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koniec sa predstavili tanečníci
z Kud Tena Džakovo, ktorí pricestovali z Chorvátska, aby nás
zoznámili s folklórom a zvykmi
z ich rodnej krajiny.
Nedeľný program bol už
tradične zahájený odpustovou
svätou omšou priamo v amfiteátri. Keď z úst správcu Farnosti Vitanová vdp. Tuku zazneli
slová: „Tvrdošínčania ste tu
doma,“ tieto slová zarezonovali
u tých, ktorí vedia, akým zložitým spôsobom prebiehal proces
prinavrátenia Oravíc do správy
mesta. Vedenie mesta muselo od
roku 1989 dokladovať historický vzťah katastrálnemu územiu
Oravíc a dokázať protiprávne
kroky vtedajších inštitúcií. Nasledovali mnohé súdne konania,
ktoré boli zakončené rozhodnutím Ústavného súdu SR v roku
1995 v prospech Tvrdošína.
Sv. omšu ktorú celebroval
náš rodák Patrik Taraj pod

ne, t. j. 4. september 2018 bol aj
dňom, ktorý Národná dialnič-

Vážení občania, prijmite srdečné pozvanie

PIATOK 7. SEPTEMBRA
Mestské kultúrne stredisko
holým nebom, oživenú emotívnym spevom cirkevného
zboru vedeného J. Habovštiakovou a folklórnym súborom
z Chorvátska, umocnila sila
nádherného prostredia Oravíc.
Po občerstvení, ktoré pripravilo mesto pre svojich občanov,
nasledovali vystúpenia súborov. Predstavil sa FS Dianizs
z Poľska, ktorý vystriedal FS
Džakovo. Ďalší program pre-

biehal už v nepriaznivejšom
počasí, ktorý bol zakončený
výdatným dažďom. I napriek
tomu folklórne súbory Koliba Orawa z Poľska, Oprášené
krpce zo Žiliny a Barvinok
z Kamienky a FS Urpín z
Banskej Bystrice, víťaz slovenskej súťaže Zem spieva
s nadšením a elánom odprezentovali program, ktorý si
diváci naplno užívali.

ná spoločnosť určila na tzv.
otváranie obálok, vlastne
konečných cenových ponúk
od stavebných firiem, ktoré
sa uchádzali o zabezpečenie
výstavby pre nás tak dôležitého a dlho očakávaného
dopravného obchvatu mesta,
ktorému bolo určené označenie ako rýchlostná cesta R3
– obchvat mesta Tvrdošín.
Proces prípravy výstavby R3, o ktorom vás v poslednom období častejšie
informujeme mal niekoľko
zákonných postupov, v ktorých NDS lustrovala splnenie zadávacích podmienok,
pri ktorých vyhodnocovala
procesné podmienky, z ktorých do posledného výbero-

vého kola zostalo 7 stavebných
firiem, resp. konzorcií, ktoré
sa uchádzajú o výstavbu tohto
cestného úseku R3.
Keďže konzultácie vedenia
mesta s Národnou dialničnou
spoločnosťou sú v poslednom
období veľmi intenzívne a začatie výstavby obchvatu nášho
mesta sa už spomína aj v médiách, či vyjadreniach ministra
dopravy, ostáva iba veriť, že čo
nevidieť by sme mali poznať
stavebnú firmu, ktorá sa v našom meste usídli minimálne
na 2 roky, po ktorých sa nášmu
mestu uľaví, keď väčšinu dopravy, najmä kamiónovej už
pôjde mimo našich kruhových
križovatiek, t. j. doprava pôjde
mimo mesta.

Plaváreň bude aj miestom relaxu a výučby plávania
Krytá plaváreň, na ktorú už teraz začíname byť hrdí
sme začali plánovať až vtedy, keď bolo jasné, že činnosť
plavárne v Nižnej už nikdy nebude obnovená, pretože
obec Nižná dopustila to, že dnes je už z ich plavárne
iba ruina.
Bola to veľká škoda pre tento región, pretože plaváreň
v Nižnej bolo treba iba trochu zmodernizovať a bola by
ešte niekoľko rokov slúžila. To ale nech si spytujú svedomie tí, ktorí to dopustili.
Naša plaváreň, ktorá nám zo dňa na deň rastie pred
očami je objekt, ktorý bude slúžiť ľudom, objekt ktorý
bude na prospech zdravia detí, mládeže, ale aj seniorov,
ktorí sa už teraz tešia na stretnutia na plavárni.
Vedenie mesta vedelo, že takéto zariadenie chýba nielen v našom meste, či našom okrese, ale, že chýba aj na
celej Orave, no najmä, že chýba našim deťom. V posledných rokoch sa rozhodlo šetriť peniaze, pripraviť projektovú dokumentáciu, hľadať moderné, a najmä šetriace
vybavenie na teplo, vodu, elektriku. To je skutočnosť Drevené konštrukcie plavárne budú dotvárať príjemné prostredie relaxu
kedy sen a plány sa začínajú stávať realitou.
aj preto, že drevo bolo vždy súčasťou života ľudí a ich príbytkov na Orave.
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Ďakujem Ti, Nebeský Otče, za to, že sa Ti zapáčilo
ponúknuť mi Tvoje kráľovstvo, Tvoje milovanie. Pane, ale
musím skonštatovať, že často necítim Tvoje srdce pri mne,
lebo ja tak ťažko viem ponúknuť svoje srdce druhému.
Vo mne je veľmi veľa sebectva, Bože. Radšej by som bral.
A potom, Pane: sú tu ľudia, ktorí svoje srdcia vedia len
vyprázdniť a ku mne sa vracajú znova prázdni. Pomáhaj
mi, aby sebectvo druhých nezatvrdilo moje srdce. Pane,
Ty vidíš úprimnosť môjho života. 		
				
Július Chalupa

POZVANIE
na
DNI MESTA

Kto bude stavať obchvat mesta?

V deň zadania tohto čísla
mestských novín do tlačiar-

číslo 4

Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablov ým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste pot ulujú.

Posila v slove

Nádherné zážitky v prostredí našich Oravíc
Už 28 rokov sa vo sviatok
sv. Anny stretávame v Oraviciach, aby sme spoločne
slávili odpustovú omšu, a
zároveň za súznenia folklóru vzdali hold našim predkom, ktorí dokázali prežiť v
„nehostinnom kraji“, akým
Oravu kedysi označovali.
Najväčšie letné folklórne
podujatie nášho mesta sa
konalo v prírodnom amfiteátri v Oraviciach v dňoch
21. - 22. júla.
Programovú skladbu tohtoročných folklórnych slávností
tvorilo celkom 10 scénických
vystúpení z regiónov Slovenska a zo zahraničia. Pútavý
sobotný program odštartovala
folklórna skupina Rovienca z
Medzibrodia, ktorá divákov
zabavila tradičnými a žartovnými piesňami z regiónov
Oravy. Pokračovali folklórne
súbory Goral a Heľpan. Na-
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dostal
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1030 Chodil po Slovensku a rozdával radosť - BÁBKAR RUDOLF
FÁBRY - vernisáž výstavy a odhalenie pamätnej tabule
1100 Prezentácia o bábkarovi R. Fábrym pre žiakov ZŠ

Trojičné námestie
1800 HS IDEA - české a slovenské hity
2000 HS SMOLA A HRUŠKY – koncert známej slovenskej kapely
2130 HS 4 Others - overené hity svetovej pop-rockovej scény.

SOBOTA 8. SEPTEMBRA
Futbalový areál

BAVÍ SA CELÉ MESTO
1400 ZÁBAVNO – SÚŤAŽNÉ ODPOLUDNIE pre malých aj veľkých,
nafukovacie atrakcie zdarma, zábavné stanovištia, rôzne
súťaže a veľa zábavy
1500 Pre občanov mesta bude podávané tradičné
občerstvenie (klobása a nápoje)
1600 JADRANKA – známa speváčka spieva horúce letné hity
1700 OCHUTNÁVKA GUĽAŠOV - podávanie urbárskych,
poľovníckych a mestkého guľášu
1800 TOMBOLA
1900 TANCUJEME POD HVIEZDAMI - ľudová veselica,
hrá HS VALERY BAND

NEDEĽA 9. SEPTEMBRA
MALÁ SCÉNA V PARKU
1230 HERKULES, ALEBO DOBYTIE PEKLA - tradičné bábkové divadlo
TYJÁTR z Nitry s obľúbenou hrou z repertoáru starých kočovných marionetárov
1400 GAŠPARKO A ZÁZRAČNÁ SKRINKA - tradičné bábkové divadlo
TEATRO CARNEVALO z Bratislavy s maňuškovou komédiou
TROJIČNÉ NÁMESTIE
1500 FS URPÍN – tancuje a spieva víťaz súťaže „ZEM SPIEVA“
1615 Slávnostné odovzdávanie kópie certifikátu o zápise
do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva UNESCO primátorovi mesta a dcére R. Fábryho
1630 LA GIOIA – uvedie najznámejšie hity zo svojho repertoáru
1800 BB COUNTRY – revival Nedvědovcov
2000 POLEMIC – roztancuje celé mesto
SPRIEVODNÉ PODUJATIA pri mestskom parku:
- detské atrakcie, občerstvenie (trdelníky, cukrová vata a iné)

NEDEĽA 16. SEPTEMBRA
Areál kostola Všetkých svätých
1700 Z VĎAKY K NAŠIM PREDKOM
Pri príležitosti 10. výročia zápisu kostola Všetkých
svätých do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO slávnostný program v podaní
ZUŠ Tvrdošín
OTTO VOCE
EVA LUCKÁ, sólistka Opery v Banskej Bystrici

Na uvedený program je vstup zdarma. Tešíme sa na spoločné
stretnutie. Zmena programu vyhradená!
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SME NAJLEPŠÍ NA ORAVE AJ V ŽILINSKOM KRAJI
Spoločnosť Slovenský Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy na stránke
Ineko.blog.sme.sk zverejnila Rebríček hospodárenia
miest, obcí a vyšších územných celkov. Mesto Tvrdošín
je spomedzi miest Oravy
a Žilinského kraja z pohľadu ekonomiky a celkového
hodnotenia výsledkov hospodárenia umiestnené na 1.
mieste, pričom v rebríčku
najlepšie hospodáriacich
miest na Slovensku sa už
niekoľko rokov umiestňuje
do 7. miesta.
Hlavné ukazovatele, ktoré
každoročne využíva Inštitút
pri zostavovaní hodnotenia hospodárenia jednotlivých samospráv sú: základná
bilancia, dlhová slu žba,
celkový dlh, záväzky aspoň
60 dní po lehote splatnosti
a okam žitá lik vidita.
Jednotlivé ukazovatele menovaná spoločnosť boduje
a výsledkom je celkové finančné zdravie obce, mesta či kraja. Tvrdošín zo 138
hodnotených miest Slovenska sa spomedzi oravských
miest umiestnil najlepšie,
Dolný Kubín sa nachádza
na 74. mieste, Trstená je na
120. mieste.
Podľa hodnotenia spoloč-

nosti finančné zdravie mesta,
obce alebo VÚC vypovedá
o hospodárení príslušnej
samosprávy - najlepšie finančné zdravie je označené
číslom 6,0, najhoršie nulou.
Mesto Tvrdošín získalo v
hodnotení 5,8 čo znamená
„výborné finančné zdravie“.
Tento ukazovateľ hovorí o
tom, ako dokáže samospráva
pokryť svoje bežné výdavky,
teda chod samosprávy a kapitálové výdavky na zveľaďovanie majetku z bežných
a kapitálových príjmov.
Mesto nebralo žiadne úvery a plnilo si záväzky načas,
čo má veľkú váhu v konečnom hodnotení. V rámci celoslovenského vyhodnotenia
miest a obcí na Slovensku
patrí Tvrdošín už dlhodobo
medzi mestá s kladnou bilanciou bežného účtu, a teda
nemalo problém s vykrývaním bežných výdavkov zo
svojich bežných príjmov. Čo
najvyšší prebytok vytvorený
na bežnom účte je výhodou –
mesto môže tieto prostriedky
využiť, napr. na investície
(kapitálové výdavky), resp.
na zníženie dlhu, čo mesto
zatiaľ nikdy nemalo potrebu
využiť vzhľadom k tomu, že
dlh mesta Tvrdošín na obyvateľa má nulovú hodnotu.

Sídlisko Vladina, ktoré bolo postupne budované
v 70-tych a 80-tych rokoch
minulého storočia už tiež
potrebuje pozornosť.
Plynofikácia Vladiny vylepšila kultúru života občanov, zároveň však narušila
miestne komunikácie. Tieto
boli síce po prekopoch vyasfaltované, avšak všetci sme
vtedy vedeli, že to bude iba
dočasné riešenie.
Prvá ulica Vladiny dostala v týchto dňoch nový asfaltový koberec aj preto, že je
na začiatku tohoto obytného
súboru, ale tiež preto, že jej
technický aj vzhľadový stav
bol najhorší v tejto lokalite. Toto je dobrá správa pre
Vladinu v tom, že postupne
budú rekonšt r uované aj

ostatné ulice či dotvárané
oddychové plochy, chodníky,
a najmä budú rešpektované
o p r áv n e n é p o ž i a d av k y
občanov.
Novú cestu dostane aj
Škarvanova ulica, na ktorej
boli realizované prípravné
práce a natiahnutý vyrovnávací asfaltový koberec. Pri
týchto prácach je vždy dôležitá zodpovednosť ľudí, ktorí to realizujú, ale dôležitá je
spolupráca aj občanov, ktorí
bývajú na ulici. Tí najlepšie
poznajú spádové pomery
vody, ale aj výškové rozdiely pri vstupoch do dvorov.
Ostáva iba veriť, že spokojnosť bude obojstranná, čo
platí aj pre ostatné ulice či
zástavby rodinných domov
v celom meste.

Dňa 4. augusta bola na
RTVS odvysielaná relácia s
názvom Cyklopotulky, v ktorej

cykloklubu Tvrdošín-Medvedzie poznáme, z televíznej
obrazovky sme inak vníma-

Vladina dostane postupne aj nové cesty

Turisti na Slovensku i v Čechách cez televíziu spoznali naše mesto

moderátori slovenskej a českej
televízie navštívili naše mesto.
Dok u ment avízovaný v predchádzajúcom čísle
našich noví n nesk lamal.
Hoci všetci miesta, ktoré
moderátori v spoločnosti
primátora I. Šašku a členov
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li ich zaujímavosť, účelnosť
a krásu a pochopili sme, že
žijeme v krásnom prostredí,
ktoré je atraktívne aj pre turistov z iných miest. Archívny
záznam českej a slovenskej
televízie si môžete pozrieť na
stránke mesta.

Primátora mesta sme sa opýtali, čo aktuálne nás v našom meste v najbližšom období čaká
Otázky smerovali k zhodnoteniu súčasných, a najmä
pripravovaných aktivít mesta, ktorých samotné plnenie, resp. neplnenie je viazané na viacero činiteľov.
To, že v meste nastane stavebný ruch a začne sa niečo
nové objavovať je podmienené, a najmä predchádza náročným procesom prípravy,
ktoré trvajú aj niekoľko rokov, prinajmenšom mesiacov.
To, že vedenie mesta predkladá na diskusiu či následne na
schválenie jednotlivé zámery a informuje o tom našich
občanov aj prostredníctvom
mestských novín je len začiatok tzv. pripravovaných cieľov
i obrovskej zodpovednosti,
ktoré nás sprevádzajú nielen
počas realizácie rôznych projektov či samosprávnych daností, ale túto zodpovednosť
stále cítite aj po ich ukončení. Takže sme v neustálom
kolotoči, ktorý problémy rieši,
ale zároveň vytvára nové výzvy a priority, do ktorých sa
podľa možností chceme opäť
zapojiť a na ktoré chceme reagovať.
Pri každej aktivite, ktorá
zviditeľňuje a posúva naše
mesto dopredu, nás vždy poteší pozitívny ohlas, či ďakovné
a povzbudivé slová z radov našich občanov, ktoré si naozaj
veľmi vážim, pretože uznanie
a vďačnosť sa začína v ľudskej
spoločnosti pomaly vytrácať
a nastupujú nepomenované
ľudské vlastnosti, kde by sme
mali byť veľmi opatrní a ktorých by sme sa mali pomaly
začať báť.
Väčšina z nás si dnes uvedomuje, že napĺňať svoje predstavy, uskutočňovať svoje myšlienky a realizovať zámery, či
nakupovať, tvoriť, budovať,
môžeme iba vtedy, keď máme
na to finančné prostriedky.
S týmito a podobnými otázkami bojujeme už roky aj preto,
že náš mestský rozpočet nám
postačuje, resp. nám pokrýva financie iba na tie základné potreby v meste, ktoré

sú vyčlenené na zabezpečenie verejného osvetlenia, na
čistenie a údržbu miestnych
komunikácii, cintorínov, a
verejnú zeleň,
na zabezpečenie prevádzky
a vzdelávanie
v matersk ých
š k o l á c h
a základnej
škole či na
podporu športu, kultúry
a sociálnej obla st i, ak o aj
na zabezpečenie činnosti technických
služieb mesta.
To,že v našom meste sa sústavne niečo buduje či stavia, je iba
výsledkom toho, že doteraz
sme dokázali pracovať
a zabezpečiť pre naše mesto
finančné prostriedky aj z iných
zdrojov. A ako sa nám to darí
napĺňať môžete posúdiť sami,
pričom je ale potrebné sa porovnať s inými mestami, ktoré
sú dnes okrem iného zadĺžené,
resp. majú problémy s vlastným rozpočtom a preto nie
sú schopné realizovať rôzne
investície pre potreby svojich
občanov.
Teraz nejdem hodnotiť
predchádzajúce projekty a investície, na tie bude priestor
neskôr. Ale nedá mi nespomenúť, že príjem týchto finančných prostriedkov, ktoré sú
ukryté už vo vybudovaných
dielach, a ktoré zhodnocujú
naše mesto či už v oblasti životného prostredia, školstva,
kultúry, zdravotníctva, športu, sociálnej oblasti, dopravy,
predstavuje čiastku niekoľko
desiatok miliónov eur. Na naše
malé nezadlžené mestečko tieto financie znamenajú naozaj
veľké číslo.

Už dnes môžem vyhodnotiť
aktuálne rozpracované projekty, na ktorých sa intenzívne
pracuje.
Viem že väčšinu z vás v tomto období zaujíma projekt
výstavby mestskej plavárne.
Väčšina z vás sleduje výstav-

Stavali sa obvodové steny, nosné konštrukcie na ukotvenie
moderných drevených väzníkov, ktoré si so záujmom prišli
pozrieť aj projektanti z iných
oblastí. Skutočne sa môžeme tešiť aj na krásny interiér
plavárne, ktorý budú zdobiť

bu nášho veľkého diela, ktoré
naše mesto vedie do povedomia nielen Oravy, ale aj širšej
oblasti nášho regiónu. Ak mám
objektívne hodnotiť výstavbu
tohto diela ide o veľmi náročný projekt jednak po stavebnej
stránke, ale tiež aj po stránke technologickej. Výkopové
a zemné práce sme mali za
sebou už v mesiacoch apríl
- jún. Tieto nás sprevádzali okrem malých problémov,
ktoré sme vedeli ustáť priamo
na mieste väčším problémom
výskytu podzemnej vody, ktorú
sme museli riešiť s dodávateľom stavby tak, aby nedošlo
k navyšovaniu ceny diela. Neskôr, okrem iného, pribudol
problém riešenia teplovodnej,
kanalizačnej a vodovodnej
prípojky. Som rád, že sa nám
pri úspore našich finančných
prostriedkov podarilo nájsť
vhodnejšie riešenie a tiež to,
že prípojky na vlastné náklady budú realizovať správcovia
týchto rozvodov. Len tu sme
ušetrili niekoľko desaťtisíc
eur. Posledné týždne sme na
stavbe videli práce, ktoré sa
už realizovali tzv. nad zemou.

tieto masívne drevené konštrukcie, aj keď ich dodanie z
Nemecka a následná montáž
malo sklz v našom časovom
harmonograme. Aj keď sa
zdá, že práce na stavbe idú
bez problémov, nie je tomu
tak. Každý deň sa stretávame
s potrebou riešenia a posudzovania projektu i samotnej realizácie, ktoré musíme
priebežne, ale tiež okamžite
riešiť. Budeme robiť všetko
preto, aby sa nám toto dielo
podarilo dokončiť do úspešného konca s vysporiadaním
sa s každou prekážkou, ktorá
nás môže prekvapiť.
Tu chcem už iba dodať,
že objekt samotnej plavárne
a následné dotvorenie celého areálu bude určite pýchou
nášho mesta, ktorú nám už teraz v dobrom závidí celá Orava aj preto, že našu plaváreň
po celý rok bude môcť využívať najmä školská mládež na
plavecké výcviky, športovci
na súťaže a rôznu relaxáciu či
seniori pri svojich aktivitách,
ktorí vždy idú príkladom najmä ostatným občanom nášho
mesta.

Kaufland v Tvrdošíne dostal zelenú

Firma COSTERN s.r.o,
ktorá na Slovensku už pripravila podmienky a zabezpečila
výstavbu viacerých obchodných domov pre spoločnosť

Kaufland, dostala objednávku,
a najmä pred niekoľkými dňami uzavrela s vedením Kauflandu zmluvu na prípravu,
na vysporiadanie pozemkov

a následne na zabezpečenie
výstavby tohto obchodného
domu v našom meste, ktorého
lokalizácia bola vybratá a následne určená v priestore medzi firmou Hydac a vstupom
do Krásnej Hôrky.
Keďže spoločnosť
Kaufland si vybrala Tvrdošín
z viacer ých prednostných
dôvodov, si ok rem iného
p r i p r v ých r okova n i a ch
zadef inovala pod mien k y,
ktoré nadväzujú na územný
plán nášho mesta, na veľkosť
objektu s príslušenstvom, no
najmä nadväznosti na dopravnú situáciu i potrebné parkovacie miesta.
Tieto skutočnosti nadväzujú na včasné vysporiadanie

pozemkov i všetky inžinierské
siete v tomto obvode, ktoré
musia spĺňať určité kritéria,
ale tiež zákonné podmienky
vplyvu na životné prostredie.
Všetky doterajšie rokovania
sa uskutočnili na úrovni vedenia mesta s prijatím spoločných úloh, ktoré by mali smerovať k tomu, aby sa v roku
2019 zrealizovali a zabezpečili všetky potrebné a nevyhnutné prípravné kroky pre
výstavbu tohto obchodného
zariadenia, ktoré určite skvalitní služby pre tento región,
a zároveň vytvorí desiatky nových pracovných miest čím sa
zvýši konkurencia aj pre také
obchodné spoločnosti ako je
Lidl, či Tesco.

Tenisová hala bude mať suseda
Bude to nové multifunkčné
ihrisko s mantinelmi a umelou
trávou.
Plocha ihriska bude slúžiť
na hádzanú, volejbal, tenis,
malý futbal či rôzne pohybové cvičenia a hry nielen pre
gymnázium či základnú školu, ale bude to miesto miesto
pre športovanie, nájdu si tam
svoje miesto aj ostatní občania, ktorí majú blízko pre tieto
športy a hry.
Veríme, že toto nové multifunčné ihrisko, ktoré doplní
bohatú rodinu športovísk v našom meste, bude zmysluplne
využívané na ten účel, pre ktorý bude vybudovaný.

Okrem financií, k toré sme
získali na toto
multif u n kčné
ihrisko sa nám
podarilo získať
iné zdroje aj na
dotvorenie vedľajšieho ihriska
na hlavnom futbalovom štadióne, najmä na zakúpenie nových
bránok, striedačiek či vybudovanie malej Nové multifunkčné ihrisko spolu so športovou a s tenisovou halou bude tvozastrešenej tri- riť významný športový komplex.
búny pre divákov.
športoviská budú aktívne vy- nášho mesta, najlepšie každý
Ostáva iba veriť, že naše užívané občanmi a mládežou deň v roku.
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Zlepšenie podmienok pre kvalitu života a cestovný ruch
Na medzinárodnej konferencii v poľskom Kościelisku
podpísal 24. júla primátor Ivan
Šaško dohodu o spolupráci
s wójtom gminy Kościelisko
Bogdanom Pitońom pri realizácii projektu Aktívna turistika – kľúč k rozvoju poľsko-slovenského pohraničia za účasti
predstaviteľov francúzskeho
mesta Divion.
Vďaka úspešnému projektu
sa vedeniu mesta podarilo získať
finančné prostriedky z Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko-Slovensko
2014-2020, ktoré budú prínosom
k rozvoju cestovného ruchu pričom sa skvalitnia podmienky pre
šport a relax.
„S om veľmi rá d , že sa
nám podarilo pripraviť projekt, ktorý nám pomôže zvýšiť
atraktivitu nášho slovensko –
poľského pohraničia výstavbou,
moder nizáciou a opravou
rekreačných letných a zimných
chodníkov so sprievodnou
infraštruktúrou. Výstavba cyk-

lochodníka Medvedzie – Štefanov bude splnením priania
mnohých občanov, ktorí túto
trasu využijú na aktívne trávenie
voľného času,“ hovorí primátor. Väčšina chodníkov bude k
dispozícii celoročne – v lete pre
pešiu turistiku, cykloturistiku
a v zime na bežecké lyžovanie.
Naplánovaná je výstavba cyklochodníka v časti Medvedzie
– Štefanov, infocentra v Oravi-

ciach, mosta cez rieku Oravica,
chodníky pre peších.
Čo je však dôležité, vybudované chodníky budú prepojené
do spoločného celku prostredníctvom siete existujúcich trás,
budú napojené na cestu Około
Tatier. „Týmto projektom zlepšíme podmienky na relax pre obyvateľov nášho mesta, a zároveň
spropagujeme Západné Tatry
a celý región hornej Oravy ako

atraktívnu turistickú destináciu,
čo napomôže najmä obyvateľom
pracujúcim v sektore služieb
a kultúry. Tí si môžu rozšíriť
vlastnú turistickú ponuku. Zámer a ciele projektu každého
potešia, rovnako ako aj získané
finančné prostriedky.“
Vybudovaný chodník prepojí
mesto Tvrdošín s obcou Štefanov
nad Oravou, odkiaľ sa po štátnej
ceste dostaneme k múru Oravskej
priehrady, potom cez Nové Ústie
do Trstenej, kde začína chodník
Okolo Tatier. Týmto chodníkom
sa dostaneme do Vitanovej
a z Vitanovej štátnou cestou
sa napojíme na časť chodníka
nachádzajúceho sa v Oraviciach.
Na poľskej strane trasa spojí
najdôležitejšie turistické miesta v Gmine Kościelisko: Kościeliskú dolinu, Chochołowskú
dolinu, vrch Butorowy, kde bude
chodník pripojený k chodníku
plánovanému v rámci partnerského projektu s názvom „Na bicykli po kultúrnom a prírodnom
dedičstve pohraničia.

Mesto sa postaralo o cirkevné pamiatky, ktoré kedysi dali postaviť z vďaky a úcty naši predkovia
Táto skutočnosť o záchranu
kultúrneho dedičstva sa niesla
aj v uplynulom období, keď
vedenie mesta našlo finančné
prostriedky, aby sme si zachránili najvzácnejšiu kultúrnu pamiatku nášho mesta – drevený
kostol Všetkých svätých, ktorému sa dostalo tej najväčšej
pocty pre nás zápisom do zoznamu svetového kultúrneho
dedičstva.
K vzácnej kultúrnej pamiatke patrí tiež kostolík sv. Anny
v Oraviciach, o ktorého trvalú
rekonštrukciu a údržbu sa stará
Urbár Tvrdošín, ktorý postavili
naši predkovia, pričom aj dnes
je tento kostol súčasťou vlastníctva, a najmä starostlivosti
urbarialistov nášho mesta.
K ďa l š í m p a m ä t n ý m
miestam nášho mesta, na ktoré
sme spoločne hrdí patrí Skalka na Medvedzím, ktorú dnes
takpovediac každý deň navštevuje množstvo našich spoluobčanov a ktorú tiež vyhľadá-

va množstvo
turistov. Táto
prírodná skala nad Medvedzím, do ktorej bol vysekaný otvor pre
sochu Panny
Márie je už po
m nohé rok y
útočiskom
a miestom
modlitieb veriacich nášho
mesta.
Skalka dostala za posled né rok y
nov ú tvár
i súčasnú podobu, najskôr
z i n iciat ív y
vedenia urbáru v Medvedzí
vybudovaním
Aj túto sakrálnu pamiatku mesto zachráni- prístupových
lo úplnou prestavbou i zreštaurovaním Piety schodov.
Matky sedembolestnej.
V ďa l š e j

etape sa iniciatívy ujalo vedenie mesta, ktoré dalo spracovať projektovú dokumentáciu
aktuálneho stavu celkového
dotvorenia, ktorého dielo sa
následne aj realizovalo z rozpočtu mesta.
Naše mesto spolu s gminou Kosćielisko sa rozhodlo
zachrániť kultúrné dedičstvo
sakrálnych pamiatok tak, že
bol s prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci cezhraničnej
spolupráce Poľsko - Slovensko vypracovaný projekt na
záchranu kultúrnych pamiatok v Tvrdošíne, a to súsošia
sv. Trojice, socha sv. Jána Nepomuckého, Mariánsky stĺp,
kamenné levy, centrálny kríž
na cintoríne v Medvedzí. V
súčasnosti prebieha rekonštrukcia týchto kultúrnych
pamiatok, ktoré v priebehu
niekoľkých týždňov sa vrátia
na pôvodné miesto v novej
reštaurovanej podobe.

Novým chodníkom s verejným osvetlením do Medvedzia riešime najmä vašu bezpečnosť
Súčasťou nového chodníka
má vedenie mesta snahu dotvoriť tento priestor k Medveckému potoku na nový lesopark
mesta, ktorého súčasťou bude
mobiliár pre oddych, k čomu

Chodníkom do Medvedzia,
ktorý je práve vo výstavbe
chceme v prvom rade riešiť
bezpečnosť chodcov, a to najmä starších ľudí, ktorí takmer
každý deň chodia peši do mesta, či do kostola.
Okrem chodníka pracovníci
našich technických služieb realizujú výstavbu nového verejného osvetlenia položením no-

vého elektrického kábla, a najmä nových modernejších stĺpov
a nových svetelných prvkov.
Tak, ako každá výstavba je
v tejto dobe sprevádzaná nemalými problémami, aj tu sa
objavili nedostatky v dodaní
potrebných materiálov, či už
nových stĺpov, a najmä kvalitnej dlažby, na ktorú si chceme
počkať.

máme spracovanú projektovú
štúdiu aj preto, aby sme na túto
tému otvorili diskusiu, t. j. radi
by sme si vypočuli aj názory
vás občanov, ktorí túto časť
mesta navštevujete.
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(Dokončenie z 1. str.)

V obradnej sieni mesta sa
stretli budúci prváčikovia s
vedením mesta. Primátor I.
Šaško im poprial veľa šťastia
v plnení školských povinností, ale aj želanie, aby na chvíle
plné radosti v škôlke nezabudli. Rozprávková knižka, ktorú

dostali od vedenia mesta im
bude pripomínať slávnostnú
chvíľu pred vstupom do školských brán. Primátor poďakoval pani učiteľkám za odvedenú prácu v uplynulých rokoch,
čo symbolizovali aj pekné kytice kvetov.

Združenie DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska) potvrdilo,
že mesto Tvrdošín je pripojené
do informačného systému Dátové
centrum obcí a miest (DCOM),
čím mu prináleží štatút inovátora

v elektronizácii služieb miestnej
územnej samosprávy na Slovensku. Informačný systém DCOM
dáva občanom a podnikateľom
pripojených obcí a miest možnost‘ elektronicky komunikovať
s orgánmi verejnej moci.

Projekt, ktorý spracovalo
mesto Tvrdošín v spolupráci s
vedením ZŠ M. Medveckej bol
úspešný, ktorým škola získala
takmer 160 tisíc eur na zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov,
na zvýšenie kvality podmienok
výučby odborných predmetov a
skvalitnenie školskej knižnice s
cieľom investovať do vzdelania
a zabezpečiť jeho modernizáciu.

Realizáciou projektu sa zlepší technické vybavenie biologicko-chemickej učebne, IKT,
polytechniky, jazykovej učebne, učebne fyziky a vnútorného
vybavenia školskej knižnice.
V súčasnosti prebieha verejné
obstarávanie na začiatok realizácie týchto vybavení, aby bolo
nakladanie s prostriedkami rozpočtu čo najúspornejšie.

Z aktuálnych poznatkov vieme tiež to, že okolité obce majú
veľké problémy s likvidáciou
odpadov, okrem iného aj preto, že ich miestna samospráva svojím občanom sústavne
zvyšuje poplatky za odpad
a jeho likvidáciu najmä preto,
že nemajú také možnosti, ako
má naše mesto – vlastná skládka PDO, vlastný zberný dvor
s triediacou linkou, vlastné mechanizmy, ale aj nevyhnutné financie na túto činnosť.
Už dlhodobo sledujeme a riešime skutočnosti, že mnohí občania z okolitých obcí i Trstenej
nám drzo dovezú smeti do našich kontajnerov či už umiestnených pri jednotlivých bytovkách,
resp. zneužívajúc rozmiestnenie
veľkých kontajnerov v dňoch či
lokalitách, keď ich tam iba pre
našich občanov podľa harmonogramu pripravíme najmä pre
biologické odpady či odpady
väčších rozmerov, ktoré aj touto
cestou prosíme a žiadame priebežne doviesť na zberný dvor
technických služieb.
Preto aj touto cestou vás vy-

zývame, a najmä prosíme o spoluprácu pri ochrane tých vymožeností, ktoré vám naše mesto
ponúka, t.j. okrem iného chrániť
si aj skutočnosť, že máme najnižšie poplatky za zvoz a likvidáciu
odpadov v rámci celého Slovenska a nedovoliť to, aby niekto
z okolitých obcí zneužíval naše
mestské výhody, najmä v prípadoch starostlivosti o naše životné
prostredie, o ktoré sa musíme
spoločne starať.
Samotná spolupráca a ochrana nášho prostredia spočíva
v tom, aby ste každý z vás, keď
sa s takouto skutočnosťou či
s takýmto prípadom stretnete,
aby ste, pokiaľ to bude možné,
tomuto zabránili či minimálne
mobilom urobili fotografiu tohto auta, no najmä takéto prípady
hneď nahlásili mestskej polícii
na č.t. 0903529768.
Vedenie mesta vám preto touto cestou ďakuje za pochopenie
a spoluprácu aj preto, že spoločná starostlivosť o naše mesto
a naše životné prostredie bude
vždy veľmi dôležitá skutočnosť
v kultúre nášho života.

Certifikát združenia DEUS pre mesto Tvrdošín

Zvýši sa kvalita vyučovania

Prosíme o spoluprácu

Stále súťažíme o titul Naj mesto a Naj primátor

Kultúru života v našom meste chceme dotvárať zelenými
plochami, detskými ihriskami, oddychovými zónami, kde si
môžete nájsť svoje miesto na stretnutia a relax.

Nové ambulancie i nové zdravotné služby

Prvé hodnotiace kolo na ministerstve zdravotníctva
bolo pre nás úspešné. Náš projekt v hodnote 900 tisíc
eur prešiel do druhého kola.
„Hneď ako ministerstvo ktorého hneď oslovila myšlienzdravotníctva zverejnilo výzvu ka, aby sa tím lekárov v zdrana predkladanie projektových votnom stredisku v Medvedzí
zámerov, ktorej cieľom je mo- rozšíril o lekárov – špecialistov.
„Máme záujem na tom, aby
dernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integ- naši občania nemuseli chodiť
rácie primárnej zdravotnej sta- za lekármi špecialistami do
rostlivosti formou budovania nemocnice v Trstenej, či do
centier integrovanej zdravotnej Námestova, čo znamená, aby
starostlivosti, hneď sme na ňu tieto služby naši občania dostali
zareagovali,“ hovorí primátor, v našom meste.

Stretnutie na radnici

Ú z k o s p o l u p r a c u je m e
s lekármi, ktorí v stredisku už pracujú a oslovili sme
špecialistov, ktorí prejavili
ochotu dochádzať do
Tvrdošína. Robíme všetko
preto, aby bol náš projekt
úspešný.
Doteraz sme nemalé finančné prostriedky investovali
do výmeny okien a zateplenia
budovy, pričom tento projekt
nám dáva šancu, aby bol interiér zdravotného strediska

prebudovaný na moderné
zdravotnícke centrum, spĺňajúce vysoký štandard zdravotníckych služieb,“ dopĺňa
primátor.
V tejto súvislosti je nutné
pripomenúť, že objekt zdravotného strediska patrí do
vlastníctva a pod správu mesta, že zaň vedenie mesta zabojovalo počas malej privatizácie, keď mnohé zariadenia
tohto typu sa dostali do rúk
súkromníkov.

Portál slovakregion.sk je portál, ktorý sústreďuje informácie o Slovensku. Na ňom predstavuje všetky mestá
a obce, všeobecné a praktické informácie, zvlášť regióny,
pamätihodnosti, prírodné krásy, turistické zariadenia a najkrajšie miesta na Slovensku.
Tento portál vyhlásil súťaž, ktorá môže jednotlivé mestá
zviditeľniť. Týmto spôsobom oslovujeme občanov bývajúcich v Tvrdošíne aj zahraničí, aby sa zapojili do tejto súťaže a prejavením lokálpatriotizmu zviditeľnili naše krásne
mesto. Súbežne s hlasovaním o najkrajšie mesto prebieha
súťaž Naj primátor Slovenska 2018.
Svojim hlasom a občianskou angažovanosťou môžeme
verejne vyjadriť to, čo cítime hlboko v srdci, a teda, že sa
nám naše mesto páči a milujeme ho viac ako ktorékoľvek
iné – náš malý kúsok zeme, ktorý môžeme s radosťou pretvárať a vnášať do vzťahov harmóniu, lásku a istotu.
Súťaž prebieha do 31. októbra. Pre tých, ktorí sa súťaže zúčastnia prvýkrát uvádzame: Vyplnením jednoduchého
formulára sa zaregistrujete na www.slovakregion.sk. Hlasovať za mesto je možné maximálne jedenkrát za hodinu,
čo znamená, že jeden hlasujúci môže za svoje mesto zaslať
maximálne 24 hlasov denne. Počas každého mesiaca trvania
súťaže budú z pomedzi hlasujúcich vyžrebovaní výhercovia, ktorí získajú niektorú z hodnotných cien.

Hlasujme za naše mesto!
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Kvalita životného prostredia závisí od nás všetkých,

Našim cieľom ochrany životného prostredia je zdravé, pekné a čisté životné prostredie. Je to pre naše
dobro, dobro našich potomkov, ale aj dobro pre prírodu, lebo:
,,Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná
rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že
peniaze sa nedajú jesť.“
Indiánske príslovie
TVRDOŠÍN
Skládka komunálneho odpadu
Veľký význam pre naše mesto má vybudovanie vlastnej
skládky na likvidáciu komunálneho odpadu.
V 80-tych rokoch bola vyprojektovaná skládka odpadov
Tvrdošín – Jurčov Laz. V roku 2001 bola v zmysle zákona NR
SR preklasifikovaná na skládku odpadov pre odpad, ktorý nie
je nebezpečný. Na skládku bolo vydané povolenie zahájením
činnosti od 1.6.1991 a ukončením k 31.12.2008. Na základe iniciatívy primátora mesta Ivana Šašku, vtedajšieho poslanca NR
SR, Národná rada SR novelizovala zákon o odpadoch s účinnosťou od 15.12.2008. Všetkým skládkam, ktoré nespĺňali termín
na zakrytie a rekultiváciu sa predĺžil termín o jeden rok. V tom
období sa začali naplno práce na zakrytí a rekultivácii skládky Jurčov Laz (2009) a pracovalo sa na príprave novej kazety.
Povrch uzavretej skládky bol zatrávnený, boli tam vysadené
dreviny a zeleň z miestnych druhov tak, aby sa povrch skládky
primerane začlenil do okolia.

To, že množstvo odpadu neustále rastie na celom svete je
známa vec a aj vedenie nášho mesta sa muselo s týmto problémom popasovať. Už v roku 2012 muselo mesto urýchlene zahájiť
stavebnú prípravu a realizáciu 2. kazety a v roku 2016 ďalšej
etapy skládky, ktorá bola daná do užívania v roku 2017. Dnes
si väčšina ľudí problém s odpadom uvedomuje, ale je potrebné
osloviť aj ďalších, aby pochopili, že mať vlastnú mestskú skládku odpadov nie je bežné, že len vďaka predvídavosti primátora
máme vlastnú mestskú skládku odpadov, nie sme závislí od cien
odberateľských firiem a vďaka tomu máme aj najnižšie dane za
komunálny odpad v rámci celého Slovenska. Možno si mnohí
ani neuvedomujeme, koľko finančných prostriedkov ušetrí mesto
pre svojich občanov a v konečnom dôsledku je chránené aj naše
životné prostredie. Veď, keď si spomenieme na predchádzajúce
roky, nebolo to tak dávno, keď neustále v okrajových častiach
mesta vznikali čierne skládky, ktoré bolo potrebné odstraňovať.
Zberný dvor
Už v roku 2010, keď sa naskytla možnosť získať financie
z ministerstva životného prostredia, naše mesto medzi prvými
samosprávami na Slovensku získalo prostriedky nielen na stavbu zberného dvora, ale aj na príslušnú techniku. Radosť z dvoj
miliónového darčeka pre mesto skalila po ukončení verejného
obstarávania firma, ktorá si vysúťažila túto zákazku. Odmietla
plniť svoje záväzky, čím ohrozila realizáciu celého projektu.
Len vďaka obozretnosti vedenia mesta a nájdeniu riešenia bol
zberný dvor v roku 2012 postavený v areáli technických služieb
a je významným činiteľom pri separácii odpadov a ochrane životného prostredia. Bol vybudovaný v skrátenom termíne len
za tri mesiace.
„Vybudovanie zberného dvora bolo úspechom nášho mesta,
splnili sme slovenské normy i normy Európskej únie, vytvorili sme
podmienky najmä pre udržateľnosť nášho životného prostredia
a v neposlednom rade nezvýšili sme výšku poplatku za domový
odpad, ktorý máme už dlhé roky najnižšie na Slovensku,“ hovorí primátor, ktorý od množstva ľudí prijíma pochvalné slová za

Záhradné kompostéry
Odľahčiť skládku komunálneho odpadu umožní zabezpečenie záhradných kompostérov, ktoré mesto získalo vďaka
úspešnému projektu z Envirofondu. Podľa výmery záhrad získajú občania rodinných domov v tomto roku 1 200 a 800 litrové
kontajnery na biologicky rozložiteľný záhradný odpad. Veľké
1 170 litrové kompostéry budú rozmiestnené v miestach stojísk
komunálneho odpadu, na cintorínoch, pri základných školách,
mestskom úrade, kultúrnom dome a v záhradkárskych osadách.
Bioplynová stanica

Všetky odpady majú viaceré škodlivé účinky na životné prostredie, zdravie ľudí i na našu ekonomiku, a preto podľa novely
zákona o odpadoch, platnej od začiatku roka 2013, vznikla pre
samosprávy povinnosť zaviesť triedený zber biologického odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
„V našom meste máme tento problém vyriešený vybudovaním
bioplynovej stanice, kde sa tento odpad likviduje, a zároveň aj
zhodnocuje. Už v roku 2013 sa začala jej výstavba bioplynovej
stanice. Aby bola na jednom mieste sústredená likvidácia všetkého druhu odpadu, bola postavená ako súčasť skládky komunálneho odpadu Jurčov laz,“ vysvetľuje primátor.
Ide o areál, ktorý zahŕňa celý systém spaľovania bioplynu
z bioodpadu, akým je najmä biologický odpad z poľnohospodárskej produkcie, trávnatých porastov, ale aj reštauračných
zariadení, jedální i domácností. Jej cieľom je tiež energetické
využívanie biomasy, ktorá podľa štúdií tvorí okolo 40 percent
z celkovej produkcie odpadov.
Plynofikácia, zásobovanie teplom
„Z hľadiska životného prostredia, ochrany ovzdušia sme zabezpečili plynofikáciu celého mesta. Jej prvá etapa prebehla už
v roku 1993. Pochvalu sme dostali od pracovníkov zaoberajúcich
sa týmto problémom z Malopoľského vojvodstva. I keď niektoré
rodiny v našom meste opäť vykurujú svoje domy tuhým palivom,
je to zanedbateľná časť a nie sme pod dymovou clonou, akým
býva napr. Zakopané v niektorých mesiacoch,“ hovorí primátor.
Centrálnym diaľkovým vykurovaním – teplovodom, vedeným z Nižnej sú zásobované bytové domy, sídliska, lokálnymi
plynovými kotolňami 800 rodinných domov a cca 50 veľkoodberateľov so samostatnými plynovými kotolňami. V roku 2003
bol kompletne zrekonštruovaný teplovod v Medvedzí. Využívaná spoločná výroba tepla a elektriny spĺňa ekonomické ako aj
ekologické požiadavky. Do budúcnosti mesto ráta aj s využitím
alternatívnych zdrojov tepla. V roku 2009 mesto získalo financie
na výstavbu pilotného projektu na Slovensku - nízkoenergetického bytového domu na Oravskom nábreží sa symbolické euro, za
čo si primátor prevzal ocenenie na celoslovenskom vyhodnotení
13. ročníka súťaže „Progresívne, cenovo dostupné bývanie. Níz-

strát s cieľom zabezpečiť úsporu energie a zlepšiť aj architektonicko-estetické stvárnenie týchto objektov - ZŠ M. Medveckej,
obidve materské školy, mestské kultúrne stredisko, zdravotné
stredisko v Medvedzí. Všetko sa to udialo v priebehu niekoľkých
rokov a dnes už len v spomienkach si vybavíme schátralé objekty, ktoré neboli pýchou nášho životného prostredia.
Pitná voda, kanalizácia
Tvrdošín je napojený na Oravský skupinový vodovod a odkanalizovaný kanalizačnou sieťou na mechanicko-biologickú
čistiacu stanicu odpadových vôd (ČOV) Nižná, ktorá je v správe
Oravskej vodárenskej spoločnosti.
V roku 2004 sa mesto stalo akcionárom Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Záujmy mesta presadzuje primátor ako
člen dozornej rady. Vďaka tomuto zastúpeniu bolo promptné
zabezpečenie výstavby vodovodu a kanalizácie v nových lo-

kalitách individuálnej bytovej výstavby Pod Žiarcom, Breziny,
Široké a Varta. V súčasnosti je v príprave lokalita Hrady. „Je
samozrejmé, že sa nedá vyhovieť hneď a všetkým záujemcom.
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie závisí od viacerých činiteľov, z ktorých finančné prostriedky zohrávajú dôležitú úlohu.
Nášmu mestu sme pomohli aj získaním dotácií z ministerstva
životného prostredia, Environmentálneho fondu. Snažíme sa
postupne v každej lokalite individuálnej bytovej výstavby vybudovať všetky inžinierske siete.“
Verejné osvetlenie
Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia riešilo
mesto cez projekt, ktorý bol financovaný z Nórskeho finančného
mechanizmu. V roku 2006 väčšina primátorov a starostov obcí
porovnateľných s naším mestom ani netušila, že realizáciou
projektu môže byť dosiahnutá výrazná úspora spotreby elektrickej energie, čo má značný dopad na životné prostredie. „Aj
keď projekt dlhšiu dobu bol na schvaľovacom procese v Bruseli, vyše 320 tisíc eurová investícia nám prišla do mesta v roku
2009. Príprave tohto projektu sme venovali naozaj mimoriadnu
pozornosť. Mysleli sme na budúcnosť mesta so snahou pripraviť
projekt v čo najlepšej kvalite. Doteraz nám zostávajú spomienky
na stretnutie s Jej Eminenciou, veľvyslankyňou Norského
kráľovstva, ktorá ocenila naše úspešné projekty a vyjadrila
sa, že boli investované účelne a zmysluplne. K vypracovaniu
projektu nás prinútil stav vtedajšieho verejného osvetlenia v
meste. Jeho rekonštrukcia bola nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého
technického stavu a zlej hospodárnosti osvetlenia. Ušetrili sme
tak elektrickú energiu, a zároveň sfunkčnili a zmodernizovali
verejné osvetlenie v celom meste.“
Realizáciou tohto projektu mesto každoročne ušetrí cca 30%
nákladov na elektrickú energiu.
Rekonštrukcie mestského vodovodu
V meste sa postupne od roku 2005 vykonali rozsiahle rekonštrukcie mestského vodovodu, ktorý patril k najstarším na
Orave. Pre vylepšenie zásobovania pitnou vodou v meste v roku
2013 prebehla rekonštrukcia vodovodu na Trojičnom námestí.
Výstavba prvého vodovodu v našom meste, a zároveň aj na
Orave začala v roku 1930 a ukončená bola 1934. Roku 1939
bola vybudovaná prvá kanalizácia od železničnej stanice až na
Nižný koniec mesta.
Mestská zeleň
Pri pohľade na mapu Tvrdošína vidíme niekoľko väčších
zelených plôch. Prvou z nich je mestský park. Práve ten je najobľúbenejším miestom na prechádzky, oddych či športové využitie, nachádza v samotnom centre a tvorí tak zelené srdce nášho mesta. Park prešiel rekonštrukciou a revitalizáciou v rokoch

koenergetický dom je podpivničený, kde sa nachádza súvisiaca
technická infraštruktúra. Na vykurovanie objektu a prípravu
TÚV sú využité okrem tradičného spôsobu (plynová kotolňa)
aj solárne kolektory a tepelné čerpadlá.

udržiavanie čistoty a verejnú zeleň.
Areál zberného dvora pozostáva z výrobnej haly, kde sa nachádza technológia triediacej linky na separovanie odpadov a
priestormi pre ich lisovanie na univerzálnom špeciálnom zariadení. Nachádzajú sa tu garáže pre mechanizmy získané cez projekt,
skladové priestory pre ďalšie špeciálne komodity triedenia a separovania odpadov. Vedľa hlavného dvora sa za železničnou traťou nachádza ďalší dvor na uskladňovanie osobitného triedeného
odpadu. Sú tu vytvorené podmienky podmienky pre štiepkovacie
zariadenie na štiepkovanie konárov i odpadov z dreva.
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Zmena vykurovania
Vykurovanie objektu kultúrno-spoločenského centra na Farskej ulici (bývalá MŠ) bolo v roku 2010 zmenené. Kotolňa z fosílnych palív bola nahradená kotolňou na biomasu s využitím
drevných peletiek a drevnej štiepky. „Prostredníctvom úspešného projektu za cca 450 tisíc eur sme zrekonštruovali celý vykurovací systém objektu. Boli vymenené vykurovacie telesá a
všetky rozvody ústredného kúrenia. Celý objekt bol rozdelený
na tri samostatné okruhy, aby bola zabezpečená hospodárnosť
zdroja v období, kedy nebude potrebný plný výkon kotolne, čím
dochádza k značnej úspore a efektívnejšiemu využívaniu dodaného tepla.“
Zníženie energetickej náročnosti budov
Všetky objekty, ktoré sú v správe mesta boli kompletne zrekonštruované za účelom eliminovania zbytočných energetických

2008/2009. Na príjemnú prechádzku parkom slúži chodník až
ku kostolu Najsvätejšej Trojice. Nachádzajú sa tam aj stáročné
stromy (boli vysadené v 17. storočí), ktoré doozdobujú sezónne
vysádzané kvety. Pracovníci technických služieb sa neustále
starajú aj o trávnaté porasty, ktoré upravujú kosením prípadne
výsadbou nových kvetov a krov. Cez Radničnú ulicu popri Galérii M. Medveckej vedie náučný chodník. Pekným miestom na
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potrebujeme ho chrániť, sme s ním spojení vo vzájomnom vzťahu
oddych je park pri Spojenej škole, kde sú vysadené smrekové
stromy a veľká trávnatá plocha. Mesto sa vzorne stará o zeleň.
Udržuje verejné priestranstvá vo výmere 190 tisíc m², cintoríny
(5 750 m²), športové areály (30 120 m²).

Betonárka
Rekonštrukcia „Výroby betónovej zmesi Tvrdošín“, ktorej
investorom a vlastníkom y sú Ladce Betón, s.r.o., Bratislava.

Mesto krášli Trojičné námestie
Na rekonštrukciu a úpravu celej plochy námestia a priľahlého
parku získalo mesto financie z úspešného projektu.
„Vtedajší stav bol nevyhovujúci aj z prevádzkových, ale aj
estetických dôvodov. Naše okresné mesto potrebovalo dôstojné
centrum mesta a som rád, že sa nám to podarilo dosiahnuť,“
vysvetľuje primátor.
Trvácou štiepanou žulou bolo pokryté námestie, kde vznikli
plochy určené pre zhromažďovanie občanov, kultúrne akcie celomestského charakteru. Upravená a doplnená bola zeleň, vybudované nové verejné osvetlenie, fontána a nové chodníky. Nový
mobiliár bol inštalovaný nielen na námestí, ale aj v priľahlom
parku. Tri javiská ponúkajú možnosti na komorné i celomestské
podujatia. Prekrytý potok rozšíril možnosti parkovania.
Doprava, jeden z indikátorov životného prostredia
Kultúru životného prostredia v poslednom období zlepšili rekonštrukcie ciest a mostov. V roku 2013 z Programu cezhraničnej spolupráce získalo mesto grant na komplexnú rekonštrukciu
ciest na sídlisku Medvedzie. Na sídlisku bolo vyasfaltovaných
takmer 25 700 m2 ciest, položených bolo cca 7 700 m obrubníkov a upravených takmer 10 600 m2 priľahlých priestorov,
položených cca 1600 m2 dlažby na chodníky. Zrekonštruovaný
bol aj most cez rieku Oravu. Popri nej sa podarilo vedeniu mesta vybudovať kruhovú križovatku pri kostole v Tvrdošíne, bez
ktorej si súčasnú tranzitnú dopravnú situáciu do Poľska nevieme ani predstaviť. To sa týka aj kruhovej križovatky pri Tescu.
Doprava, ako ukazovateľ stavu životného prostredia patrí
neustále medzi priority primátora. V roku 2007 ako poslanec
Národnej rady SR interpeloval ministra dopravy o riešenie dopravy na Orave, vybudovanie rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín
– Nižná, ktorá vedie zastavaným územím mesta. „Dnes s odstupom toľkých rokov si spomínam na sto percentné uistenia
o začatí výstavby obchvatu od predstaviteľov vlády, národnej
diaľničnej spoločnosti a ďalších inštitúcií. Bohužiaľ, my na
úrovni samosprávy nevieme tento problém urýchliť. Politické
riešenia striedajúcich vlád sú nevyspytateľné, tento problém si
prehadzujú medzi sebou a obyvatelia našich miest sú nútení akceptovať znehodnotené životné prostredie, ktoré hustá premávka
prináša.“ Útvar hodnoty za peniaze zriadený pri Ministerstve
financií SR vydal v júni vyhlásenie, že úsek R3 Tvrdošín – Nižná
je zo všetkých plánovaných úsekov ciest najlepšie pripravený
na realizáciu
Chránené územia
Na území mesta sa nachádza maloplošné chránené územia
CHA rieka Orava (v okrese Tvrdošín na ploche 73,6244 ha,
toky riek Oravy a Oravice tvoria hydricko-terestrický biokoridor. Chránené stromy – lipa pri Pošte a skupina líp pri Galérii
Márie Medveckej (vyhlásené v roku 1974), územie európskeho
významu NATURA 2000 (SKUEVO243) - prítoky rieky Orava i samotná Orava patria do Ramsarskej lokality, vyhlásenej
v roku 1998 na výmere 865 ha.
Urbáre
Práca v urbáre je náročná, a najmä zodpovedná. Každý z nás
si vie predstaviť, akú hodnotu má les pre život človeka a ľudstvo.
V lese začína život, pramení voda ... Urbárske spoločenstvá sú
v Medvedzí aj Krásnej Hôrke, no najväčším je Urbár v Tvrdošíne, ktorý je dôstojným pokračovateľom svojich predchodcov,
ktorí sa o les vzorne starajú. Tvrdošínsky urbár v minulosti
vybudoval v meste umelý protipožiarny kanál, ktorý vo forme
potoka pretekal celým mestom, staval cesty, dláždené chodníky, staral sa o mestský park, cintorín, kostolík v Oraviciach.
Záhradkári
Významnou mierou k zušľachťovaniu životného prostredia
prispievajú záhradkári. Ich spolky v meste vychádzajú z dlhodobých tradícií. Už v roku 1963 bola založená prvá základná
organizácia oduševnencami, ako boli Karol Hanuliak, Štefan
Korbeľ, Peter Šangala. K dopestovaniu si vlastnej zeleniny
a ovocia vstupuje ďalší faktor, ktorým je relax v zdravom prostredí, vytvorenie komunít, ktoré si pomáhajú, či organizovanie
spoločných brigád.
Rekonštrukcia Medveckého potoka
Už v roku 2004 bolo potrebné upraviť 50 metrový úsek koryta
potoka. Bolo potrebné odstrániť staré a postaviť nové betónové
zaisťovacie stupne.
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Využitie prírodných zdrojov
Termálne kúpaliská
Od roku 1993, keď mestu bol odovzdaný geotermálny vrt
v Oraviciach, začala výstavba termálnych kúpalísk. Tie boli
sprístupnené verejnosti 30. júla 1995.
Meander park
K termálnym kúpaliskám pribudol kúpeľný komplex, ktorý
spĺňa tie najprísnejšie kritéria modernej liečby, relaxu a oddychu pre každého, kto túži načerpať energiu do každodenného
života. Oficiálne bol otvorený v máji 2005 za účasti vtedajšieho
slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča. V rámci tohto komplexu bola vybudovaná čistička odpadových vôd pre potreby
celých Oravíc.Taktiež bola vybudovaná kanalizácia, vodovod,
zregulovaná rieka Oravica (v rámci protipovodňových opatrení), vybudovaný amfiteáter, relaxačný a náučný chodník, zrekonštruované cesty, vysadené stromy.

Jednalo sa rekonštrukciu a modernizáciu existujúcej betonárky
(pôvodná betonáreň Agrostavu), v rámci ktorej sa zabezpečila
výroba transportbetónu tak, aby spĺňala požiadavky súčasných
noriem a predpisov z hľadiska kvality výroby a s ohľadom na
ochranu životného a pracovného prostredia.
ORAVICE
„Dnes patria Oravice medzi vyhľadávané turistické destinácie. Ak sme chceli, aby sa tam zachovala prekrásna príroda
a zásadne sa zlepšili životné podmienky pre ďalšie roky a budúce generácie, bolo tu potrebné investovať nemalé finančné
prostriedky. Vždy sme sa snažili pomáhať tejto mestskej časti
vo všetkých smeroch. Oravice každoročne prinášajú do mestského rozpočtu finančné prostriedky, ktoré sú použité pre jeho
zveľadenie. Snažíme sa ich získať z rôznych fondov, ktoré už
boli, sú a budú použité pre ich rozvoj,“ hovorí primátor, ktorý
zohral v 90-tych rokoch najdôležitejšiu úlohu pri prinávrátení
ich katastrálneho územia nášmu mestu.

Jedným z nich bol aj projekt na „Vybudovanie infraštruktúry
vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice“. Ten
riešil vybudovanie základnej chýbajúcej infraštruktúry z dôvodu ďalšieho rozvoja tohto strediska cestovného ruchu. Stavba
bola kvôli financovaniu rozdelená do dvoch častí. I. časť: na
vybudovanie kanalizácie, čističky odpadových vôd a súvisiacich
stavebných objektov bola podaná žiadosť o nenávratné finančné
prostriedky cez „Nórsky finančný mechanizmu“ a II. časť: na
vodovod, vodojemy a súvisiace stavebné objekty bola podaná
žiadosť o NFP pre rok prostredníctvom „Envirofondu“.
„Na tieto projekty sme získali finančné prostriedky a dnes
už slúžia občanom nášho mesta aj návštevníkom. Dovolím si
povedať, že v oblasti vodného hospodárstva sú na tom Oravice
lepšie, ako mnohé obce na Slovensku, a to len preto, že sme nečakali so založenými rukami na to, čo nám kto dá, ale aktívne
sme sa zaujímali o všetky možné granty, ktoré boli poskytované cez projekty ministerstiev a eurofonfov,“ dodáva primátor.
Vybudovaním kanalizácie sa skvalitnilo životné prostredie,
a to znížením znečistenia povrchových a podzemných vôd stokovou sieťou v dĺžke cca 3,4 km. Čistička odpadových vôd bola
odovzdaná do užívania v roku 2011.
Regulácia rieky Oravica
Regulácia rieky Oravica mala tiež podstatný vplyv na zlepšenie životného prostredia. Práce sa začali 1. marca 2010. Stavba
bola zregulovaná v dĺžke cca 3,3 km a zrealizovaná do dvoch

Rozhľadňa
Nádhernú, hornatú krajinu je možné vidieť z rozhľadne, ktorá
bola v roku 2016 vybudovaná nad záhradkárskou osadou Úplzeň.

Teší sa veľkej obľube turistov aj fotografov kvôli jej výhľadu na
panorámu oravskej prírody.
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rokov. Do rozsiahlej stavby bolo investované cez 2,3 milióna
eur. Odvtedy prívalové vody narobili veľké problémy na viacerých miestach, ktorými rieka Oravica preteká, strhnuté boli
stromy, brehy, mosty, vytopené pivnice domov. Vďaka predvídavosti vedenia mesta, aktívnej príprave projektu a pomoci
pri prípravných prácach pred samotnou realizáciou stavby bola
rieka zregulovaná tak, že bola zabezpečená komplexná ochrana Oravíc pred veľkými vodami, o čom sme sa mali možnosť
presvedčiť už niekoľkokrát.

Náučný chodník
Štátna ochrana prírody s podporou vedenia mesta a dobrej
spolupráce s tvrdošínskym urbárom uspeli pri získaní dotácii
z eurofondov z ministerstva životného prostredia na rozvoj turizmu
a objavovania krás prírody v Oraviciach. Realizácia tohto projektu prispela k atraktivite a k presadzovaniu rozvoja turizmu v tejto
oblasti a vytvorila možnosť pre poznávanie prírodných hodnôt.

Náučný chodník obsahuje trasu A s 22 a trasu B s 9 zastávkami.
Trasa A vedie od východzieho bodu v Oraviciach po asfaltovej
údolnej lesnej ceste popri Oravici do Tichej doliny. Pri štátnej
hranici sa vracia cez Maguru po lesnej ceste. Pod Magurou začína osobitná vetva smerujúca na jej vrchol (1232m n. m.). Od začiatku tejto vetvy smeruje na lyžiarsky vlek Meander SkiParku
a odtiaľ sa vracia popri lanovke na začiatok chodníka. Prvá časť
trasy B vedie od východzieho bodu v Oraviciach po asfaltovej lesnej ceste v smere na Bobroveckú dolinu. Tu prechádza povalovým
chodníkom cez rašelinisko Peciská a vracia sa späť na začiatok,
odtiaľ smeruje druhá časť trasy B, a to štátnou cestou na Zuberec
popri bystrej na Mihulčie, končí za mostom na kóte 808 m n. m.
Relaxačný chodník
Keďže oblasť západných Tatier je turisticky veľmi atraktívna, cezhraniční partneri si dali za cieľ vybudovať ďalšie
pešie a cyklistické chodníky a spoločne ich propagovať na
oboch stranách hranice projektom v Kościelisku - cyklisticko-turistický chodník a v Tvrdošíne – Oraviciach „Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku šanca rozvoja slovensko-poľského pohraničia“. V marci 2013 podpísal primátor zmluvu o poskytnutí dotácie a podmienkach čerpania finančných prostriedkov. V júni sa začalo s prvými prácami na
výstavbe relaxačného chodníka, kde najväčším problémom

boli terénne úpravy. Chodník je pokrytý asfaltový kobercom.
Je dlhý 2,3 km a najviac ho ocenia ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu, ktorým chodník vytvára ideálne podmienky na
relax. Trasa chodníka je nenáročná, napojená na záchytné parkoviská na začiatku a konci trasy, kde je možné odstaviť motorové vozidlá a uľahčiť nástup hendikepovaných turistov na
chodník. Pre oddych slúžia tri drevené prístrešky a na rozšírenie
si vedomostí o flóre a faune tohto územia informačné tabule.
Slovo na záver
„Z hľadiska ochrany životného prostredia máme byť na čo
hrdí. V meste i Oraviciach máme kompletne dobudované všetky
inžinierske siete a v lokalitách individuálnej bytovej výstavby sa
postupne realizujú. Máme vlastnú skládku komunálneho odpadu,
zberný dvor na separovanie odpadov, bioplynovú stanicu. Dosiahli sme stav, keď sa v našom meste nevyskytujú žiadne čierne
skládky, čo sme dosiahli systémom odvozu odpadu a poskytovaním bezplatných služieb v areáli technických služieb. Návštevníci
z iných miest sa pochvalne vyjadrujú o úrovni mestskej zelene,
miestnych komunikáciách, údržbe budov, ktoré patria pod správu mesta, o úrovni všetkých školských zariadení, športovísk,
ihrísk, cintorínov, ktoré si vyžadujú trvalú pozornosť a údržbu.
Na vavrínoch však nechceme zaspať, v pláne máme ďalšie
dobudovanie občianskej vybavenosti. Pripravujeme náročné projekty, akým je vybudovanie rekreačných trás a cyklochodníkov,
do ktorého je zaradený aj cyklochodník Medvedzie – Štefanov,“
hovorí primátor. „Našou snahou je stále skultúrňovanie a skvalitňovanie životného prostredia nášho mesta, aby občania žili
a vychovávali svoje deti v prostredí vhodnom pre dôstojný život.“
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Skládkujeme, separujeme a likvidujeme odpad s vlastnými prostriedkami Zlato z majstrovstiev Európy
Vý s t a v b a k o m p o s t á r n e
a dodanie kompostérov do každej
domácnosti je aktuálny zámer pre
naše mesto. Veľa znamená hlavne
z pohľadu likvidácie odpadu ako
celku. V súčasnosti sa nastavujú
zákony, z ktorých je už teraz zrejmé, že poplatky za skládkovanie
odpadov od roku 2019 zabolia.
Množstvo odpadu sa nám každý
rok zvyšuje, a preto mesto musí
vynakladať nemalé finančné prostriedky na ich likvidáciu. Veľkou
výhodou, ktorou naše mesto dis-

ponuje je to, že sme sebestační vo
vývoze odpadov, ako aj pri ich likvidácii. Len nedávno sme vybavili
povolenie na rozšírenie centrálnej
skládky o ďalšiu kazetu. Tiež sme
vybudovali technický náročný
zberný dvor na likvidáciu a triedenie odpadu spolu s príslušnou
technikou za takmer 2 milióny eur,
čo má nesmierne veľký význam na
odťaženie hlavnej skládky, kde si
jej kapacitu potrebujeme udržať čo
najdlhšie. Všetci určite poznáme
hlavný dôvod, a to je cena za od-

pad. Tak, ako zvyšovanie cien za
skládkovanie a likvidáciu odpadov
avizujú média, túto skutočnosť
vidíme aj v okolitých obciach, či
mestách, kde ľudia si musia zaplatiť naozaj nemalé financie. Štatistický úrad zverejňoval ceny daní
miest a ceny za likvidáciu odpadov
- naše mesto sa už niekoľko rokov
objavuje na prvých priečkach v
prospech občanov. Je to výsledok
našej niekoľkoročnej práce,
ale aj sústavnej práce na projektoch, ktoré mestu prinášajú

niekoľkomiliónové hodnoty.
Jedným z takýchto aktuálnych
projektov je aj výstavba kompostárne, ktorá by mala byť realizovaná za zberným dvorom. Prevádzku budú zabezpečovať stroje,
ako kolesový traktor s príslušenstvom a čelný nakladač, ktoré sú
súčasťou projektu, spolu o finančnom náklade takmer 1 milión eur,
ktoré máme z ministerstvom už
zazmluvnené a ktoré budú postupne použité na tento úspešný a pre
nás dôležitý zámer.

Wifi pre teba
V našom meste chceme ísť
s dobou a preto sme sa zapojili do
výzvy, ktorú spustil Úrad Vlády.
Wifi pre Teba je národnou nadstavbou pripravovaného európskeho projektu Wifi4EU, prostredníctvom ktorého chceme získať
finančné prostriedky z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) na vytvorenie

prístupu k bezplatnému internetu.
„Vďaka projektu WiFi pre
Teba do ktorého sa zapájame
bude naše mesto môcť získať
finančný príspevok na zriadenie
WiFi zón zatiaľ v troch lokalitách
mesta s bezplatným pripojením
na internet.
Chceme, aby v našom meste malo čo najviac ľudí prístup

Chodník pokory v Oraviciach

Tak bol nazvaný uvažovaný zámer výstavby vyhliadkovej veže
s príslušným vybavením a dotvorením okolia tejto atrakcie, ktorá by
okrem iného mala zvýšiť záujem
o cestovný ruch v Oraviciach.
Vyhliadková veža, ktorú projekčne rieši Ing. arch. Pavel Kučera
by mala mať niekoľko výškových
členení z hľadiska dostupnosti a tým aj výberu náročnosti pre
návštevníkov. Bezbarierová cesta
by mala mať dĺžku 670 metrov a jej
výška je len po prvé rameno vo výške 40 metrov, ktoré sa doporučuje
pre návštevníkov s deťmi. Horné
rameno bude vo výške 67 metrov,
ktoré má svoju vyhliadkovú časť. Na začiatku chodníka pokory je situovaný pavilón s infocentrom s technickým a sociálnym zázemím. Konštrukčné a technické riešenie by mala zabezpečovať spoločnosť TAROS
NOVA z dielne, ktorej pochádza projekt „Stezka v oblacích“ na Dolní
Morave, ale aj nie tak dávno otvorená vyhliadková veža v Bojniciach.

k bezplatnému a vysokorýchlostnému internetu.
„Bezplatná WiFi umožní v našom meste najmä žiakom a študentom stredných škôl, ktorí si nemôžu platiť veľký dátový paušál, aby
sa v našom meste na verejných
priestranstvách pripojili so svojím
smartfónom či s tabletom.
Zároveň Vás chceme infor-

movať o pripravovanom projekte
spustenia sms správ naším mestom,
ktoré by Vás informovali o prerušení dodávok elektrickej energie,
vody, či plynu. Informovali by
Vás o pripravovaných akciách či
už kultúrno-spoločenských alebo
iných. V prípade tieto hromadné
sms vieme využiť aj v prípade živelných pohrôm a kôli bezpečnosti.

Zámer mesta, ktorý spočíva vo
vybudovaní špeciálneho zariadenia pre deti do 3. rokov, je skutočnosť, ktorú nám priniesla súčasná
doba. Projekt
nadväzuje
na možnost i z a kot ve né v nových
výzvach čerpania financií z eurofondov, ktoré chceme využiť aj preto, aby matky,
ktoré majú záujem ísť do práce
mohli svoje deti dočasne umiestniť do zariadenia, ktoré sa im
o deti čo najlepšie postará. Takéto
zariadenia v našom meste dobre
slúžili do 90-tych rokov minulého
storočia, keď naše mamičky boli
spokojné a deti boli zdravé.
Projektový zámer mesta na

vybudovanie objektu detských jaslí
smeruje do lokality sídliska Medvedzie, v tesnej blízkosti objektu
materskej školy, čo predpokladá,

Štúdia projektu uvažovaného zámeru výstavby detských jaslí

že tieto zariadenia budú spolupracovať ako aj vzájomne využívať
možnosti, ktoré sa v týchto zariadeniach nachádzajú. Realizácia tohto
zariadenia bude závisieť najmä od
úspešnosti projektu a získania potrebných finančných prostriedkov.
Ostáva veriť, že sa nám to podarí aj
preto, že by sme radi vyšli v ústrety
mamičkám nášho mesta, ktoré sa
rozhodnú pre takéto riešenie.

Rozširovanie služieb a pomoc odkázaným občanom
,,Sociálna oblasť ako jedna
z mojich priorít, ktoré musia byť
v neustálej pozornosti v našom
meste znamená poskytovanie kvalitnej a efektívnej sociálnej služby
našim obyvateľom, v čom vidím aj
rozšírenie opatrovateľskej služby,
ktorá má okrem iných skutočností riešiť predovšetkým akútne
potreby, ktoré sú mnohokrát sú
nepredvídateľné a zo dňa na deň
znamenajú zmenu v životoch ľudí.
Projekt s názvom Podpora
rozvoja opatrovateľských služieb
je zameraný hlavne na vytvorenie

a skvalitnenie podmienok pre poskytovanie služieb opatrovaným
osobám v ich prirodzenom vlastnom domácom prostredí, čím sa
len dotvorí vhodné prostredie pre
možnosť zachovania viesť samostatný život v stálom rodinnom
prostredí, čo je iba posilnením
osobnostnej stránky každého
klienta. Zmyslom projektu je výpomoc v rodinách pri zákonných
stupňoch odkázanosti, kde naši
občania nedokážu samostatne
existovať a potrebujú pomoc
druhých. Práve tu vytvárame

opatrovateľkami zamestnanými
na plný pracovný úväzok, ktoré vo
väčšej miere budú hradené z dotačných prostriedkov. Aby projekt mohol byť realizovaný a naplnený v plnom rozsahu, úlohou
nášho mesta je v rámci rozpočtu
zabezpečiť dodatočné zdroje na
„spolufinancovanie“ výdavkov
projektu, t.j. dofinancovanie časti
mzdových nákladov, materiálneho vybavenia ako aj súvisiacich
služieb, čo určite bude prioritou
vedenia mesta,“ informoval nás
primátor.

Písali sme v našich n oviná ch

Pred 30-timi rokmi
Do roku 1988 obyvatelia Medvedzia a Krásnej Hôrky mohli prichádzať do Tvrdošína len cez most, ktorým vedie štátna cesta I/59.

V tomto roku sa začalo so stavbou lavice pre peších, ktorá zabezpečuje ich bezpečnosť a pri stálej údržbe ju využívame dodnes.
Pred 25-timi rokmi - Oprava krovu kostolíka
Pohľad na dobové fotografie je svedectvom, že záchrana kostola nebola jednoduchou záležitosťou. Bolo potrebné investovať do
interiéru i exteriéru kostola a jeho okolia. Celá rekonštrukcia prebiehala pod prísnym dohľadom pamiatkového úradu. Mesto, ako
vlastník objektu dokázalo splniť náročné kritériá na jeho záchranu.
Pred 20-timi rokmi - Základná škola M. Medveckej
V základnej škole na sídlisku Medvedzie sa konala slávnosť, ktorej účastníkmi boli okrem pedagogických pracovníkov a žiakov aj
mnohí hostia. Z rúk generálneho riaditeľa sekcie základných a stredných škôl prevzala riaditeľka základnej školy poverenie, ktorým ministerstvo školstva udelilo našej škole čestný názov Základná škola
Márie Medveckej. Slávnostný akt vyvrcholil odhalením busty Márie
Medveckej vo vestibule školy za účasti jej dcéry Márie Belanovej.
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priestor na opatrovanie svojimi
rodinnými príslušníkmi, ktorí sa
stanú zamestnancami mesta. Projekt bude otvorený aj tým, ktorí
z rôznych dôvodov nemôžu túto
službu vykonávať osobne. V takýchto prípadoch mesto zabezpečí
opatrovateľky z vlastných zdrojov,
kde podmienky a financovanie
opatrovateľských služieb zostávajú nemenné.
Realizácia projektu umožní
vytvorenie a skvalitnenie podmienok pre zabezpečenie opatrovateľských služieb poskytovaných

Srdečne gratulujeme ku krásnemu úspechu našej tanečnej
skupine MINIHOPKY (S. Belicová, A. Divinská, M. Fábryová, L. Hrubošová, N. Jarinová, K. Rennerová, L. Šmiheľová
) z Centra voľného času v Tvrdošíne, ktoré sa stali Majsterkami Európy v Rumunsku. Cesta bola ťažká. Najskôr súťažili na Slovensku
a zúčastnili sa
celoslovenskej
súťaže Tanečný
Kubín, kde
získali 3.
miesto a v Máji
sa kvalifikovali
v Leviciach na
celoštátnej súťaži SHOWTIM E DA NC E
vo výrazových
tancoch, odkiaľ
si odniesli zlatú medailu vo
svojej kategórii, preto posúpili na Majstrovsvá Európy do Rumunského Brašova.
Tam sa súťaže
sa zúčastnilo
607 tanečných
s k u p í n
z rôznych krajín Európy. Dievčatá boli pripravené bojovať
a vo svojej tanečnej kategórii street dance mix porazili súperky a domov si priniesli ZLATO. Dievčatá reprezentujú nielen
naše mesto , ale aj svoju školu, preto im ďakujeme, že sa venujú krásnemu športu spojenému s umením, ktorý prináša výhry,
radosť, úsmev, priateľstvá a nezabudnuteľné momenty. Vďaka
patrí tiež p. primátorovi Ing. I. Šaškovi za finančnú podporu a
sponzorovi (p. Medvecký R. – Stará Krčma).
Súkromná ZUŠ Tvrdošín-Medv e d z i e
p o d ve d e ním Martina Rosinu
DiS.art dosiahla ďalší veľký
úspech.
Žiačky
tanečného
odboru /
Harlemk y/z ísk a l i
1.miesto vo
svojej k ategór ii na
Majst rovstvách Európy v Rumunskom meste Brašov, ktoré sa konali 27.6. - 1.7.2018. Súťaže sa
zúčastnilo množstvo jednotlivcov a tanečných skupiín z rôznych
krajín Európy. Dievčatá súťažili v kategórií /deti v štýle Pop/.
Ďakujeme sponzorom za finančnú pomoc a pani učiteľkám tanečného odboru za vzornú reprezentáciu školy.Veríme ,že ďalšie
úspechy na seba nenechajú dlho čakať a po letných prázdninách
ich čakajú ďalšie.Škola ponúka štúdium v hudobnom,tanečnom
a výtvarnom odbore.Informácie o štúdiu na škole môžete získať
na webovej stránke www.szustvrdosin.edupage.sk .Tešíme sa na
Vás v novom školskom roku.

Pred 15-timi rokmi - Oravice ostávajú Tvrdošínu
Vo štvrtok 18. 9. 2003 bol na rokovanie v NR SR predložený návrh zákona skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon o obecnom zriadení a úzko súvisel aj s Oravicami. Oravice tak s konečnou platnosťou ostávajú tam, kde už niekoľko stáročí
patria, Tvrdošínu. Zdravý rozum a historická pravda nakoniec predsa
zvíťazila a sme presvedčení, že kauza Oravice na navždy skončila.
Pred 15-timi rokmi - Výstavba nového teplovodného systému
Najväčšou investíciou za posledné roky v Tvrdošíne bola úplná rekonštrukcia teplovodného systému na sídlisku Medvedzie. Pôvodné
teplovodné potrubie už bolo po životnosti a straty tepla a vody museli
znášať všetci odberatelia. Stavebné povolenie vydalo mesto v roku 2003.

nemuseli v prípade zlého počasia stáť v blate. Ku Skalke bol vybudovaný aj prístupový chodník zo zámkovej dlažby, ale urobené boli
aj ďalšie terénne úpravy, čo dodalo tomuto miestu patričnú vážnosť.
Skalka sa tak stala jednou z pekných dominánt nášho mesta, na ktoré
môžeme byť všetci patrične hrdí.
Pred 5-timi rokmi - V IBV sa rozšíril vodovod i kanalizácia
V Me dve d z í bol roz ší re ný vodovod i k a n al i z á cia .
V zmysle schváleného územného plánu mesto pokračuje v roz-

Pred 10-timi rokmi - Svätá omša vo vynovených priestoroch
Tí, ktorí sa zúčastnili v roku 2008 sv. omše na sviatok Panny Márie
na našom pútnickom mieste pri Skalke, si všimli, že priestory v okolí
boli patrične skultúrnené. Pribudla asfaltová plocha hlavne preto, aby

širovaní individuálnej bytovej výstavby (IBV) v lokalite Medvedzie - Široké. V rámci II. etapy sa jednalo o predĺženie pôvodnej
vetvy verejného vodovodu v dĺžke 155 m ako aj jej odbočky v
dĺžke 41m. Súčasne s rozširovaním vodovodnej siete sa tam realizovala aj výstavba verejnej kanalizácie.
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Ochutnali sme cviklové dobroty V Oraviciach sme obdivovali historické vozidlá

Narodili sa
8. 6. Matúš Grabowski
9. 6. Michal Bandošťák
17. 6. Filip Pajunk
18. 6. Oskar Szczerba
19. 6. Filip Šprlák
20. 6. Damián Bebej
21. 6. Adam Válek
27. 6. Leo Virág
1. 7. Emma Masná

2. 7. Abigail Ferenčíková
3. 7. František Trsťan
8. 7. Nela Šprláková
14. 7. Mateo Seman
30. 7. Nela Vnuková

Sobáše

8. 6. Mgr. Zuzana Šusteková – Ján Medvecký
9. 6. Ing. Viera Kleinová – Mgr. Juraj Žák
16. 6. Rebeka Bistarová – Silvester Schweiner
16. 6. Michaela Čajková – Jan Částek
23. 6. Ing. Ľubica Vicenová – Juraj Škarba
23. 6. Mária Bencková – Daniel Kacír
23. 6. Kristína Kolejáková – Vladimír Meluš
28. 6. Simona Planietová – Matej Pastva
30. 6. Bc. Veronika Planietová – Ján Šuvada
30. 6. Tatiana Hrubjaková – Martin Malík
7. 7. Ing. Barbora Žuffová – Juraj Zajac
14. 7. Jarmila Sipékiová – Marek Medvecký
14. 7. Viera Masiariková – Ing. Vladimír Labaj
14. 7. Silvia Vilčinská – Michal Jaroš
27. 7. Paula Bašovská – Pavol Kotlár
4. 8. Katarína Šišková – Matej Chlepko
4. 8. Mgr. Mária Gužiňáková – Mgr. Lukáš Jaroš
18. 8. Jana Janigová – Šimon Chorvát
18. 8. Eva Siteková – Ing. Michal Vorčák
18. 8. Katarína Medvecká – Ing. Ján Furdek

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
90 rokov
Anton Golboň
Etela Pajunková
Helena Stopková
85 rokov
Marta Ferenčíková
Anna Planietová
Emília Jančeková
Mária Jarošová

Krásna Hôrka
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Krásna Hôrka

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

Odišli z našich9-ročný
radov

11. 7. Adam Rýdzik
14. 7. Ing. Jozef Obtulovič
31. 7. Anna Divinská
9. 8. Alžbeta Adamusová
12. 8. Anna Medvecká
13. 8. Vladimír Belvončík
15. 8. Marián Matis
20. 8. Veronika Herudová

73-ročný
92-ročná
88-ročná
74-ročná
77-ročný
75-ročný
60-ročná

Poďakovanie

Z celého srdca ďakujeme lekárom
z Hornooravskej nemocnice v Trstenej,
lekárom Fakultnej nemocnice v Martine,
všetkým záchranárom za profesionálny
prístup a pomoc pri vážnej dopravnej
nehode.
Poďakovanie patrí aj Farskému úradu
a e-Rku v Tvrdošíne za neopakovateľnú
atmosféru pri rozlúčke s našim milovaným
synčekom ADAMKOM.
Sme vďační celej našej rodine za pomoc a všetkým, za
empatiu, duchovnú podporu, modlitby a prosby za zdravie
počas hospitalizácie dcérky Simonky.
Sme radi, že žijeme v takom meste, ktoré má dôstojné
podmienky na rozlúčku blízkej osoby, a tým je nielen dom
smútku, kde sme mali rozlúčku, taktiež cintorín, kde sme
nášho Adamka pochovali, ale aj hotel Limba, kde sme sa
ako rodina po pohrebe stretli. Ďakujeme za tie dôstojné
miesta.
				
Rodina Rýdziková

Spomienka

Dňa 24. júla sme si pripomenuli 20. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
ocko a dedko František Šubjak vo veku nedožitých 54 rokov. Čas plynie, zastaviť sa nedá, na
najlepšieho otca zabudnúť sa nedá.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Spomienka
Dňa 20. októbra si pripomenieme 5. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, starký a prastarký Štefan Ballek. S modlitbou a láskou na neho spomínajú manželka,
deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
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Oldtimer Rallye Tatry je najvýznamnejšou medzinárodnou,
športovou súťažou historických
automobilov na Slovensku. Trasa
veteránov viedla 23. augusta cez
Oravice, kde pretekári strávili dve
hodiny. Počas tohto obdobia sme
sa mohli pokochať krásou historických vozidiel a prežiť atmosféru neopakovateľnosti, ktorú tieto
OZ Misia mladých zorganizovala na Trojičnom námestí
Cviklový festival, ktorý bol
zameraný na propagáciu cvikly
ako jednej z najzdravších plodín pestovanej v našich končinách - stabilizuje krvný tlak,
pomáha pri krvotvorbe a pôsobí preventívne voči vzniku
rakoviny. Návštevníci mohli
zadarmo ochutnať tradičné
cviklové jedlá, ako napr. boršč,

ale i menej tradičné, ako napr.
slané a sladké cviklové koláče,
smoothie, cviklový chlieb.
Pre deti boli rôzne súťaže
na podporu zdravého stravovania. Okrem toho návštevníci mohli nakúpiť u miestnych
remeselníkov rôzne zaujímavé
výrobky. Svoje výrobky prezentovali aj oravskí výrobcovia
kváskového chleba a oravských
cestovín.

vozidlá aj svojou vôňou benzínu,
či zvukom motorov prinášajú.
„Verím, že účastníci podujatia
strávili v prostredí našich Oravíc príjemné chvíle, že účastníci
mnohých krajín sa po nejakom
čase opäť k nám vrátia,“ hovorí
primátor, ktorý bol pozvaný do
čestného predsedníctva týchto
pretekov.

Trojičným námestím znela dychovka

V nedeľu 5. augusta sa konal
13. ročník Krajského festivalu malých dychových hudieb. V
programe sa predstavili: Dychová

hudba Kýčera z Lokce, Rabčanka z Rabče, Fatranka zo Žiliny a Tvrdošanka. Hosťom programu bola Sebedražská kapela.

Výsledky celomestských súťaží
Výtvarná súťaž Paleta M. Medveckej:
I. a II. kategória, žiaci 1. – 4.
ročníka sa nezúčastnili súťaže,
III. kategória žiaci 5. a 6. ročníka:
1. Dávid Bebej, ZŠ Š. Šmálika,
2. Johanka Hulejová, ZŠ Š. Šmálika, 3. Ema Vajduľáková, ZŠ Š.
Šmálika, IV. kategória žiaci 7. 9. ročníka: 1. Kristína Kabáčová,
ZŠ Š. Šmálika, 2. Sofia Koptová,
ZŠ Š. Šmálika, 3. Bianka Knapová: ZŠ Š.Šmálika, V. kategória
žiaci ZUŠ 5 - 9 rokov: 1. Kristián Gazdík, 2. Nela Geššayová,
3. Nikola Šprláková, 3. Karin
Škerdová, VI. kategória žiaci
ZUŠ 10 - 15 rokov: 1. Dávid Gonda, 2. Nina Kurňavková, 3. Juraj
Dzurík, 3. Simona Jakubská, VII.
kategória 16 - 18 rokov: 2. Andrea
Hurajová.

Literárna súťaž
Gessayovo pero:
I. a II. kategória, žiaci 1. – 4.
ročníka sa nezúčastnili súťaže,
III. kategória žiaci 5. a 6. ročníka: 1. Filip Vrana, 5. A, ZŠ
Š. Šmálika, 1. Stela Kepštová,
5. B, ZŠ Š. Šmálika, 2. Laura
Štiptová, 5. A, ZŠ Š. Šmálika, 2. Viktória Kuloštiaková,
5. A, ZŠ Š.Šmálika, 3. Peter
Vajduľák,5. B, ZŠ Š. Šmálika,
IV. kategória žiaci 7. – 9. ročníka: Adriána Puváková, 8. A,
ZŠ Š. Šmálika, 1. Rebeka Romaňáková, 8. A, ZŠ Š. Šmálika, 2. Klára Kormaňáková, 7.
A, ZŠ Š.Šmálika, V. kategória
dospelí: 1. Mgr. Petra Daňová,
33 rokov, Medvedzie. Výstava
prác potrvá v priestoroch MsKS
do 31. augusta.

Urbárske spoločenstvo Tvrdošín je spoločenstvom v pravom
slova zmysle. Okrem valných hromád, ktoré pripravuje na vysokej
úrovni sa vedenie urbáru rozhodlo
mu dodať ešte rozmer ľudský.
V areáli termálnych kúpalísk pripravilo 21. júla už druhé stretnu-

tie, ktorého sa zúčastnilo vyše 300
účastníkov. Pri varení guľášu sa
stretli celé rodiny, aby stmeľovali
celé spoločenstvo, ktoré má pred
sebou cieľ: pokračovať v chránení
a dobrom hospodárení s lesmi tak,
ako ich to naučili ich predkovia –
pre dobro všetkých ľudí.

Založili novú tradíciu

Hudobné koncerty počas leta
Pod spoločným názvom Noc pod tvrdošínskymi hviezdami sa
niesli koncerty na Trojičnom námesti v júli a auguste. Predstavili sa Duo Orava z Tvrdošína a Formát z Námestova.

Šachisti sa pripravujú na novú sezónu

Šachový oddiel MŠK Tvrdošín
A má pred sebou nový súťažný
ročník 2018/19. V uplynulej sezóne
2017/2018 A družstvo MŠK Tvrdošín skončilo na 2. mieste so ziskom
26 bodov a zo stratou dvoch bodov
za OŠK Bziny B, ktorý postúpil
do 3. ligy. A družstvo prehralo iba
jeden zápas a to v 4. kole s ŠKM
L. Hrádok A, ktorý skončil až na
7. mieste, čo ich stálo postup do 3.
ligy. Letnú prípravu šachisti mali
individuálnu, podľa možností sa
stretávali na tréningu, v piatok
večer v MsKS Medvedzie. Do nového ročníku si dali predsavzatie,
a to boj o postup do 3. ligy.
B družstvo MŠK Tvrdošín hrá
5. ligu sk. C12, čo je okresná súťaž

Liptova, v ktorej hrajú aj družstvá z Oravy z dôvodu malého
počtu družstiev na Orave. Hrá sa
na piatich šachovniciach. B družstvo MŠK Tvrdošín, čo je rezerva
A družstva, v ktorej dostávajú si
možnosť zahrať mladší a začínajúci hráči, skončilo v uplynulej
sezóne na peknom 5. mieste z 13.
družstiev.
Šachisti majú novú sezónu
pred sebou a častejšie sa začnú
stretávať od septembra v rámci
tréningu, a to každý piatok večer
v MsKS Medvedzie, kde by uvítali
každého, kto sa chce naučiť, alebo zdokonaliť v tejto kráľovskej
hre. Kontakt: č. t. 0903412964, F.
Medvecký.

PONUKA PRÁCE pre ZŤP

Pre ZŤP ponúkame NENÁROČNÚ prácu pomocnej pracovníčky v novovytvorenej chránenej
dielni v priestoroch hotela Limba Tvrdošín
Náplň práce: Nenáročná manuálna práca v žehliarni a práčovni hotela.
Možný nástup: ihneď
V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0903 529 734 alebo
mailom : prevadzkar@hotellimbactt.sk
S tradičným špecialitami a výborným kultúrnym programom okrem HS HELENINÉ OČI vystúpi temperamentná
cigánska kapela LOMNICKÉ ČHÁVE, CVČ, SZUŠ M.
ROSINU a o tanečnú veselicu sa postará HS DUO ORAVA.

Gymnázium dáva študentom viac než len vedomosti

Vďaka iniciatíve Move2learn,
Learn2move financovanej programom Erasmus+ žiaci Gymnázia
v Tvrdošíne získali cenu za projekt
„Bringing generations together“
(Spájanie generácií), ktorou bolo
cestovné po Európe do výšky 350
eur na žiaka. Cieľom iniciatívy
bolo u mladých ľudí zvýšiť povedomie európskeho občianstva
a európskej identity.
Keďže toto ocenenie získali
len dve školy z celého Slovenska
a jednou z nich je naše Gymnázium, sme na to hrdí a vďační
pedagógom školy za vynaložené
úsilie.

Gymnázium Tvrdošín úspešne
ukončilo aj projekt pod záštitou
Európskej komisie (Erasmus+)
s názvom Let‘s walk and learn –
Education via tourist paths in Europe. Naši žiaci i učitelia majú za
sebou tri roky (2015 – 2018) plné
nových zážitkov. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska i 3.
medzinárodné stretnutie u nás na
Slovensku boli bohaté na nové
poznatky a skúsenosti.
Vydali aj turistickú brožúrku,
ktorá je preložená do angličtiny,
vďaka čomu môže poslúžiť aj na
propagáciu našej krásnej krajiny
i v zahraničí.

Stretne sa rod Trstenských

V dňoch 28.-29. septembra sa
uskutoční II. stretnutie rodu Trstenský. Pripravený je zaujímavý
program. Začne sa kajúcnou pobož-

nosťou v Kostole sv. Juraja, ktorú
bude celebrovať rodák z nášho mesta prof. František Trstenský. Ďalšie
info na www.trstensky.sk.

„Mesto očami fotografa“

Mesto Tvrdošín vyhlásilo fotografickú súťaž „Mesto očami fotografa.“ Súťaže sa môžu zúčastniť všetci obyvatelia mesta (profesionáli i amatéri), ktorí prostredníctvom fotografie zachytia mesto
Tvrdošín a jeho mestskú časť Oravice. Vyhlásené témy: „Krásy
prírody v našom meste“ a „Život ľudí v našom meste“. Súťažné
práce je potrebné doručiť najneskôr do 5. novembra 2018 do MsKS
Medvedzie vo formáte JPG na USB kľúči alebo emailovou formou
na e-mail: msksts@orava.sk. Autor môže poslať do súťaže max. 8
fotografií (čiernobielych alebo farebných, nie opakujúce sa zábery,
ktoré budú vystihovať danú tému.) Vybrané fotografie budú ocenené, vystavené v MsKS a uverejnené na web stránke mesta Tvrdošín
16. novembra.

Pozvanie

Divadelné predstavenia, komédie
ODVRÁTENÁ STRANA MESIACA
21. septembra o 1800 v kine Javor
Hrajú: Emília Vášáryová, Viktor Horján, Darina Abrahámová, Natália Puklušová. Vstupné 15 eur
Predpredaj: MsKS, www. ticketportal.sk
EŠTE RAZ, ALE LEPŠIE
17. októbra o 1500 v kine Javor
Hrajú: Marko Igonda, Aniko Vargová, Kristína Greppelová,
Gregor Hološka / alt. Martin Mňahončák.
Predpredaj: MsKS, www. ticketportal.sk, vstupné 12 eur,
vstupenky pred predstavením 15 eur
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Príprava FBK Tvrdošín vrcholí
Florbalová sezóna sa nezadržateľne blíži. Pre Tvrdošínčanky to znamená postupne sa
na ňu pripraviť. Príprava je rozdelená do štyroch prípravných
fáz. Prvá fáza je zameraná na
rozvoj rýchlosti, vytrvalosti
a obratnosti pod vedením skú-

vú techniku a herné činnosti
jednotlivca. V poslednej fáze sa
zamerajú na taktickú prípravu
a herné systémy, ktoré budeme
aplikovať do našej hry počas
prípravných zápasov. Taktiež
v rámci záveru prípravy sa
plánujú zúčastniť kvalitnejšie-

Ženy FBK Tvrdošín sa poctivo pripravujú na novú sezónu,
ktorá bude určite náročná.
seného trénera. Druhá fáza
sa bude týkať rozvoja sily
a výbušnosti. V tretej fáze sa
budú zameriavať na palico-

ho turnaja.
Aj tento rok nás čaká niekoľko zmien. Kariéru definitívne ukončuje Veronika Turčá-

ková. Pre pracovné povinnosti
v zahraničí nebude k dispozícii
ani brankárka Veronika Stredanská. Taktiež služobne staršie dievčatá postupne končia
svoju aktívnu činnosť a budú
vypomáhať iba na niektorých
zápasoch. Pevne veríme, že ich
bude čo najviac. Do prípravy
FBK Tvrdošín sa tiež zapojila
aj bývalá hráčka Viktória Bobotová, ktorá po zranení začína
rehabilitovať. V súčasnosti je
hráčkou Ivanti TIGERS Praha
a rada by sa vrátila do florbalového diania. V novom ročníku
uvidíme opäť niekoľko nových
a mladých hráčok. Veríme, že
sa im bude dariť a nezľaknú sa
novej výzvy.
Opäť to bude náročná sezóna. FBK Tvrdošín sa bude
snažiť zabojovať o čo najlepšie umiestnenie a nesklamať
fanúšikov a podporovateľov.
Pevne veríme, že ich aj túto
sezónu prídete podporiť v hojnom počte.

Nová futbalová sezóna už v plnom prúde
Po krátkej letnej prestáv- čiť po dvoch štandartkách na
ke sa vo futbalovom klube 1:2. Tvrdošín sa však nevzdal
ŠK Tvrdošín udiali zmeny. a vyrovnal zásluhou Milana
Novým prezidentom sa stal Sirotu ml. na konečných 2:2,
Peter Machunka, keď
vo funkcii vystriedal
Milana Sirotu st., novým trénerom mužov sa
stal Ján Chomistek, ktorý minulú sezónu trénoval Vavrečku. Tvrdošín
od novej sezóny bude
hrávať V. ligu sk. B.
Do mužstva prišli Juraj
Maslo, Gabriel Karas,
Milan Ferenčík, Matej
Považanec a navrátilec
po dlhom zranení Ivan
Bukový.
Slovnaft Cup
Svoju sezónu odštartovali 2. kolom Slovnaft
Cupu na konci júla proti Olympii Bobrov. Na
ťažkom a podmočenom
teréne sa viac bojovalo, Nová posila ŠK Tvrdošín Milan
ako hral futbal. O všet- Ferenčík v súboji s hráčom FK
kom rozhodol jeden gólo- Pohronie v 3. kole Slovnaft Cupu.
vý moment, keď po rohu Autor foto: Tomáš Ferenčík/MY
Milana Sirotu ml. sa vo Oravské noviny.
vzduchu presadil Radomír Trnovec. Zápas skončil aj keď domáci mali ešte nievíťazstvom domácich 1:0. V 3. koľko sľubných šancí. V 4.
kole čakal na Tvrdošín súper kole sa Tvrdošín konečne tešil
z druhej ligy FK Pohronie.
Tvrdošín v prvom polčase podal výborný výkon. Niekoľkokrát ohrozil aj súperovu
bránku, ale bezúspešne. Polčasový výsledok 0:1 pre hostí
V Oravskej Polhore sa
bol pre Tvrdošín úspech. Po uskutočnilo ďalšie krásne bepolčase hostia prestriedali, do žecké podujatie s názvom Mahry poslali skúsených hráčov, ratón Gajdošským chotárom.
a to sa odzrkadlilo aj na hre. Trať, ktorá bola náročná, ale
Síl ubúdalo a tempo sa zo stra- zaujímavá smerovala z Pilska
ny hostí zvyšovalo. Konečný na Babiu horu. Samotné pretevýsledok 0:6 si domáci ani ky sa tiež opierali o gajdošskú
nezaslúžili.
históriu a kultúru Oravskej
V. liga sk. B
Polhory, keď samotní pretekári
Na úvodný ligový zápas bežali chodníkom, kadiaľ chocestoval Tvrdošín do Turčian- dili gajdoši. Bežalo sa na dvoch
skej Štiavničky. Vyrovnaný tratiach, a to plnej maratónskej
zápas sa skončil smolne pre a polovičnej polmaratónskej
Tvrdošín, ktorý prehral 2:1, trati. Pretekárov počas celého
keď o jediný gól sa postaral podujatia sprevádzala hudba
kapitán Milan Sirota ml.
V prvom domácom zápase
privítal Tvrdošín v takom malom oravskom derby Chlebnice. Tvrdošín chcel zaznameUž tradične v príprave
nať prvé víťazstvo a od toho na nový súťažný ročník sú
odvíjal aj tempo hry, ktoré najďalej stolnotenisoví mládiktoval. Po peknom centri dežníci. Majú za sebou mesa hlavičkou presadil Anton dzinárodný turnaj mládeže
Palider, 1:0 pre domácich. Do Satelit v Ružomberku. Veľpolčasu sa už nič podstatné mi dobre zahrali prvoligoví
neudialo okrem niekoľkých žl- hráči. V kategórii dorastu vo
tých kariet. V druhom polčase dvojhre obsadil Martin Kysel
sa Chlebniciam podarilo oto- 2. miesto a Dalibor Diko 3.

z víťazstva, keď doma vyhral
nad Trstenou 1:0.
Na horúcej pôde v Oravskej
Jasenici sa Tvrdošínu podarilo
vyhrať 1:7, keď o góly sa postarali Šikyňa, Sirota, Palider
2 góly a Ferenčík dal 3 góly.
Dorast – III.liga
Dorastenci vstúpili do novej sezóny víťazne, keď doma
zvíťazili nad súperom z Dlhej
nad Oravou 3:0. V druhom
kole prehrali na ihrisku Belej
1:0 a v 4. kole v Nedezdi 4:2.
V ďalšom zápase remizovali
s Rosinou doma 1:1 a vyhrali
s vedúcim celkom z Ludrovej 1:0.
III. liga Starší a mladší žiaci
O b a ž i a cke kole k t ív y
vstúpili do sezóny víťazne,
keď starší žiaci vyhrali s
Diviakmi 4:0 a mladší žiaci
vyhrali s tým istým súperom
4:1. V zápase v Oravskej
Lesnej starší žiaci remizovali
3:3 a mladší žiaci z Tvrdošína
rozdrvili svojich rovesníkov
z Oravskej Lesnej 18:0. Oba
žiacké kolektívy prehrali až v
3. kole v Ľubochni, keď starší
žiaci prehrali smolne 4:3 a
mladší žiaci po nepremenených
šanciach 4:1.

Petrikovič skončil na bronzovej priečke
z gájd a na pamiatku dostali aj
vyrezávanú plastiku gajdoša.
Pretekov sa zúčastnili aj štyria pretekári z Maratónskeho
klubu Tvrdošín: Peter Balún,
Ján Jankoľa, Roman Petrikovič
a Viktor Fonfer. Najlepšie sa
vodilo Romanovi Petrikovičovi, ktorý na maratónskej trati
skončil na výbornom 3. mieste
s časom 5 hodín a 48 minút.
,,Užíval som si tieto úžasné
preteky. Keď sa nám podarilo
výjsť na Pilsko, tie výhľady
stáli za to,“ povedal Viktor
Fonfer.

V Ružomberku úspešne
miesto za účasti 80 hráčov.
Súťaže družstiev začínajú posledný septembrový víkend a
v súťažiach družstiev mužov
bude mať naše mesto štyri
družstvá:
A mužstvo v 1. lige, B mužstvo v 2. lige, C - mužstvo vo 4. lige a D - mužstvo
v 5. lige.

Pozvanie na Nordic Walking Orava 2018
Verejný úvodný tréning modernej športovej disciplíny, ktorú môže zvládnuť a ovládnuť naozaj každý.
Po minuloročnom skúšob- dostatok skúsených trénerov z
nom nultom ročníku neformál- rôznych kútov Slovenska, ktorí
neho verejného kurzu Nordic si prihlásených účastníkov hneď
Walking Orava na jeseň 2017 v ráno rozdelia do skupín a budú sa
našich Oraviciach sa organizáto- im venovať podľa stupňa znalostí
ri rozhodli podujatie zopakovať a telesnej kondície.
aj tento rok už ale na oficiálnej
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úrovni a s podporou médií. Nor- o 9 hod. ráno pred kolibou
dic Walking Orava 2018 sa bude Hubertka v Oraviciach. Dopokonať v gescii mesta Tvrdošín, ludnia sa rozcvičíme, vyskúšame
ktoré sa pre tento účel spojilo techniku a poprechádzame sa
so súkromnými spoločnosťa- okolo horárne pri Čiernom pomi a predbežne rokuje o part- toku. Popoludní sa po skupinách
nerstve so Slovenskou asociáciou Nordic Walking (SNWA).
Verejný tréning ponúkame ako
bezplatnú ochutnávku všetkým
záujemcom o zdravý pohyb v
Rodáčka
zdravom a krásnom prostredí
z Tvrdošína, býnašej Oravy, už dnes potvrdili
vala hráčka FBK
záujem viac ako 35 účastníkov
Tvrdošín ako aj
z Popradu, Liptova, dokonca až
ostravských Vítz Trnavy a Bratislavy. Verejný
kovíc, Denisa Fetréning v Oraviciach v žiadnom
renčíková v lete
prípade nenahrádza štandardné Denisa v re- z me n i la d re s.
kurzy Nordic Walking, ako sú p r e z e n t a č - Od novej sezóny
v súčasnosti poskytované v rôz- nom dre se . bude pôsobiť vo
nych regiónoch Slovenska ale (Foto: SZFB) fínskom Tampemá za cieľ umožniť všetkým záre. Od 18 rokov
ujemcom dotknúť sa nordic-pa- pôsobila v Česku, kde sa trikrát
líc vlastnými rukami a skúsiť si stala majsterkou Českej republiporiadne šľapanie v spoločnosti ky, z toho dvakrát zdvihla pohár
certifikovaných trénerov SNWA. nad hlavu ako kapitánka. V poPodujatie sa bude konať za kaž- sledných sezónach bola ústrednou
dého počasia (to je na Nordic postavou svojho mužstva. Stále
Walking krásne) a k dispozícii sa okolo nej motalo niekoľko za-

vyberieme do Tichej alebo Bobroveckej doliny s cieľom prejsť aj
Juráňovú dolinu a Tiesňavy v nej.
Podujatie sa koná bezplatne
pre každého, kto sa vopred zaregistruje na kontaktný e-mail:
rkormanak@gmail.com alebo
telefonicky na 0915 711 745.
Organizátori majú záujem
vytvoriť z tohto stretnutia pravidelnú každoročnú (septembrovú) tradíciu v prostredí oravskej
prírody pre verejnosť bez obmedzenia pohlavia, veku alebo
športovej výkonnosti.

Úspešná Tvrdošínčanka bude hrávať vo Fínsku

hraničných klubov, ale všetky
odmietla. Až tú poslednú z Tampere prijala. Od začiatku augusta už zarezáva v letnej príprave
v Tampere. Už na prvom tréningu
sa jej veľmi páčilo. ,,Trval asi dve
a pol hodiny. Tridsať minút sme
mali len rozcvičku a preskoky cez
prekážky. Potom cvičenia a hry.
Oproti Česku je to o dosť rýchlejšie. Veľa sa behá hore-dole.
Spoluhráčky ma do partie rýchlo
a super prijali. Mám zo všetkého
dobrý pocit,“ povedala nám Denisa, ktorá je dôkazom, že keď sa
chce, človek dokáže všetko. Prajeme jej za celé mesto, aby sa jej
vo Fínsku darilo minimálne tak,
ako v Česku.

Karolínka aj Barborka so striebornými medailami
V dňoch 30. 8. – 1. 9. 2018 sa
na tenisových kurtoch v Žiline
konali majstrovstvá Slovenska
v tenise v kategórii starších žiačok. Po kvalifikačných turnajoch
v jednotlivých regiónoch sa na
majstrovstvá Slovenska kvalifikovalo 8 najlepších klubov Slovenska. Naše tenistky Karolínka
a Barborka Šaškové, ktoré pre súťaž družstiev hosťovaním posilnili
družstvo starších žiačok TK Žilina
sa v turnaji prebojovali až do finále, kde po vyrovnaných súbojoch
prehrali až z toho času najsilnejším
klubom na Slovensku s tenistkami
s tenisovej akadémie Trnava.
Karolínka, ktorá od budúcej
sezóny prechádza do kategórie
dorasteniek si už v tomto roku

Sestry Šaškové sa tešia zo
strieborného úspechu.

vyskúšala túto vekovú kategóriu
na viacerých turnajoch, ale tiež
si už zahrala aj za kategóriu žien
hosťovaním v tenisovom klube
v Ružomberku, ktorý na majstrovstvách Slovenska si vybojoval pre
budúcu sezónu extraligovú príslušnosť, v ktorej bude hrať 8 najlepších klubov Slovenska.
Mladšia zo sestier Šaškových,
Barborka si v budúcej sezóne v kategórii starších žiačok bude chcieť
vybojovať čo najlepšie postavenie
na Slovensku aj s tým, že už bude
chcieť využívať čo najviac vzájomné sparingové tréningy, a tiež
sa chcú postupne zameriavať na
turnaje v štvorhrách, kde by to
mohla byť do budúcna aj zaujímavá sesterská dvojica pre štvorhry.

Na slovíčko s novým prezidentom ŠK Tvrdošín
Od sezóny 2018/19 sa vo futbalovom klube ŠK Tvrdošín oblečení a budú hrdí, že reprezmenil prezident klubu. Novým prezidentom sa stal Peter zentujú ŠK Tvrdošín. Máme to
dobre poskladané aj u trénerov.
Machunka, ktorého sme si pozvali na krátky rozhovor.
Od novej sezóny ste no- utekať po dedinách. Osobne si Prípravku má na starosti Mivým prezidentom futbalové- to budem prizerať, aby chlapci lan Sirota ml., mladších žiakov
ho klubu ŠK Tvrdošín. Aké boli zaoblečení a mali všetko, Jakub Betuštiak, starších žiasú vaše vízie a ciele do sezóny čo patrí k tréningovej jednot- kov Milan Ferenčík a dorast
2018/2019?
ke, musíme ich motivovať. Môj Marcel Bednár. Musia všetci
Určite chceme stabilizo- sen je a bude, že budú spoločne spolupracovať, to je základ.
vať mužstvá, trénerov, zmeniť
motiváciu hráčov a dosiahnuť
hlavne to, že reprezentovať ŠK
Tvrdošín musia hlavne tí chlapci,
zápasov, keď
čo v prvom rade chcú hrať
v odvete poda trénovať za Tvrdošín
cenil PivniA mužstvo po minulej sezócu a prehral
ne vypadlo do V. ligy. Aké sú
4:5. Pivnica
ambície Áčka Tvrdošína pre
sa zá roveň
novú sezónu?
u m ie s t n i l a
Vieme všetci, že Áčko vyna d r u hom
padlo. Je to realita. Vieme, že
m ieste. Na
také mesto ako Tvrdošín má vždy
treťom miesveľké ambície, ale postupnou
te s jediným
prácou chcem, aby stúpalo vyššie. Nie je to však ľahké. Máme Víťazné mužstvo Starek Transport pod vedením bodom skončilo mužstvo
veľkú podporu mesta, hlavne od Marcela Bednára.
Vytriezveli.
pána primátora. To si musíme
všetci vážiť.
Poslednú júlovú sobotu sa Turnaj bol úvodným výkopom
Vieme, že po minulé roky sa uskutočnil už 31. ročník tradič- otvoriť aj primátor mesta Ivan
akosi zabúdalo na prácu s mlá- ného futbalového turnaja s ná- Šaško. Po turnaji si účastníci
dežou. Akú ste zvolili koncep- zvom Anna turnaj. Tohto roč- mohli pochutiť na tradičnom
ciu a kto povedie mládežnícke níka sa zúčastnili iba tri muž- guľáši. Všetci boli s organimužstvá?
stvá. Hralo sa systémom každý záciou a priebehom turnaja
Jasné, mládež je základ a na s každým aj na odvety. Najlep- spokojní, už len chýbalo viac
tom musíme stavať do budúcna. šie si počínal Starek Transport mužstiev, čo, dúfame, sa o rok
Musia tu hráči ostávať a nie tím, ktorý vyhral tri zo štyroch zmení.

Anna turnaj zaknihoval už 31. ročník
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