
13. 2.

Mgr. Katarína Mikitová – Marek Laššák
Renáta Koptová – Peter Kovalík
Lenka Ratulovská – Jozef Kováč
Lenka Jurčiová – Michal Hrkeľ
Martina Loneková – Vladislav Pajdiak
Mgr. Renáta Medvecká – Marek Kováč

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:

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

Odišli z našich radov
23. 1.
30. 1.
30. 1.
30. 1.
9. 2.
19. 2.
20. 2.
27. 2.

Miroslav Kovalčík
Ing. Ján Šnapko
Alojz Ballek
Jozefa Pupáková
Ing. Ján Jelenčík
Etela Krúpová
Miloslav Rosina
Ján Kubala

52-ročný
60-ročný
79-ročný
84-ročná
71-ročný
92-ročná
65-ročný
74-ročný

vej ploche. Deti prichádzali samostatne, ale aj v sprievode rodičov a
zábavy si užili do sýtosti. Pestrofarebný had víl, trpaslíkov, rôznych
zvieratiek, ale aj stríg a pajácov sa

pestrý program, popretkávaný súťažami. Sladkú odmenu odovzdali
organizátori paťdesiatke detí v
maskách, ale aj tým, ktorí zábavu
sledovali spoza mantinelov.

Ing. Ján Jelenčík
17. 6. 1938 - 9. 2. 2010

Smútok a žiaľ nám zvieral srdce, keď sme na poslednej
ceste 9. februára odprevádzali nášho dlhoročného kolegu a
priateľa Janka Jelenčíka. Všetci sme verili, že boj s chorobou
zvládne, žiaľ nestalo sa. Odišiel vzácny človek, s ktorým sme
dlhé roky spolupracovali, človek, obdarený vzácnymi ľudskými vlastnosťami – obetavosťou, skromnosťou, pracovitosťou a
hlavne láskavosťou ku všetkým, s ktorými počas svojho života
pracoval. Pre tieto vlastnosti sme si ho všetci vážili a mali radi.
Prvé pracovné kroky ho zaviedli do českého Třinca a neskôr
do Tesly Orava Nižná a takmer na 20 rokov do Závodov ťažkého strojárstva v Trstenej. My si spomíname najmä na roky
spolupráce s ním od začiatku 90-tych rokov, odkedy sa stal
prednostom mestského úradu. Všetci si ho pamätáme ako
čestného, svedomitého človeka so zodpovedným prístupom k
práci a ľudským prístupom ku každému. Vždy vedel pomôcť
a poradiť, odovzdať vedomosti a životnú skúsenosť. Obohatil
náš život porozumením, starostlivosťou a dobrým slovom a
srdcom. Bol aj dlhoročným poslancom mestského zastupiteľstva. Štyri volebné obdobia sú svedectvom toho, že si ho ľudia
vážili, mali radi. Bol funkcionárom v dobrovoľnom hasičskom
zbore a pracoval ako predseda a podpredseda urbárskeho
spoločenstva. I tu zanechal za sebou kus poctivej a svedomitej
roboty, ktorú ocenia nielen súčasníci, ale aj ich deti.
Náš priateľ navždy zostane v našich mysliach. Budeme si
ho pamätať ako láskavého, chápavého, múdreho, veselého,
ale najmä dobrého človeka, ktorý vedel každému pomôcť, pre
každého mal vľúdne slovo.
Vzdávame mu poctu a ďakujeme za všetko, čo pre nás urobil, čím pre nás bol a čo urobil pre naše mesto.
Ostáva v našich srdciach. Česť jeho pamiatke!
Pracovníci mestského úradu a priatelia

Náš významný rodák

Dňa 16. februára sme si spomenuli na nášho rodáka univerzitného
profesora MUDr. Antona Poňťucha, CSc bývalého vedúceho katedry a
prednostu I. gynekologicko - pôrodníckej kliniky v Bratislave. V tento
deň by sa bol dožil životného jubilea 95 rokov. Bol široko známy ako
neúnavný klinický pracovník, vysoko erudovaný odborník, nielen v gynekológii a pôrodníctve, ale v zdravotníctve vôbec. Každý kto ho poznal,
ocenil jeho nevšednú ochotu a zanietenie v plnení všetkých úloh ktorými
bol poverovaný. V záujme chorého nepoznal únavu, bol ochotný urobiť
všetko, čo mohlo prispieť a prinavrátiť zdravie pacientovi. Dôkazom jeho
vedecko – výskumnej práce je veľký počet vydaných knižných publikácii
a množstvo prednášok na odborných fórach doma aj v zahraničí. Bol
k sebe veľmi náročný, nesmierne pracovitý a skromný, nepoznal ľahostajnosť. Smrť ho zastihla uprostred tvorivej aktivity, zomrel náhle po
krátkom pobyte v bratislavskej nemocnici 17. augusta 1989.

Ten, kto chcel 27. februára absolvovať dvadsiaty druhý ročník
„Medveckej dvanástky“, určite
nebol nadšený z počasia. Ešte v
piatok to ako tak vyzeralo, ale v
sobotu sa pridružil dážď, a tak na
tradičné turistické podujatie prišlo
len tridsať nadšencov.
„Určite počasie odradilo ľudí,“
povedal nám Daniel Kacír, jeden z
organizátorov, ktorý sa staral o občerstvenie pre účastníkov podujatia

chotárom aj na bežkách. K dobrej
nálade na Javorovom už tradične
prispieval harmonikár Fero „Koco“
Medvecký.
I keď lyžiarom nevyšlo počasie,
dolu v krčme ich čakalo teplé pohostenie, kapustnica a zabíjačkový
tanier. Samozrejme, že nechýbala
ani dobrá nálada, veď akáže by to
bola „Medvecká dvanástka“, bez
spevu a dobrej pohody v spoločnosti priateľov a známych.

spolu s majstrom mäsiarom Jarom
Domagalom a ďalšími pomocníkmi. Tých, čo však vyšli hore,
prekvapil čerstvo napadnutý sneh,
a tak poniektorí prešli medveckým

OZ Medvedzie, ktoré toto podujatie organizuje ďakuje za pomoc
Mestu Tvrdošín a ďalším sponzorom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na podujatí podieľali.

Oznam o výbere daní

Vzhľadom k tomu, že nadišiel nový rok 2010, nastáva aj pre
občanov nášho mesta povinnosť
zaplatenia dane z nehnuteľnosti
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Mestský úrad v snahe vyjsť
v ústrety občanom nášho mesta
zabezpečí vyberanie týchto daní v
miestnosti MsÚ na prízemí, vedľa
kancelárie prvého kontaktu v čase

od 800 - 1530 a to nasledovne: od 15.
do 19. marca – Tvrdošín a mestská
časť Krásna Hôrka, od 22. do 26.
marca - sídlisko Medvedzie a mestská časť Medvedzie.
Veríme, že každý občan nášho
mesta si splní svoju daňovú a poplatkovú povinnosť v stanovenom
termíne, tak ako to bolo v našom
meste po uplynulé roky vždy v
obojstrannej spokojnosti. Finančné
oddelenie MsÚ Tvrdošín

Slovenská televízia ďakuje
Posledné zbohom
Posledný pozdrav tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.
Myšlienka na smrť
mu bola cudzia,
tak ako každému,
kto miluje život.
Smrť je len ďalšia zástavka
na dlhej ceste.

zahŕňať históriu, geografiu, hospodárstvo, národopis, kultúru, šport.
Mala by slúžiť nielen pre obyvateľov
Tvrdošína, ale mala by byť podkladovým materiálom pre štúdium
histórie. Do tímovej práce sa môžete
zapojiť aj vy - vašimi informáciami,
doteraz nepublikovanými materiálmi a fotografiami. Informácie na č.
t. 5309016, 532 2167.

Upršaná Medvecká dvanástka

Blahoželáme jubilantom
90 rokov
Margita Jarošová, Medvedzie
85 rokov
Jozef Polčic, Tvrdošín
80 rokov
Ján Pápež, Krásna Hôrka

Mesto Tvrdošín pripravuje materiály na vydanie novej monografie.
Hlavným dôvodom a cieľom jej
vydania je snaha, aby bol občanom
poskytnúť komplexný pohľad na
dejiny mesta od praveku až po súčasnosť. Prvá monografia bola vydaná v roku 1967, ďalšia v r. 1993, na
ktorú nadviazala obrazová publikácia z 90-tych rokov. Publikácia bude

Finančná zbierka Konto nádeje
je verejná zbierka Slovenskej televízie, ktorej výťažok je určený
na humanitnú pomoc zdravotne
postihnutým a sociálne odkázaným deťom. A do tejto zbierky
sa zapojilo aj mesto Tvrdošín, za
čo osobne poďakoval Generálny
riaditeľ STV a správca Konta
nádeje, Štefan Nižňanský. Z listu
vyberáme:
„Vážený pán primátor, dovoľte

mi, aby som Vám v mene vedenia Slovenskej televízie a členov
Rady Konta nádeje poďakoval za
Vašu podporu Vianočnej zbierky
Konta nádeje a to Vašou účasťou a
finančným darom ako i finančným
darom mesta Tvrdošín.
Slovenská televízia si tento Váš
krok úprimne váži, pretože výťažok
z tejto zbierky je určený výlučne na
pomoc zdravotne postihnutým a
sociálne odkázaným deťom”

Dilong Star

V Centre voľného času sa konalo školské kolo speváckej súťaže
Dilong Star, ktorého sa zúčastnilo 19 súťažiacich v troch kategóriách.
Porota do finálovej súťaže vybraná z divákov poslala v prvej kategórií
Eriku Klimekovú, v druhej Viktóriu Gessayovú a tretej Dominiku Grobarčíkovú. Finálová súťaž sa uskutoční 20. marca v Trstenej a my našim
spevákom prajeme, aby skončili aspoň tak ako v školskom kole.

Veľkonočné dekorácie

Mesto Tvrdošín a OKS Dolný Kubín vás pozývajú na IV. ročník predajnej výstavy „Veľkonočné dekorácie“, kde budú prezentované kraslice
a rôzne veľkonočné dekorácie z celej Oravy. Najkrajšie kraslice budú
vyhodnotené. Výstava vo Výstavnej sále MsKS Medvedzie potrvá od
22. marca do 6. apríla.

Pozvánka na výstavu

Mesto Tvrdošín v spolupráci OKS Dolný Kubín vás pozýva na
výstavu detských výtvarných prác s celoslovenskou pôsobnosťou na
tému „Polícia očami detí“, ktorá sa uskutoční od 8. - 19. marca vo
Výstavnej sále MsKS Medvedzie.

„Lekárske tajomstvo“

Mesto Tvrdošín a Divadelná spoločnosť VENDO zo Štefanova nad
Oravou vás srdečne pozývajú na komédiu „Lekárske tajomstvo“, naštudované podľa predlohy autora Raya Conneya v réžii Jozefa Puchela.
Druhé predstavenie sa uskutoční v sobotu 17. apríla 2010 o 1800 hod. v
kine Javor v Krásnej Hôrke. Vstupné na divadelné predstavenie je 2 €.

Viete komu prispievate na charitu?

Možno ste si všimli aj vy, keď
postávajú pred nákupnými strediskami rôzni ľudia, oslovujú okoloidúcich so žiadosťou o pomoc a vyberajú peniaze na rôzne charitatívne
účely. Človek, keď môže, tak pomôže. Tomu sa hovorí ľudská solidarita
a spolupatričnosť pomáhať práve
vtedy, keď to iní potrebujú.
To je jedna strana tejto mince. Na
druhej strane si niektorí z takýchto
aktivít urobili možno aj výhodný
biznis a peniažky neputujú na charitatívne účely, ale im do kapsy. To
je už amoralizmus, alebo lepšie
povedané hyenizmus toho najhrubšieho zrna. Aj my všetci by sme si

mali dávať pozor komu, kde a načo
prispejeme našou pomocou.
Aj v našom meste občas pred
predajňou Jednota COOP máme
možnosť stretnúť „vyberačky“.
V poslednom čase od občanov pýtali peniaze na detskú onkológiu.
Poniektorí sme im prispeli, iní sa
pozastavili, ale pravdupovediac,
či skutočne zastupujú uvedenú organizáciu a kde vlastne odvádzajú
peniaze, to sme si už neoverili. A
tak aj v tomto prípade platí-radšej
si potrebné informácie overiť a keď
nie sú v súlade, tak upozorňovať
občanov, aby takýmto neovereným
identitám neprispievali.

Tvrdošín má talent
V nedeľu 14. marca o 15 00 sa v kine Javor
uskutoční finálové kolo okresnej súťaže „Tvrdošín má talent“. Vo finálovom kole sa predstavia 20 najlepší, ktorí budú bojovať o hlavnú
výhru 200€. Tešíme sa na Vašu účasť!

Talentovaní výtvarníci
a literáti majú šancu
Mesto Tvrdošín vyhlasuje 4.
ročník literárnej súťaže Gessayovo
pero a výtvarnej súťaže Paleta M.
Medveckej pre žiakov základných
škôl, stredných škôl a dospelých
na tému „Tvrdošín - moje mesto“.
Zúčastniť sa jej môžu obyvatelia
Tvrdošína a žiaci ZŠ, SŠ, ZUŠ,
študujúci v Tvrdošíne.
Cieľ súťaže: Cieľom súťaže
je podnietiť žiakov základných a
stredných škôl k rozvoju tvorivosti,
vyjadreniu vzťahu k mestu Tvrdošín. Zámerom vyhlasovateľa je dať
túto šancu aj dospelým, ktorí môžu
predstaviť verejnosti svoj výtvarný či literárny prejav.
Literárna súťaž
- Gessayovo pero
Žiaci ZŠ súťažia v 4 vekových
kategóriách: I. kategória (žiaci 1. a
2. ročníka), II. kategória (žiaci 3. a
4. ročníka), III. kategória (žiaci 5.
a 6. ročníka), IV. kategória (žiaci
7., 8. a 9. ročníka). Žiaci stredných
škôl súťažia v V. kategórii . Dospelí sú zaradení do VI. kategórie.
Autor môže poslať do súťaže
najviac tri básne alebo jednu prózu
v tlačenej forme.
Výtvarná súťaž
- Paleta M. Medveckej
Žiaci ZŠ súťažia v 4 vekových
kategóriách: I. kategória (žiaci 1. a
2. ročníka), II. kategória (žiaci 3. a
4. ročníka), III. kategória (žiaci 5.
a 6. ročníka), IV. kategória (žiaci
7., 8. a 9. ročníka).

Žiaci ZUŠ súťažia v 3 vekových
kategóriách: V. kategória (žiaci od
5- 9 rokov), VI. kategória (žiaci od
10 do 15 rokov). Žiaci stredných
škôl súťažia v VII. kategórii ( študenti od 16 do 18 rokov). Dospelí
súťažia v VIII. kategórii.
Autor môže poslať do súťaže najviac 2 práce vo voľných výtvarných žánroch – kresba, grafika, maľba, plastika.
Vyhlásenie súťaže: 1. marec
2010. Podmienky súťaže a termín uzávierky: Súťažné práce
je potrebné doručiť do 28. mája
do MsKS (za jednotlivé školy učiteľ literárnej alebo výtvarnej
výchovy). Na každej práci musí
byť uvedené meno, trieda, vek a
škola autora.
Vyhodnotenie a ocenenia súťaže: Súťažné práce posúdi odborná
porota, ktorá udelí ocenenia autorom víťazných prác v každej kategórii. Ak súťažné práce nedosiahnu
požadovanú úroveň, odborná porota má právo navrhnúť niektorú z
cien neudeliť.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov, spojené s vernisážou vo
výstavnej sále MsKS pri účasti
ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční
14. júna. Výstava potrvá do konca
júna.
Kontakt a ďalšie informácie: Tel.: 043/532 21 67, e-mail:
msksts@orava.sk

Pozvánka do kina
Pripravili sme pre vás v marci

HOTEL PRE PSOV
– rodinná komédia,
14. 3. 2010 (nedeľa) o 1800
KAWASAKIHO RUŽE
– dráma,
26. 3. 2010 (piatok) o 1800
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Futbalisti sa zodpovedne pripravujú na jarnú časť
Naše futbalové áčko skončilo v IV. lige po jeseni na
nelichotivom 13. mieste s dvanástimi bodmi, a tak jarná časť
bude ako pred rokom patriť
bojom o záchranu.Opýtali sme
sa trénera Ľubomíra Gregorca,
ako sa mužstvo pripravuje na
jarnú odvetnú časť.
„Zimnú prípravu na jarnú
časť sezóny sme začali 17.
januára turnajom v hale za

účasti šiestich futbalových kolektívov z Oravy, kde sme obsadili štvrté miesto. Potom sa
hráči pripravovali v domácich
podmienkach, ale uskutočnila
sa len nešpecifická kondičná
príprava, nakoľko terény nám
to nedovoľovali. Od 5. februára absolvovala pätnástka hráčov Repka, Gavula, Bukový,
Hradský, Zaťko, Schweiner, R.
Baláž, Sirota, Novák, Macko,

Válek a z dorastu Ondrík, Žuffa, Pikna a Gregorec 4-dňové
kondičné sústredenie v Oraviciach.
Hráči loptu zatiaľ videli
len v prípravných zápasoch na
umelej tráve, kde sme doposiaľ
odohrali šesť prípravných duelov. V zápasoch s Trstenou,
Námestovom a Belou sme remizovali zhodne 2:2. Ďalší zápas s Námestovom sme však už

Hokejisti si to rozdali Pod Velingom
Klzisko Pod Velingom 16. febru- tor mesta, ktorý v závere poďakoval 7:6, Torpedo Štefanov - Pod Velingom
ára patrilo hokejovým nadšenom. zúčastneným mužstvám, organizá- Tvrdošín 7:12, Javorek Team - Trstená
Uskutočnil sa tu hokejový turnaj o torom a všetkým, ktorí sa podieľali Hrady 4:8, Liesek - Bedrich 14:12,
„Pohár primátora mesta“ , ktorého sa na tomto hokejovom turnaji a pozval Námestovo Brehy - Jubes 5:0 kontuich na ďalší ročník. Hokejista a or- mačne, Bedrich - Námestovo Brehy
zúčastnilo sedem mužstiev z Oravy.
Celodenné hokejové zápolenia mali ganizátor Tomáš Chudý za všetkých 17:15, Liesek - Jubes 5:0 kontumačne,
svoje grády a prítomní diváci sa pri poďakoval primátorovi, ktorý vytvára Liesek - Námestovo Brehy 11:12, Beddobré podmienky aj pre tento šport v rich - Jubes 5:0 kontumačne.
hokeji dobre zabávali.
Prvú skupinu vyhral
Tvrdošín pred Torpedom
Štefanovo a z druhej
postúpili do semifinále mužstvá Liesek a
Bedrich. V semifinále
sa stretli mužstvá Bedrich s Pod Velingom
Tvrdošín. Celý zápas
viedlo mužstvo Bedrich, ale koniec zápasu
zvládol lepšie Tvrdošín
a postúpil do finále. V
druhom semifinále bojovným výkonom zvíťazilo mužstvo Torpedo
Spoločná fotografia fanušíkov hokeja s primátorom.
Štefanov nad Liesekom
a zaslúžene postúpilo
Semifinále: Liesek - Torpedo Štedo finále. Outseider turnaja Torpedo Tvrdošíne. Výsledky: Torpedo ŠtefaŠtefanov výborne zahralo aj vo finále nov - Javorek Team 9:6, Pod Velingom fanov 3:6, Bedrich - Pod Velingom
a zvíťazilo nad Tvrdošínom a stalo Tvrdošín - Trstená Hrady 9:8, Javorek Tvrdošín 11:12, zápas o 3. miesto: Liesa prekvapivým víťazom turnaja. Team - Pod Velingom Tvrdošín 6:9, sek - Bedrich 5:8, finále: Pod Velingom
Ceny víťazom odovzdával primá- Torpedo Štefanov - Trstená Hrady Tvrdošín - Torpedo Štefanov 7:11.

Stopa bez hraníc za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča
Po odovzdaní cien sme položili pánovi prezidentovi
niekoľko otázok.
Pán prezident poznáme vás ako fanúšika rýchlych
kolies, dnes ste však prebrali záštitu nad lyžiarskymi
pretekmi. Ako by ste túto akciu zhodnotili?
Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tohto preteku. Je
veľmi dobré, že sa uskutočnili na pomedzí Poľska a Slovenska.
Svedčí to o tom, že stále hľadáme cesty zbližovania, vzájomnej
pomoci priateľstva a spolupráce tak, ako ich hľadajú aj vedúci
predstavitelia prihraničných miest a obcí. Som presvedčený,
že sa tu začala veľmi dobré podujatie a budem rád ak tu bude
organizovaný aj druhý ročník. Verím, že tu príde ešte viac
nadšencov lyžovania z Poľska, Slovenska, Česka a možno
aj iných krajín a že z tohto amatérskeho preteku môžu byť v
budúcnosti aj medzinárodné profesionálne preteky.
Nemali ste chuť obuť si bežky?
Chuť by som mal, ale zdravotný stav mi to nedovolí.
V minulosti som však robil vysokoškolského inštruktora lyžovania. Teraz sa už len s takou nostalgiou a smútkom pozerám
na svah a na lyžiarov.
Aký máte ešte program v Oraviciach?

Pozvánka
na športové podujatia

Volejbal
Tvrdošín - Prievidza 13. 3. 2010, o 1000 a 1200 športová
hala, kadetky 14. 3. Tvrdošín - Detva, 1000, 1200.
Stolný tenis
1. liga muži
20. 3.,1000, Rimavská Sobota A - MSTK Tvrdošín A
20. 3.,1600, STK Lučenec-Kalinovo A - MSTK Tvrdošín A
10. 4., 1000, MSTK Tvrdošín A - Doprastav Zvolen A
10. 4., 1600, MSTK Tvrdošín A - STKM B. Štiavnica A
4. liga
12. 3., 1800, ŠKST Ružomberok C - Tvrdošín B
19. 3., 1800, Tvrdošín B - Zuberec A
26. 3., 1800 Lokca A - Tvrdošín B
6. liga
14. 3., 1000, Tvrdošín C - Hruštín C
19. 3., 1730, Sedl. Dubová B - Tvrdošín C
28. 3., 1000, Tvrdošín C - Vasiľov A
7. liga
14. 3., 1000, Bziny C - Tvrdošín D
20. 3., 1800, Tvrdošín D - Or. B. Potok A
26. 3., 1800, Breza B - Tvrdošín D
Šach
3. liga C1
20. 3. o 900, ŠO ŠK Tvrdošín A
- CC Sklené Patriots
21. 3. o 900, ŠO ŠK Tvrdošín A
- TJ INBEST Dunajov B
4. liga skupina C12
28. 3. o 930, ŠK Tvrdošín B - SK Liptovské Sliače

Trochu sa prejdem po oravickej prírode a potom ma
čaká cesta do Bratislavy, kde mám veľmi dôležité stretnutie.
Som však rád, že som sa tu mohol stretnúť a porozprávať s
viacerými ľuďmi. Môžem konštatovať, že sú tu ľudia, ktorí si
rozumejú, dokážu si pomôcť a spoločne sa aj zabaviť.
Pochvaľujem si vynikajúcu organizáciu, mesto poskytlo
autobus, ktorý nás doviezol na štart, trasa nemala chybu,
bola dobre pripravená, všetko bolo tak, ako má byť a po
zdolaní trasy nechýbalo ani občerstvenie, povedal nám v
cieli Kamil Klimčík.
Tešili sme sa na tento prechod, vyšlo nám počasie, všetci
sme prišli zdraví do cieľa a to je tiež podstatné, povedal nám
Peter Trstenský, ktorý obsadil piate miesto.

Prezident blahoželá oceneným v kategórii žien. Na
prvom mieste skončila Katarzyna Gasienica, na
druhom Ewa Mnisak, tretia Klaudia Mnisak, štvrtá
Mária Kvaková z Tvrdošína a piata Maria Luszak.
„Bola to vynikajúca akcia pod patronátom prezidenta
Ivana Gašparoviča. Verím, že v ďalšom roku bude ešte viac
záujemcov o toto podujatie, čo iné ako ju len chváliť a chváliť.
Už teraz pozývam lyžiarov na ďalší ročník. I keď sa podujatia
nemohol zúčastniť náš prezident, odkázal nám, že je duchom
s nami. A teraz, keď už vlastne niet hraníc, chceme na tejto
trase, na ktorej sa uskutočnili preteky z Witowa do Oravíc,
aby bola každý deň k dispozícii turistom, športovcom, aby
sa tu konali aj iné podujatia a o tom sme spoločne hovorili
s prezidentom a primátorom Tvrdošína,“ povedal nám wojt
gminy Kościelisko Bohdan Piton.

Mesiac športu v Oraviciach
Oravice sa dostávajú do povedomia aj športovcom. Svedčia o tom viaceré akcie, ktoré sa tu konajú. Počas februára tu
bolo pomerne rušno, keď sa tu uskutočnili až štyri športové
zápolenia s medzinárodným puncom: 13. 2. - Medzinárodné
detské závody, 20. 2. - II. Medzinárodný pohár v lyžovaní a
snowboardingu pre deti a dospelých, 27. 2. - Medzinárodné
majstrovstvá horských vodcov a 28. 2. - Medzinárodné majstrovstvá inštruktorov lyžiarskych škôl.

prehrali 5:0, kde sa ukázalo, že
domáci trénujú na umelej tráve,
ktorá nám chýba na kvalitnú
prípravu. S Oravskou Porubou
vyhrali 5:2 a so Zubercom 3:2.
Do začiatku súťaže plánujeme
ešte odohrať 5-6 prípravných
zápasov a potom nás už čaká
ťažká jar. V prvom rade je však
potrebné doplniť kader, čo je v
dnešnej dobe veľmi ťažké ale
robíme čo sa dá, a hlavne v súťaži sa chceme zachrániť!“
Na svoje súťaže, na jarnú
časť sa pripravujú aj ďalšie
naše mládežnícke kolektívy.

Naše futbalové nádeje obsadili na turnaji druhé miesto.

Halový futbalový turnaj žiakov
V mestskej športovej hale sa 30.1. uskutočnil futbalový
turnaj žiakov, ročník narodenia „97“ a mladší, ktorého
sa zúčastnili družstvá z Trstenej, Námestova, Kysuckého
Nového Mesta a domáceho Tvrdošína. Domáce družstvo
si na turnaji v základnej skupine počínalo veľmi dobre,
skupinu vyhralo a postúpilo do finále, kde po tuhom boji
prehralo Námestovom 4:2. V súboji o tretie miesto boli
úspešnejší Kysučania, ktorí vyhrali nad Trstenou až na
pokutové kopy. Najlepším hráčom turnaja bol Matúš
Čiernik z Námestova, strelcom so 6 gólmi Lukáš Repka
z Tvrdošína a najlepším brankárom Radovan Belák z
Kysuckého Nového Mesta.
Organizátor turnaja Jaroslav Florek odovzdal ceny a
poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a hru fair play
ZŠ M. M. Medvedzie a mestu za to, že prebrali záštitu
nad týmto turnajom.
Výsledky skupina: MŠ Tvrdošín - Slovan Trstená 6:3,

Jarné vylosovanie
FUTBAL - IV. liga dospelí – SEVER
14. kolo - 28. 3., 1500 - K. N. Mesto - Tvrdošín
15. kolo - 4. 4., 1530 - Tvrdošín - Trebostovo
16. kolo - 11. 4., 1530 - Stráňavy - Tvrdošín
17. kolo -18. 4., 1600 - Tvrdošín - Skalité
18. kolo - 25. 4., 1600 - Družstevník Belá - Tvrdošín
19. kolo - 2. 5., 1630 - Tvrdošín - K. Lieskovec
20. kolo - 9. 5., 1630 - Ďanová - Tvrdošín
21. kolo - 16. 5., 1700 - O. Jasenica - Tvrdošín
22. kolo - 23. 5., 1700 - Tvrdošín - Kotrč. Lúčka
23. kolo - 30. 5., 1700 - Dúbrava - Tvrdošín
24. kolo - 6. 6., 1700 - Tvrdošín - Černová
25. kolo - 13. 6., 1700 - Predmier - Tvrdošín
26. kolo - 20. 6., 1700 - Tvrdošín - Sučany

Lukáš Repka 4, Michal Lajš 2, MŠK Námestovo - MŠK
Kysucké N. Mesto 1:2, MŠ Tvrdošín - MŠK Námestovo
1:1, Lukáš Repka.
Slovan Trstená - MŠK Kysucké N. Mesto 4:2, MŠ
Tvrdošín - MŠK Kysucké N. Mesto 2:0, Michal Lajš 2,
Slovan Trstená - MŠK Námestovo 3:5, o 3. miesto: Slovan
Trstená - MŠK Kysucké N. Mesto 2:3, na pokut. kopy,
finále: MŠ Tvrdošín - MŠK Námestovo 2:4, Ľubomír
Gerát, Lukáš Repka.

Medaily pre najmenších
V Ružomberku sa 14. 2. konali majstrovstvá kraja
mladších žiakov a žiačok v stolnom tenise na rok 2010.
Na majstrovstvách si nepočínali najhoršie ani naši. V
dvojhrách získali titul Andrej Kaššay z Námestova
a Katarína Belopotočanová z Tvrdošína, ktorá hrá v
OŠK Breza.
Umiestnenie našich: 11.-15. Jaroslav a Marek Bebejovci (1999), 16.-20. Martin Kyseľ (2001), mladšie
žiačky štvorhra: 3. K. Belopotočanová - Zuzana
Tkáčová, mladší žiaci štvorhra: 3. - 4. Martin Kyseľ
- Matúš Djubašák SK Tvrdošín, zmiešaná štvorhra mladšie žiactvo (mix): 2. K. Belopotočanová - Matúš
Diko.
Na majstrovstvách Oravy v štvorhre obsadili M.
Kysel a M. Djubašák tretie miesto a v mixe M. Kysel a
P. Zrnčíková skončili tiež na bronzovom stupienku.

Šachisti víťazne
IV. liga skupina C 12
ŠK Tvrdošín B - KTK Liptovský Mikuláš 6:2 J.
Španko 1, F. Medvecký 1, F. Comorek 1, J. Šebesta 1,
V. Bobek 1, P. Chmelár a Š. Kružliak po 0,5.
Naši nad Mikulášom bez problémov zvíťazili.

Juniorky na reprezentačnom zraze
MS junioriek vo florbale,
ktoré sa uskutočnia v Olomouci sa blížia a reprezentační tréneri Miroslav Hýlek
a Jaroslav Marks nominovali
hráčky na ďalší reprezentačný zraz, ktorý sa uskutočnil
v Žiline. Nás môže tešiť to, že
tam nechýbalo ani päť našich
hráčiek, obrankyňa Veronika

Turčáková, útočníčky: Denisa Ferenčíková, Barbora
Spišiaková a Jana Brčáková,
náhradničkou bola Veronika
Paňková.
Aj táto nominácia do reprezentácie Slovenska svedčí
o tom, že florbalu sa v našom
meste darí a že tréneri robia
veľmi dobrú prácu.

Naše strelkyne
V tabuľke strelkýň po základnej časti florbalovej extraligy sme
v prvej dvadsiatke mali až šesť
hráčok, najviac gólov nastrieľala:
J. Brčáková - 23, D. Ferenčíková 18, M. Hutirová - 18, V. Paňková
- 16, L. Maňťová - 13 a B. Spišiaková - 13, čo je tiež dôkazom toho,
že naše dievčatá patria v extralige
k popredným družstvám.

V základnej časti sme skončili na druhej priečke
Výsledky základnej časti ženskej
florbalovej extraligy: FBK Tvrdošín
- Unihoc Žirafa Žilina 3:5, J. Brčáková, J. Rakytová, M. Hutirová, ŠK 98
Pruské - FBK Tvrdošín 3:8, V. Paňková
3, D. Ferenčíková 2, M. Hutirová, J.
Brčáková, V. Turčáková, NTS Nemšová - FBK Tvrdošín 7:5, V. Paňková
2, D. Ferenčíková, J. Rakytová, B.
Spišiaková.
1. FBC Prešov - FBK Tvrdošín 6:2,
V. Turčáková, B. Spišiaková.
V základnej dievčatá skončili na
druhom mieste za Nemšovou. Nebyť
niektorých zaváhaní doma, v zápase so
Žilinou, mohli na vyraďovacie zápasy
nastupovať z prvého miesta.
V kanadskom bodovaní bola
najlepšia Denisa Ferenčíková,
ktorá v pätnástich zápasoch získala
52 bodov za 18 gólov a 34 asistencií, Jana Brčáková - 28 (23+5),
Milota Hutirová - 28 - (18+10),
Barbora Spišiaková 25 - (13+12),

Veronika Paňková 20 - (16+4).
Prvé štvrťfinálové duely
FBK Tvrdošín - 1.FBC Horse
Power Prešov 13:1, Ferenčíková a

Paňková po 4, Spišiaková a Brčákova
po 2, Stredanská, druhý zápas 5:0
kontumačne, ďalší zápas odohrajú
13. 3. v Prešove.

Keď sú v útoku naše dievčatá, súper sa musí mať na pozore.
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