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S vyjadrením úcty, uznania a poďakovania
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi aby, som vám všetkým, nielen ako primátor mesta, ale
najmä ako jeden z vás, poprial do nového roka, šťastie, lásku,
spokojnosť a povzbudil vás do ďalších dní a rokov života. Zaželať
chcem aj vzájomnú úctu, pochopenie, aby sme mali jeden k druhému
blízko po celý rok. Nech sa z ľudských sŕdc vytratí zloba, nenávisť
a závisť, aby sme sa všetci mohli
tešiť zo všetkého dobrého, čo sme
vykonali v prospech mesta, našich
rodín, priateľov a známych.
Vážení spoluobčania,
chcem sa vám poďakovať za vašu
prácu, ale aj za všetko, čím ste
prispeli k dobrému zviditeľneniu
nášho mesta. Poďakovanie patrí
každému z vás, ktorí ste poctivo
pracovali a statočne žili, všetkým,
ktorí ste akýmkoľvek spôsobom
prispeli k napĺňaniu spoločného
dobra, k šíreniu lásky, úcty, porozumenia a pokoja medzi ľuďmi.
Veľmi si želám, aby medzi nami vládla tolerantnosť, vzájomná úcta,
pochopenie, ľudskosť, súdržnosť. Iba spoločnými silami dokážeme
naše pekné mesto budovať a zveľaďovať.
Sú chvíle, kedy sa človek musí pristaviť a obzrieť za seba, aby
zhodnotil svoje činy a konania, aby zbilancoval, čo sa mu podarilo,
čo nie. Rok 2009 bol rokom, v ktorom sa postupne napĺňali naše
predsavzatia. Nastúpili sme na dynamickú cestu rozvoja a modernizácie nášho mesta. Snažíme sa, aby ste tu žili spokojne, aby ste
dosahovali vaše vytýčené ciele, našli osobné uplatnenie a cítili navzájom spolupatričnosť.
Za starým rokom nám ostala možno nostalgia, smútok, ale aj splnené či nesplnené nádeje. Pre mnohých z vás to bol rok určite veľmi
náročný a zložitý, pre ďalších šťastný a mimoriadne úspešný. A práve
taký rok vám prajem, milí spoluobčania, aby ste vo svojom živote mali
čo najviac tých radostných dní naplnených tvorivou prácou, pokojom
a porozumením, všade tam kde budú vaše kroky smerovať.
Vyjadrujem úctu a uznanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom

pomáhajú iným, zachraňujú ľudské životy, tvoria materiálne, či duchovné hodnoty, šíria kultúru, ale aj tým, ktorí vzdelávajú naše deti.
Tento novoročný príhovor by som chcel využiť aj na to, aby som sa
vám poďakoval za podporu, ktorú mi už veľa rokov prejavujete, ktorú
som aj v uplynulom roku pretavoval do činorodej práce v prospech
mesta, okresu, kraja, ale aj Slovenska.
Poďakovať sa chcem aj za to, že ste mi prejavili dôveru vo voľbách
do Žilinského kraja.
Vaša podpora ma zaväzuje. Vážim si ju a urobím všetko preto,
aby som vás nesklamal a svojim postojom a výsledkami dokázal, že
ako poslanec Žilinského kraja sa budem snažiť naďalej presadzovať
a hájiť záujmy nášho mesta a okresu.
V tomto roku nás čakajú ďalšie voľby, kde si budeme voliť zástupcov do parlamentu, ale aj komunálne voľby do miestnych samospráv.
Už teraz vás chcem vyzvať, aby ste využili svoje volebné právo a svoj
hlas dali tým, o ktorých ste presvedčení, že naplnia vaše predstavy o
napredovaní nášho mesta, nášho štátu.
Za prácu v uplynulom roku sa chcem poďakovať poslancom mestského zastupiteľstva, pracovníkom mestského úradu, podnikateľským
subjektom pôsobiacim na území mesta, občianskym združeniam, ale
aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na všestrannej činnosti v meste. Chcem sa poďakovať zo srdca mnohým vám
za podporu a za aktivitu, ktorú prejavujete vo všetkých oblastiach
mestského života.
Milí spoluobčania, chcem sa aj týmto spôsobom obrátiť na vás
a poprosiť o pochopenie, a najmä o chápanie sa navzájom. Sme tu
preto, aby sme tvorili lepšiu budúcnosť pre tých, čo prídu po nás, aby
sme v roku 2010 pokračovali v rozvoji mesta na prospech súčasných,
ale aj budúcich generácií, čo istotne nebude najľahšia práca. Verím
však, že spoločnými silami to zvládneme.
Na prahu nového roku by som vás, milí spoluobčania, chcel poprosiť, aby sme si dávali navzájom viac lásky, pomáhali si navzájom,
pomáhali chorým a slabším. Z celého srdca vám všetkým prajem splnenie vašich plánov a úspech v každodenných činnostiach tak, aby
bol rok 2010 pre vás rokom pokoja, šťastia a radosti.
S vyjadrením úcty, uznania a poďakovania
váš primátor

Športová hala v predvianočnom období patrila našim
najstarším spoluobčanom a
zdravotne ťažko postihnutým,
ktorí tu opäť po roku zavítali
na pozvanie primátora mesta.
Sviatok príbuznosti má v našom
meste už svoju tradíciu a občania sa na tento deň veľmi
tešia. Nebolo
tomu inak ani
tentokrát.
Do pek ne
pr ipravenej
športovej haly
postupne prichádzali ľudia
zo všet k ých
ča st í mest a ,
niektorí osobne, iní autom,
ale k dispozícii
bol aj mestský
autobus, ktorý
ich doviezol
a odviezol. I
keď vonku už
poletovalo páperie a zima sa
začala hlásiť, v
hale vládla výborná nálada.
Už pri vstupe
na nich čakal darček a tradičný kalíštek hriateho. I napriek
tomu, že niektorým sa ťažšie
chodí a majú aj ďalšie zdravotné
problémy, prišli, a ako mnohí
vraveli, veľmi radi.
„Človek ako keby omladol,
keď príde na toto stretnutie,“
vyznáva sa sedemdesiatnik Ján
Hlaváč. „Postretám tu známych
a priateľov, ktorých pravdu
povediac nevidím takmer celý

poďakoval tým, ktorí mu dali dôveru vo voľbách do VÚC, ale aj
tým, ktorí sa podieľali na príprave
Sviatku príbuznosti.
„Tento deň v roku patrí medzi
výnimočné, veľmi si ho cením a
teším sa vždy naň aj preto, že sa
môžem v takom hojnom počte

rok.“ A že tu chodia všetci radi, o
tom niet pochýb, veď niektorí prišli takmer hodinu pred začiatkom,
aby sa mohli viac pozhovárať
s priateľmi, známymi o rodine,
deťoch, ale aj o starostiach, či o
chorobách.
Na úvod zazneli vianočné me-

lódie v podaní Martina Rosinu a
po nich na javisko prišla Diana
Krišková s deťmi CVČ a navodila
sviatočnú náladu pesničkou „Ave
Mária“.
Ku seniorom, ktorých bolo
znova viac ako vlani, o čom svedčilo aj takmer zaplnené hľadisko,
sa prihovoril primátor mesta. V
slávnostnom príhovore spomenul
aj najvýznamnejšie celoročné aktivity, ktoré sa udiali počas roka,

stretnúť s vami, ktorí ste počas
svojho pracovného života vykonali veľa dobrého pre mesto, svoje
rodiny a ešte aj teraz je cítiť vašu
prácu v prospech mesta. Som rád,
že väčšina našich občanov našu
prácu akceptuje. Urobím všetko
preto, aby sa život obyvateľov v
meste naďalej zlepšoval, prajem
všetkým, šťastný nový rok a verím, že o rok sa opäť stretneme.“
V mene všetkých dôchodcov

primátorovi za pomoc, ktorú
dostávajú seniori a zdravotne
ťažko postihnutí občania poďakovala Marta Bakošová, ku
ktorej sa pridali aj ďalšie kluby
dôchodcov nášho mesta. Kytice
kvetov a ďakovné slová boli tým
najúprimnejším poďakovaním
za všetko, čo pre
túto skupinu občanov primátor
a vedenie mesta
robí.
Po of iciá lnej časti nasledoval kultúrny
prog ra m. Hádam najviac
o p ä ť p ot e ši l i
srdcia našich seniorov najmenšie deti z CVČ,
potlesk si však
vyslúžili aj žiaci zo ZUŠ. Záver vydareného
podujatia patril
Marte Križanovej a Oľge Vágnerovej, ktoré si
na záver svojho
vystúpenia spoločne s prítomnými zaspievali
známu vianočnú pesničku „Tichá noc, svätá noc...“
Aj tento Sviatok príbuznosti,
ktorý sa niesol v znamení hesla:
„Otvorme si navzájom svoje
srdcia“ bol úprimným a srdečným stretnutím. To, čo si však
mnohí z tohto stretnutia odniesli, bude im ešte dlho znieť
v duši, predovšetkým pokoj a
ľudská láska, ktorými bolo toto
stretnutie naplnené.
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Posila v slove
Dobrotivý Bože, na prímluvu Matky Tvojho Syna Ježiša Krista,
predkladáme Ti seba v tomto novom roku. Každému jednému z
nás až skuvíňa srdce po radosti a pokoji. Prosíme Ťa, Pane, nech
máme silu proti sebectvu, ktoré ničí radosť a pokoj. Prosíme Ťa,
Pane, o vieru, ktorou si sprítomňujeme Teba pre seba. Nech sme
vďační za ľudí, s ktorými sa stretávame a dlhujeme im radosť.
Bože, s Tvojou pomocou vstupujeme do nového roka!
Július Chalupa

Novoročné stretnutie najvyšších
predstaviteľov Slovenska
V historických priestoroch Slovenskej národnej rady v Bratislave
7. januára odovzdal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič
najvyššie štátne vyznamenania. Z rúk prezidenta SR si ho prevzali
osobnosti nášho vedeckého, kultúrneho a spoločenského života.
Na slávnostnom podujatí boli okrem prezidenta prítomní predseda NR SR Pavol Paška, premiér Róbert Fico, exprezidenti Michal
Kováč a Rudolf Schuster. Stretnutia sa zúčastnili aj podpredsedovia
parlamentu, členovia vlády, zástupcovia cirkví a diplomatických
zborov a nechýbal medzi nimi ani poslanec NR SR, primátor nášho
mesta Ivan Šaško, ktorý tu bol za výbor NR SR pre verejnú správu
a regionálny rozvoj ako jeho podpredseda.
Po oﬁciálnej časti programu sa primátor stretol s prezidentom
Ivanom Gašparovičom, ktorý všetkým občanom nášho mesta odovzdal novoročný pozdrav s prianím zdravia, šťastia a úspechov.

Aj v čase krízy bol rok 2009
úspešne zvládnutý

Mestské zastupiteľstvo v takomto zložení už štvrtý rok
obhajuje záujmy mesta a prispieva k jeho rozvoju.
Decembrové mestské zastupiteľstvo začalo svoje zasadnutie štátnou
hymnou, keď všetci poslanci MsZ sa
stotožnili s návrhom zákona, ktorý
predložila do parlamentu Slovenská

národná strana. Zákon bol prerokovaný v prvom čítaní, v ktorom sa
okrem iného navrhuje, že aj obecné zastupiteľstvá na Slovensku by
(Pokračovanie na 3. str.)

Tatry nás spájajú, a nedelia
Pod záštitou
primátora mesta sa 5. februára uskutoční
s p olo č e n s ké
podujatie s
rovnomenným
názvom, na ktorom sa každoročne stretávajú zástupcovia mesta,
poslanci, riaditelia škôl a organizácií, podnikatelia a športovci.
Zmyslom podujatia je spájať
ľudí, ktorí sa podieľajú na roz-

voji mesta a jeho prezentácii.
Tento rok v rámci projektu
Tatry nás spájajú a nedelia - garancia trvalého rozvoja Mesta
Tvrdošín a Gminy Kościelisko sa
stretnutia zúčastnia aj predstavitelia z poľskej družobnej gminy
zo samosprávy, podnikatelia a
športovci za účelom výmeny skúseností a nadviazania vzájomnej
spolupráce. Na podujatí budú
ocenení najlepší športovci nášho
mesta za rok 2009.

Projekt je spoluﬁnancovaný zo zdrojov Európskej únie Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Cezhraničnej spolupráce
Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.
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Na pracovnom stretnutí s prezidentom
Na krátku pracovnú návštevu prišiel prezident SR 15.
januára do Oravíc. Cieľom
rokovania boli ďalšie možnosti
v rozvíjaní cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce. Zaujímal sa o stav prípravy nových
projektov, zvlášť o projekt lanovky, ktorá by spájala Oravice,
s poľským Witowom, spôsobe

čerpania ﬁnančných prostriedkov z eurofondov už schválených projektov a prípravách na
vytvorenie centra olympijskej
prípravy detí a mládeže. Vyjadril potešenie, že družobné
vzťahy so Zakopaným a s Kościeliskom sa úspešne rozvíjajú
a prisľúbil pomoc pri ďalších
aktivitách, ktoré môžu pomôcť

slovenskej a poľskej prihraničnej oblasti.
Najbližšou spoločnou aktivitou bude lyžiarsky prechod,
nazvaný Stopa bez hraníc,
ktorej prvý ročník sa uskutočnil v minulom roku. Prezident
nielenže prisľúbil účasť na
tomto podujatí, ktoré by sa malo
uskutočniť začiatkom marca,

ale zároveň prisľúbil, že naň
prizve aj prezidenta Poľskej
republiky. „Účasť čelných predstaviteľov oboch susediacich
štátov na Stope bez hraníc by
veľa znamenalo pre túto spoluprácu. Bola by potvrdením, že
to, o čo sa usilujeme, má zmysel
i úžitok a vážia si ho najvyšší
štátni predstavitelia.“

Od januára sa v Hydacu pracuje naplno
V priestoroch radnice na začiatku nového roka prijal
primátor mesta riaditeľa spoločnosti Hydac s. r. o.
Rudolfa Fukasa, ktorý ho informoval o súčasnom stave
ﬁrmy, ale aj ďalších perspektívach.
Ako z rokovania vyplynulo,
ﬁrma by chcela v tomto roku rozširovať výrobu, majú pripravenú
dokumentáciu na výstavbu novej
haly, s čím sa spája aj vytvorenie nových pracovných miest.
Všetky podklady pre túto alternatívu majú pripravené, jedným
z problémov je však otázka ﬁnancovania tohto projektu. Primátor
prisľúbil, pri presadzovaní tohto
projektu bude osobne nápomocný, hlavne čo sa týka získavania
ﬁnančných prostriedkov z ministerstva hospodárstva. „Hydac evidujeme ako ﬁrmu, ktorá
neprepúšťala svojich zamestnancov, čo hodnotíme pozitívne. Je
aj v našom záujme, aby v meste
vznikli nové pracovné miesta a
tým aj práca pre našich ľudí,“
povedal nám primátor.
O zhodnotenie minulého roka
tejto ﬁrmy sme požiadali aj jej
riaditeľa R. Fukasa.
„Začiatok roku 2009 pokračoval v nepriaznivom vývoji na
trhu z konca roku 2008. Aj keď
sme ešte v januári dosiahli výnos, ktorý vytvoril minimálny

zisk, nasledujúce mesiace boli
naplno poznačené dopadom
krízy. Strata hrozivo narastala, a
tak muselo vedenie závodu pri-

stúpiť k opatreniam na zníženie
nákladov.
Tu sa bolo treba rozhodovať,
akým smerom sa uberať. Vývoj
krízy a jej trvanie nevedel nikto
odhadnúť. Vychádzali sme z
toho, že úspornými opatreniami
môžeme zabezpečiť chod výroby bez toho, aby sme prepustili

zamestnancov. Tie úsporné opatrenia spočívali v znížení pracovného fondu. Prvý návrh zníženia
pracovného fondu na 80% sa ukázal po jednom mesiaci ako nedostatočný a museli sme pristúpiť k
zredukovaniu na 70%.
Prvé náznaky zlepšovania
situácie sa prejavili v júli. Lin-

ky, ktoré vyrábajú výrobky pre
automobilový priemysel, začali
pravidelnejšie vyrábať, a tak
sme mohli v tomto prípade začať s úpravou pracovného fondu
smerom hore. V septembri sa
situácia začala normalizovať aj
v ostatných linkách a aj výsledky hospodárenia sa dostali do

plusových čísel. Tento trend sa
zachoval do konca roku. Vedenie závodu na základe hospodárskych výsledkov posledných
mesiacov pristúpilo aj k vyplateniu vianočných odmien. Neboli
to síce výsledky nijako mimoriadne, ale zo strany vedenia to
bol pozitívny signál, že pokiaľ
je to možné, tak sa uvoľňujú aj
mimoriadne zdroje na odmeny
zamestnancov.
Od januára 2010 už pracujeme naplno. Tento trend však
zatiaľ nemožno považovať za
trvalý, pretože naši odberatelia
už naznačujú pokles dopytu v
druhom štvrťroku. Aj preto sme
opatrní v prijímaní nových pracovníkov. Ak by sa však tieto
negatívne prognózy nenaplnili,
sme rozhodnutí pokračovať v
rozširovaní výrobných kapacít.
Začalo by sa s výstavbou novej
haly najneskôr začiatkom roku
2011. To by znamenalo zvýšenie
počtu pracovníkov na cca 200.
Hydac Electronic s. r. o dokázal prežiť náročný rok 2009
pomer ne úspešne bez toho,
aby prepustil zamestnancov. Aj
keď sa všetci pracovníci museli
uskromniť a nebolo to ľahké,
neprišiel nikto o prácu, čo považujeme za najväčší úspech.“

Ďalšie milióny do životného prostredia
Prostredníctvom ministerstva
životného prostredia sme uspeli s
pripraveným projektom v rámci
čerpania finančných prostriedkov
z eurofondov s názvom „Zberný
dvor Tvrdošín v čiastke 1 991
635,13 eur (60 mil. Sk). Technickým službám pribudnú nové
mechanizmy, ktoré budú slúžiť
pre skvalitnenie prác v meste, ale
aj pre zvýšenie čistoty mesta a skvalitnenie životného prostredia.
V areáli technických služieb
budú vybudované priestory pre

uskladnenie vyseparovaných
zložiek odpadu (papier, sklo,
plasty, elektronický odpad a
pneumatiky). Vyseparovaný
odpad, uskladňovaný vo veľkoobjemových kontajneroch sa bude
odvážať na ďalšie spracovanie.
Zakúpené budú špeciálne
dopravné prostriedky s príslušenstvom, ktoré sú určené na zber
konkrétnych komodít a technologická linka na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu,
multifunkčný štiepkovač, ktorým
sa budú likvidovať konáre priamo na mieste, ale aj v zbernom
dvore. Súčasťou linky je aj lis na
lisovanie jednotlivých komodít a
ramenáč - špeciálne vozidlo na

odvoz veľkoobjemových kontajnerov.
Zberné nádoby budú rozmiestnené po meste podľa požiadaviek jednotlivých bytových
správ, ďalšie v mestských častiach pri rodinných domoch.
Investícia do životného prostredia
má veľký význam pre naše mesto,
pocítia to všetci občania. Platby
za odvoz odpadu sa ani v tomto
roku nebudú zvyšovať. Zberný
dvor bude spĺňať všetky normy
Európskej únie a bude patriť k
najmodernejším na Slovensku.
Pri tejto príležitosti sa
opakovane obraciame na občanov nášho mesta o pomoc a spoluprácu pred vyvážaním odpadov

do veľkoobjemových kontajnerov
ﬁrmami, podnikateľmi, ale aj
občanmi z okolitých miest a obcí,
čo nášmu mestu už neúmerne
zvyšuje náklady na odvoz týchto
kontajnerov, ako aj to, že sa nám
rýchlo zapĺňa skládka odpadov.
Mnohí občania túto skutočnosť evidujú, kde technické
služby, resp. mestská polícia by
potrebovali nahlásiť číslo auta
preto, aby sa v danej veci
mohlo konať. Touto cestou sa
chceme poďakovať za pomoc
pri odhaľovaní takýchto tvorcov
odpadov, ktorí nepochádzajú z
nášho mesta.

Ani ďalší súd o vyprataní sa nekonal
Mesto Tvrdošín v decembri čakalo na rozsudok o súdnom
vyprataní protiprávnych užívateľov hotela Limba. Zdalo sa, že
už nič nemôže zabrániť tomu, aby ako vlastník nehnuteľnosti
sa domohlo svojho práva.
Ak si myslíte, že tento „Nekonečný príbeh“, trvajúci od roku
1993 je na konci, tak ste na omyle.
Mesto sa stále nemôže domôcť
svojho práva k vlastníctvu hotela
Limba, súdne obštrukcie sú účinné
a odďaľujú nastolenie práva. Súd
teraz rozhoduje opäť o tom, kedy

a akým spôsobom dôjde k vyprataniu doterajšieho protiprávneho
užívateľa. Mesto, ako právoplatný
vlastník, sa môže len „prizerať“. Je
to nepochopiteľné, že legislatíva,
súdnictvo a policajné orgány toľké
roky pripustili takýto protiprávny
stav. Hotel chátra a ak sa konečne

dostane do rúk mesta, bude ho potrebné najskôr zrekonštruovať za
nemálo peňazí, aby mohol slúžiť
svojmu účelu. Mesto už vypracovalo projekt na jeho rekonštrukciu,
ak bude úspešný, mohlo by sa začať s prácami, aby slúžil občanom
mesta a jeho návštevníkom tak,
ako pred mnohými rokmi, keď
mal dobré meno a bol plný návštevníkov.
Bojovať s obštrukciami právnikov je v dnešnej dobe asi ako

bojovať proti veterným mlynom.
A čo povedať na adresu tých, ktorí
tento stav tolerujú? Asi právny stav
našej spoločnosti aj v tomto prípade
je neskutočne slepý a hluchý. Ostatné súdne pojednávanie o vyprataní
Limby, ktoré sa malo konať 20. januára tohto roku sa už po tretíkrát
neuskutočnilo z obštrukčných
príčin tých, čo tento hotel doviedli
do takéhoto stavu a najmä ich právnikov, ktorí už takmer 18 rokov
dokázali robiť obštrukcie.

Chceme vytvoriť podmienky pre talentovanú mládež
Mesto Tvrdošín sa usiluje o získanie štatútu mesta Centra
olympijskej prípravy. Myšlienka primátora mesta rezonuje pri
každom stretnutí s poľskými priateľmi a začína mať konkrétnu podobu aj pri rokovaniach na Ministerstve školstva SR.
„Už druhý rok sa uchádzame o to, aby naše mesto bolo
vybraté za centrum olympijskej
prípravy detí a mládeže.
Uvedomujem si, že to nie je
ľahká úloha, chcem však dokázať, že nám záleží na našej
mládeži. Chcem 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.
Tvrdošín má oproti iným
mestám, ktoré sa o tento štatút
na Slovensku uchádzajú, dve
veľké výhody - vhodné prírodné podmienky a niekoľko
desiatok kilometrov od mesta sa

nachádza Centrum olympijskej
prípravy v Zakopanom. Je to
známe stredisko zimných športov, je medzinárodným centrom,
ktoré už má svoju históriu. Radi
by sme túto možnosť využili. V
pláne máme 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.
Nemá zmysel stavať skokanský mostík v Oravicich, keď
sa nachádza v Zakopanom, či
biatlonové stredisko, keď je vybudované v Kościelisku, našej
družobnej gmine.
Budeme sa usilovať, aby naše

deti mohli trénovať aj na novej
umelej rýchlokorčuliarskej dráhe v Zakopanom, a to sa týka aj
ďalších olympijských športov.
V meste sme vytvorili vhodné
podmienky na tréningy, ako
prípravu na rozvoj olympijských
športov, pre celkový rozvoj
športovo nadanej a talentovanej
mládeže. Nachádza sa tu športová hala, futbalové štadióny,
ihrisko s umelou trávou, tenisové kurty, umelá ľadová plocha,
lyžiarske vleky v Oraviciach.
O tejto myšlienke, vízii už
môžem hovoriť, pretože som sa
zúčastnil niekoľkých rokovaní
s pánom Bachledom, riaditeľom
Centra olympijskej prípravy a
primátorom Zakopaného, ale aj
s niektorými poslancami poľského Sejmu.
Teší ma, že sú naklonení tejto
myšlienke, ktorá je podporená
aj čelnými predstaviteľmi našej

družobnej gminy Kościelisko,
na území ktorej sa nachádzajú
športoviská, ktoré môžeme v
budúcnosti využiť. Informoval
som ich o tom, že vieme zabezpečiť podmienky pre športové
triedy na základných a stredných školách, vieme zabezpečiť odvoz detí na tréningy do
Zakopaného. Hovorili sme aj o
tom, že by sa ich po základnej
príprave ujali vynikajúci poľskí
tréneri.
Uskutočnením tohto cieľa by
sa naplnila myšlienka výbornej
cezhraničnej spolupráce a mladí
talentovaní ľudia by mohli využiť svoj potenciál. Zakopané
sa už v minulosti uchádzalo o
organizovanie zimných olympijských hier a tejto myšlienky sa
nevzdáva. Spolu s nimi veríme,
že sa im to podarí a zúčastnia
sa ich slovenskí reprezentanti,
vychovaní v Tvrdošíne.“

Cena za odvoz odpadu sa nemení
V regionálnom týždenníku odznela informácia, že zavedenie
mýtneho systému zvýši cenu za odvoz komunálneho odpadu aj v
Tvrdošíne. Dobrá správa pre občanov Tvrdošína je taká, že občania
nášho mesta nebudú platiť vyššiu cenu za odvoz odpadu, aj keď
na cestách prvej triedy sa bude platiť mýto.
Konkrétnych obyvateľov, býta), občanov nad 70 rokov a
vajúcich v bytových a rodinných
zdravotne ťažko postihnutých
domoch, ale i fyzických osôb sa
občanov.
zavedenie mýtneho systému v
Mesto znížilo poplatky za
súvislosti s domovým odpadom
komunálny odpad. Poplatok je
nedotkne. Ako nás informoval
vyrubený na jeden rok, občania
primátor, mesto sa bude riadiť
ho budú platiť v marci v sume:
všeobecne záväzným nariamaximálne 19,92 eura – viacčlendením č. 7/2009, ktoré prijalo
né rodiny, žijúce v bytových domestské zastupiteľstvo na svomoch v jednom byte, maximálne
jom decembrovom zasadnutí a
26,56 eura - viacpočetné rodiny
nadobudol účinnosť 1. 1. 2010.
spoločne žijúce v rodinnom
Všeobecne záväzné nariadedome. Pre fyzickú osobu platí
nie určilo poplatok 0,0594 eura
zníženie o 0,0412 eura na osobu
na osobu a kalendárny deň, čo
a kalendárny deň.
Rozdiel skutočných náklaznamená 21,68 eura a stanovilo
dov na odvoz odpadu a náaj pravidlá na oslobodenie od
kladov, ktoré platí občan je
poplatku. Týka sa poplatníkov
dlhodobo sa zdržiavajúcich v
vykrytý z mestského rozpočtu,
zahraničí, študentov denného
schválený vedením mesta a
štúdia (študujúcich mimo mesmestským zastupiteľstvom.

Práce na obchvate pokračujú podľa plánu
Viac ako o mýto sa naši občania v súčasnosti zaujímajú o to, v akom
štádiu je rýchlostná komunikácia R 3, konkrétne úsek Tvrdošín – Nižná.
Informácie nám poskytol primátor mesta.
„Už v úvode roka som rokoval
o termínoch výstavby úseku R 3
Tvrdošín – Nižná s Jurajom Čermákom, investičným riaditeľom
Národnej diaľničnej spoločnosti.
Štúdia už bola schválená, aj posudzovanie vplyvu na životné
prostredie, územné rozhodnutie
nadobudlo pravoplatnosť. V súčasnosti sa posudzujú podmienky
pre výber dodávateľa na realizáciu
stavebnej časti projektovej dokumentácie. Práce na R3 pokračujú
v zmysle schváleného harmonogramu. S realizáciou uvedeného
úseku sa má začať v roku 2011, a
tak sa všetko robí pre to, aby bola

príprava urobená kvalitne a včas.
V tomto roku má byť vypracovaný realizačný projekt pre výstavbu, vydané stavebné povolenia,
zabezpečený výkup pozemkov a
výber dodávateľa. Tak, ako naši
občania, aj ja mám v kútiku duše
skryté želanie, aby sa v závere roka
začalo so stavebnou realizáciou,
aj o tom sme s investičným riaditeľom hovorili. Môžem ubezpečiť
všetkých, že tomuto problému
venujem a naďalej budem venovať
trvalú pozornosť.“
Predpokladaný začiatok výstavby je január 2011 a ukončenie
v decembri 2013.

Naše mesto v štatistike

Oddelenie evidencie mestského úradu zaznamenáva štatistické údaje o obyvateľoch nášho mesta, ktoré odzrkadľujú jeho demograﬁcký vývoj.
Počet obyvateľov k 1. 1. 2010
totiž v uplynulom roku opustilo.
sa zastavil na čísle 9 244. Ak ho
Uzavretých však bolo 84 manrozmeníme na drobné, zistíme,
želstiev. O pohybe obyvateľstva
že 2 630 z nich žije v historickej
napovedá 116 prihlásených k trvačasti mesta, 856 v Krásnej Hôrlému pobytu a 159 odhlásených.
ke, 5 085 na sídlisku Medvedzie
Najstaršími obyvateľkami
a 673 v Medvedzí. Vlani sa nanášho mesta sú ženy. V roku
rodilo 108 detí (60 dievčat a 48
2009 oslávila 102 rokov Anna
chlapcov), a to je dobré, pretože
Kristofčáková a 100 rokov Mária
ako sa hovorí, že keď sa rodia
Bakošová. A aby štatistika bola
chlapci bude vojna, tak v našom
úplná, tak prvým dieťaťom, ktoré
meste môžeme pokojne spávať.
sa narodilo v novom roku (4. 1.) v
K tej smutnejšej štatistike patrí
Tvrdošíne je Marcus Medvecký z
číslo 51, toľko obyvateľov nás
Krásnej Hôrky.

Oznam o výbere daní
Vzhľadom na to, 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 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, čím predíde uloženiu sankčného úroku v
zmysle zákona č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení
neskorších predpisov.
Finančné oddelenie MsÚ
Tvrdošín

Nikto si pred niekoľkými
rokmi ani nepomyslel, že niekedy bude premávať autobus
medzi Oravicami a Zakopaným
a dnes je to skutočnosť. Na tejto
trase totiž začala premávať od
16. januára tohto roku pravidelná autobusová linka Zakopané
- Oravice, Liptovský Mikuláš
a späť. Až päť autobusových
spojov od ranných až do večerných hodín sa denne objaví na

tejto trase. Je to ďalší dôležitý
prvok, ktorý napomôže rozvoju
tohto atraktívneho turistického
regiónu a priblíži Oravice ďalšej klientele. „Oravice sme teda
opäť posunuli dopredu, čo nás
nesmierne teší a povzbudzuje
v tom, že nastúpená cesta pre
rozvoj turistiky, na ktorej sa
podieľa aj naše mesto v tejto našej mestskej časti je správna,“
povedal nám primátor.

Nová autobusová linka

Novoročné pozdravy a priania z rôznych kútov Slovenska
O tom, že naše mesto udržuje čulé vzťahy s mnohými mestami na Slovensku i v zahraničí
svedčí bohatá novoročná pošta.
Pozdravy prišli zo všetkých
kútov Slovenska i z družobných
miest zo zahraničia. Podčiarkujú priateľské vzťahy, ale i
poďakovanie veľkého počtu
organizácií či jednotlivcov za
zľavy, ktoré im poskytlo mesto
pri organizovaných zájazdoch

do termálnych kúpalísk v Oraviciach.
„Ďakujeme všetkým, ktorí
nám poslali pozdravy a novoročné priania, či už od pána
prezidenta, poslancov, našich
partnerov zo zahraničia, rodákov, ale aj od občanov nášho
mesta. Spolu s nimi si prajeme,
aby sa nášmu mestu darilo a
úspešne sa rozvíjalo,“ povedal
primátor.
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Aj v čase krízy bol rok 2009 úspešne zvládnutý
(Dokončenie z 1. str.)
mali začínať svoje rokovania štátnou
hymnou.
Program rokovania bol náročný,
dôležitú časť predstavovalo schvaľovanie viacerých všeobecne záväzných nariadení mesta, ktoré úzko súvisia so životom občanov, ale aj ﬁriem
a inštitúcií, ktoré tu majú sídlo. V
úvode rokovania mestského zastupiteľstva poďakoval primátor všetkým
poslancom za prácu, ktorú odviedli
v uplynulom roku a informoval ich
o najdôležitejších spoločenských a
pracovných povinnostiach, ktoré sa
udiali v záverečných mesiacoch roka,
ale tiež o najbližších plánoch života
nášho mesta.
„Rok, ktorý sme prežili, nebol
najhorší, i keď mesto nemôže ľuďom
dávať prácu, má isté povinnosti ku
občanom, ktoré vyplývajú zo zákona
a tie si plní. Iné mestá v rámci krízy
šetria, napríklad aj vypínaním verejného osvetlenia. Problémy máme aj
my, kto ich dnes nemá, ale aj v roku
2010 by sme mali v našom meste
zvládnuť všetko aspoň tak, ako v
predchádzajúcom roku. V prvom
rade sa snažíme, aby kríza dopadla
na plecia našich občanov čo najmenej, a tak sme nezvyšovali dane
a ďalšie poplatky, ktoré sú občania
povinní platiť zo zákona. Dobre nám
dopadla aj kontrola, ktorú vykonávali
pracovníci z Najvyššieho kontrolného

úradu SR. Pre mesto sme na základe
projektov získali nemalé peniaze z
Európskej únie, ale aj od vlády SR,
a aj pre budúce obdobie máme rozbehnuté ďalšie projekty. Dokončuje
sa nová pošta, rekonštruuje sa kultúrny dom, ﬁnišuje sa pri výstavbe
pilotného projektu nízko energetickej
bytovky na Oravskom nábreží. To je
len zlomok činností, ktoré sa v meste
v ostatnom období robia. Priaznivý
ohlas sme dostali aj na predvianočné
stretnutie dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých občanov v športovej
hale, či ďalšie akcie, ktoré sa konali
nielen v ostatnom období, ale aj počas
celého roka.
V ďalšej časti rokovania sa poslanci zaoberali správami o kontrolnej činnosti za uplynulé ročné
obdobie s hodnotiacimi výsledkami
o sociálnej pomoci so zameraním
na opatrovateľskú službu i správou
o činnosti a hospodárení obchodnej
spoločnosti Termalšport TS, s. r. o.
Pozornosť poslanci venovali aj
správe o činnosti technických služieb, hospodáreniu v tejto organizácii, ale aj návrhu rozpočtu na rok
2010, ktorý na rokovanie predložil
riaditeľ technických služieb. Najviac
sa však diskutovalo pri prerokovaní
všeobecne záväzných nariadeniach
mesta.
Nemalú pozornosť poslanci venovali priebežnej správe o čerpaní roz-

počtu mesta, ako aj návrhu rozpočtu
na rok 2010, ktorý na rokovanie preložila vedúca ﬁnančného oddelenia.
Zo správy vyplynulo, že mesto hospodárilo efektívne a úsporne, čoho
dôkazom bol aj prebytok ﬁnančných
zdrojov za prvých jedenásť mesiacov
roka 2009.
Kladné stanovisko zaujali poslanci aj ku správe o hlavných úlohách
rozvoja mesta, ktorú na rokovanie
predložila zástupkyňa primátora.
Poslanci sa živo zaujímali aj o správu sociálnej pomoci so zameraním
na opatrovateľskú službu. Boli v nej
podrobne analyzované príjmy a výdavky, ktoré mesto v sociálnej oblasti
zabezpečovalo.
V závere rokovania schválili
zmenu rozpočtu mesta na rok 2009,
presun zostatku ﬁnančných prostriedkov schválených z rezervného fondu
v roku 2009 na čerpanie kapitálových
výdavkov realizovaných v súlade s investičnými zámermi mesta, Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2009
o dani z nehnuteľnosti, č. 4/2009 o
miestnych daniach, č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta Tvrdošín,
č. 6/2009 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta, č. 7/2009
o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, č.
8/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových

miestach na území mesta, č. 9/2009
o výške príspevku a spôsobe jeho
platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
č. 10/2009 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta. Schválili rozpočet
mesta na rok 2010, plán práce MsZ a
kontrolnej činnosti na I. polrok 2010,
cenník poplatkov za krátkodobý
nájom priestorov MsKS. Taktiež majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
pre investičný zámer „Výstavba bytového domu 37 bytových jednotiek“,
ktorá je riešená v súlade s územným
plánom mesta a predstavuje rozšírenie
komplexnej bytovej výstavby sídliska
Medvedzie. Patrí tu i majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov pre investičný zámer „Výstavba infraštruktúry
pre obytný súbor Breziny“, ktorá rieši
výstavbu komunikácie, kanalizácie
odpadových vôd, vodovodu a elektriﬁkáciu. V rôznom bol schválený
ﬁnančný príspevok pre Spolok Slovákov v Poľsku, tiež ﬁnančný príspevok
pre Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, ktorý
bude použitý na skvalitnenie života
klientov v domove, kde sú ubytovaní
aj občania nášho mesta ako aj ďalšie
opatrenia, týkajúce sa života nášho
mesta.

Lepšie podmienky aj pre Gymnázium
Budova gymnázia, ktorá je majetkom mesta, bola odovzdaná do bezplatného nájmu a správy Žilinského
samosprávneho kraja z dôvodu, aby
naše gymnázium mohlo čerpať eurofondy, ale tiež preto, aby tu táto škola
ostala natrvalo. Gymnázium už má za
sebou svoju históriu a vychovalo už
veľa absolventov, z ktorých sú dnes
lekári, učitelia, inžinieri, či architekti, ale aj ďalší súčasní vysokoškoláci,
ktorí nám robia dobré meno nielen

na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Vlani škola oslavovala 15. výročie
založenia. Iniciátorom myšlienky jej
postavenia a zriadenia v našom meste
bol primátor, ktorý nad touto školou
drží stále ochrannú ruku.
Vtedy ešte nemohol vedieť, že v
budúcnosti bude poslancom VÚC a
z tejto pozície, ako aj z pozície primátora bude nápomocný tejto škole.
Projekt, na rekonštrukciu gymnázia,
pri ktorom pomohlo mesto, bol na

ministerstve výstavby a regionálneho
rozvoja schválený najmä s pomocou
primátora. V rámci neho bude urobené zateplenie, vymenia sa okná a
urobia ďalšie práce, čím sa podstatne
zlepšia podmienky pre vzdelávanie
študentov.
„Teší náš, že takáto vzdelávacia
inštitúcia je v našom meste. Stálo
nás to nemálo úsilia, ale oplatilo sa.
Dnes sa tu môžu vzdelávať nielen
naše deti, ale aj z blízkeho okolia.

Pevne veríme, že aj ďalšie generácie
budú o túto ustanovizeň dbať aspoň
tak, ako my, pretože vzdelanie je jednou zo základných podmienok, ktoré
posúvajú človeka neustále dopredu,“
povedal nám primátor.
Pre stavebné úpravy a zateplenie
Gymnázia Tvrdošín boli schválené
celkové oprávnené výdavky vo výške
502 449,73 eur (15 136 800, 56 Sk) a
nenávratný ﬁnančný príspevok 477
327,25 eur (14 379 960, 73 Sk).

Na rekonštrukcie sú pripravené podmienky
V tomto roku nás čakajú
ďalšie náročné investičné akcie aj v oblasti školstva. Mesto
na základe vypracovaných a
úspešných projektov získalo
ﬁnančné prostriedky, a čo je
podstatné, konečne sa podarilo
uzavrieť aj verejné obstarávanie na dodávateľa prác pre
rekonštrukciu ZŠ Márie Medveckej. Teraz už bude záležať
len na vhodných poveternostných podmienkach a práca

na tomto školskom zariadení
môže začať.
Bude sa zatepľovať obvodový plášť, meniť okná a robiť
ďalšie práce, ktoré začnú v
jarných mesiacoch. Zámerom
je zníženie energetickej náročnosti školy. Najväčší objem
prác bude vykonaný počas
letných prázdnin, aby nebol
narušený vzdelávací proces.
Podľa harmonogramu prác
by mali deti už od septem-

bra nastúpiť do zrekonštruovaných priestorov. Na tento
účel získalo mesto finančné
prostriedky z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
v objeme 1 145 791,08 eur (34
518 102 Sk).
V jarných mesiacoch by
mala začať aj rekonštrukcia a
modernizácia materskej školy
v Medvedzí v celkovom ﬁnančnom objeme 759 179,44
eur (22 871 582 Sk). Výber

dodávateľa je pred ukončením
a vedenie mesta robí všetko pre
to, aby sa schválený projekt
mohol čo najskôr zrealizovať.
Mesto, ako vlastník týchto
dvoch objektov, urobilo veľa
pozitívnej práce pre deti a učiteľov nášho mesta, aby sa cítili
v školských zariadeniach čo
najpríjemnejšie a hlavne, aby
sa v dobrých podmienkach
mohli plne venovať svojmu
vzdelávaniu.

Pripravujeme projekt pre Domov seniorov
Mesto ﬁnišuje na príprave projektovej dokumentácie. V mestskej časti Krásna Hôrka, na mieste bývalého dopravného ihriska,
je naplánovaná výstavba domu pre seniorov s kapacitou 50 lôžok.
Informácie nám poskytol primátor mesta.
S touto myšlienkou sa vedenie mesta zaoberalo už dlhšiu
dobu, teraz je ideálna situácia,
aby bol tento zámer dotiahnutý
do konca. V súčasnosti je pripravovaná projektová dokumentácia, ktorá musí byť s patričnou
dokumentáciou a žiadosťou
odovzdaná na ministerstvo vý-

stavby a regionálneho rozvoja
do konca marca. Vedenie mesta
vyvíja maximálne úsilie, aby
boli splnené všetky podmienky
pre podanie žiadosti.
Jednou z podmienok je vlastníctvo pozemku. Prijateľné
a vhodné pre tento zámer je
miesto bývalého dopravného

ihriska, ktoré mesto postavilo
v „Akcii Z“. V súčasnosti je v
správe Fondu národného majetku. „Všetko je na dobrej ceste,
podnikáme kroky, aby sa tento
pozemok vrátil mestu. I keď tu
máme domov dôchodcov, populácia v našom meste starne a my
budeme musieť zabezpečiť podmienky na umiestnenie a postaranie sa o ľudí, ktorí to budú
potrebovať, alebo o ktorých sa
nemá kto postarať. Teraz máme
šancu postaviť takýto objekt z

eurofondov a chceme túto šancu
zužitkovať. I keď s uvedeným
projektom máme veľa práce,
robíme to radi v záujme našich
občanov, ale aj preto, aby tí, čo
prídu po nás, mali v meste o
starosť menej.“
Domov seniorov nebude plniť
len funkciu trvalého ubytovania
pre klientov. Do projektu bude
zapracovaná požiadavka denného stacionára a ďalších služieb,
o čo vás budeme informovať v
ďalších číslach našich novín.

Ocenil prácu technických služieb
V závere roka sa primátor stretol aj s pracovníkmi technických
služieb, aby zhodnotil uplynulý rok v tejto organizácii.
Tento rok sa stretnutie uskutočnilo vo vianočnom období.
Okrem stálych zamestnancov
technických služieb sa ho zúčastnili aj pracovníci, občania
nášho mesta, zamestnaní v rámci aktivačnej činnosti pre dlhodobo nezamestnaných. Primátor
bol iniciátorom tohto stretnutia,
pretože sa chcel s nimi osobne
stretnúť, aby im vyslovil uznanie
a poďakovanie za ich prácu, ktorú vytvárajú pre naše mesto.
Vo svojom príhovore zdôraznil, že vedenie mesta si celý rok
všíma prácu ľudí, ktorí vykonávajú verejnoprospešné práce a
vyslovil im uznanie. „Úprimne
a vysoko si vážim vašu prácu
a hovorím to ako primátor, ale
zároveň aj ako váš spoluobčan.

Som rád, že pracujete pre naše
mesto a vážim si vašu prácu a
vážiť by si ju mali všetci občania nášho mesta, ktorí si ju
často nevšímajú. Teší nás, keď
od ľudí z iných miest počúvame
pochvalné slová na čistotu a
poriadok na našich cintorínoch,
keď oceňujú napríklad najkrajšie
vianočné osvetlenie v širokom
okolí. Zametáte ulice, chodníky,
kosíte a hrabete trávniky, vysádzate kvety a vykonávate mnoho
inej činnosti. V rámci našich
možností vás zamestnávame v
čo najväčšom počte, aby sme
vám pomohli vo vašej zložitej
životnej situácii, a tak to bude
aj do budúcnosti.“
Pracovníci aktivačnej činnosti dostali od vedenia darček

a peňažné poukážky na nákup
potravín ako uznanie za ich
prácu. Po spoločnom prípitku
im primátor zaželal do nového
roka všetko najlepšie, hlavne
zdravie, šťastie, aby bol rok

2010 lepší ako predchádzajúci,
aby našli pokoj v duši, pokoj vo
svojich rodinách, aby mali chuť
do života, aby sa nevzdávali a
podarilo sa im získať trvalé zamestnanie.

Nová služba pre motoristov
Na výjazde z Tvrdošína, smerom ku bývalej mliekarni, pribudne pre motoristov v našom meste
nová stanica technickej kontroly
(STK), ktorá bude poskytovať
všetky druhy technických a emisných kontrol pre osobné automobily, kamióny, ale aj ďalšie potrebné služby pre motoristov.
Územné konanie sa už uskutočnilo a do konca februára by

ﬁrma Emade s.r.o. mala dostať
stavebné povolenie. Ak všetko
pôjde podľa harmonogramu,
tak by v júli už mala STK poskytovať svoje služby motoristickej verejnosti.
Stanici technickej kontroly
sa najviac poteší najmä motoristická verejnosť, ktorá za
touto službou doteraz musela
cestovať mimo mesta.

Od mája bude
pošta slúžiť občanom
Výstavba pošty nepatrí medzi
tie, ktorých investorom je mesto,
ale k tomu, aby bola v našom
meste vybudovaná, sa zásadným
spôsobom pričinilo vedenie mesta. Konkrétne primátor, ktorý má
veľmi dobrý vzťah s riaditeľom
Slovenskej pošty. Presvedčil ho o
tom, že na sídlisku Medvedzie je
potrebná nová pošta, ale aj o tom,
že je potrebné upraviť okolie
mestskej pošty a vybudovať tam
ďalšie parkovacie miesta. V minulom roku tam bolo preinvestované takmer milión korún.
Na Slovensku bola vlani
zahájená výstavba len jedinej
pošty. Bolo to v našom meste,

čo najviac ocenia obyvatelia sídliska Medvedzie. V súčasnosti
práce pokračujú podľa harmonogramu, investor ju má v pláne
dokončiť do mája tohto roku.
S potešením musíme konštatovať, že okrem objektu
pošty tu budú vybudované nové
parkovacie plochy, prístupové
chodníky, ale upravená aj verejná zeleň, ktorá skultúrni túto
časť mesta.
Rozhodnutie postaviť poštu
na sídlisku Medvedzie bolo
správne, pretože svojou polohou, no najmä poskytovaním
služieb bude veľkým prínosom
pre občanov nášho mesta.

Revitalizácia centra mesta
Na obnovu Trojičného námestia získalo mesto 1 321 117,971
eur (39 mil. Sk). Projekt pod
názvom „Revitalizácia centra
mesta“ patrí k tým, ktoré zásadne zmenia jeho tvár a zároveň
prinesú skultúrnenie života pre
občanov. Ide o obnovu centrálnej
pešej zóny, pokrytej prírodným
kameňom. Položené budú inžinierske siete, vysadená zeleň,
dodávka a montáž mobiliáru.
Toto urbanisticko - architektonické riešenie Trojičného námestia
rešpektuje územný plán mesta.
V rámci projektu tu budú vybudované aj nové spevnené plochy
a zhromažďovacie priestory,
jazierko v parku, na spoločenské
podujatia budú slúžiť veľké a

malé zastrešené pódiá. Prostriedky mesto získalo z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja
SR v rámci operačného programu
Regenerácia sídel.
Tešíme sa, že po jeho ukončení sa centrum mesta oživí,
opeknie a naše mesto sa znova posunie dopredu. Trojičné námestie postupne zažilo
niekoľko rekonštrukcií, bola
menená dlažba, oplotenie, v
parku pribudlo nové osvetlenie,
asfaltovaná cesta popri parku,
vymenené vodovodné potrubie,
zakrytý potok. Práce v parku
pokračujú naďalej.
Premena Trojičného námestia sa začne v jarných mesiacoch.

Pilotný projekt Slovenska
vyrastá na Oravskom nábreží
Ní z ko e ne rget ick ý t rojpodlažný bytový dom je súčasnosti už pod strechou so založenými oknami. Ďalšie práce boli
prerušené kvôli v zime, akonáhle to počasie dovolí, bude sa na
stavbe pokračovať.
Sme radi, že pilotný projekt Slovenska, táto bytovka s
najvyspelejšou technikou (na
vykurovanie objektu a prípravu TÚV, kde sa budú využívať
okrem tradičného spôsobu aj
plynová kotolňa, solárne kolektory a tepelné čerpadlá) sa
stavia v Tvrdošíne. Je to príjemné konštatovanie, ale je treba si
uvedomiť, že niekto sa musel o

to pričiniť. Uvedomujeme si,
že aj v ďalších mestách by boli
radi, ak by sa takýto projekt
realizoval práve u nich.
Po dokončení budú bytový
dom posudzovať pracovníci Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave spolu
s ministerstvom výstavby a
regionálneho rozvoja. Budú
skúmať tepelnoizolačné vlastnosti, spotrebu energií a ďalšie
údaje, ktoré sa využijú pri
výstavbe bytov na Slovensku.
Predpokladané ukončenie tejto
stavby je v júni, keď sa do nej
môže nasťahovať šesť šťastných rodín.

Okresný úrad bol za zrušenie,
mesto podalo pomocnú ruku
Materská škola v Krásnej
Hôrke bola založená pred päťdesiatimi rokmi a slúžila deťom
niekoľkých generácií. Navštevovali ju deti z miestnej časti
Krásna Hôrka. Pôvodne bola
jednotriedna, umiestnená pri
základnej škole. Po vybudovaní
novej na sídlisku Medvedzie
odkúpila priestory vtedajšia
Tesla Orava Nižná a zrekonštruovala dvojtriedku.
Po úpadku výroby v Tesle
Orava v roku 1991 sa znížila aj
zamestnanosť matiek a následne aj ukončenie všetkých predškolských zariadení vrátane MŠ
Krásna Hôrka. Budovu zobrala
do prenájmu Školská správa v
Dolnom Kubíne, neskôr Okresný úrad v Tvrdošíne.
Na konci školského roka
1999 - 2000 v rámci racionalizácie školstva bol daný návrh zo strany OÚ Tvrdošín na
zrušenie tejto materskej školy.
Návrh bol zdôvodnený vysoký-

mi prevádzkovými nákladmi.
Iniciatívna skupina mamičiek zorganizovala petičnú akciu na záchranu MŠ pre potreby
detí z miestnej časti Krásna
Hôrka. Porozumenie našli u
primátora Ivana Šašku. Mesto
budovu od uvedeného času
odkúpilo od správcu konkurznej podstaty, ktorý likvidoval
majetok Tesly, zrekonštruovalo, zaviedlo plynové kúrenie a
škôlka slúži deťom dodnes.
Vďaka primátorovi a jeho
ľudského prístupu k tejto veci
materská škola nezanikla, čo
istotne ocenili hlavne tí rodičia, ktorých deti navštevovali
a navštevujú toto školské zariadenie.
V kritickom čase, keď OÚ
chcel zrušiť škôlku, mesto
podalo pomocnú ruku a tým
dokázalo, že mu osud detí a
občanov nášho mesta nebol
ľahostajný. Mohlo to skončiť
aj inak.
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Vybraté z pracovného a

Dotvorenie areálu pútnického miesta na
Skalke.
Pilotný projekt bytového domu stavaný zo štátnych prostriedkov bude majetkom mesta.

Zrekonštruovaná radnica z prostriedkov
získaných z ministerstva ﬁnancií.

Parkovacie plochy a chodníky na sídlisku
sa každým rokom rozširujú a skvalitňujú.
Odstránenie havarijného stavu strechy,
so zateplením celého objektu prístavby
ZŠ Márie Medveckej, podporené ﬁnanciami z ministerstva školstva.

Nová technológia na urbárskej píle už
vyrába kvalitné brikety.

Pohľad na zrekonštr uovanú skládku
odpadov, získaných z prostriedkov EÚ
z„Programu životné prostredie“.

Prvá kazeta novej skládky odpadov spĺňa
kritériá európskych noriem.

Výstavba vodovodu a kanalizácie v Medvedzí vyriešila už podmienky pre výstavbu nových domov.

Novým tepelným zdrojom na biomasu je
vykurované sídlisko Medvedzie so zárukou nižšej ceny tepla.

Mnohé cesty v meste dostali aj v roku
2009 nový koberec.

Obytný súbor pod Žiarcom s novou kanalizáciou má už všetky inžinierske siete,
na obidve stavby mesto získalo ﬁnancie
z ministerstva životného prostredia.

Objekt novej pošty na sídlisku bude slúžiť
občanom o niekoľko mesiacov.

Rekonštrukcia kultúrneho domu na sídlisku
je výsledkom cezhraničnej spolupráce a je
ﬁnancovaná z prostriedkov Európskej únie.
Úspešný projekt v čerpaní eurofondov z
ministerstva výstavby vylepší podmienky
mesta, aj hasičov.
Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodného
systému v Oraviciach sa realizuje z eurofondov ministerstva životného prostredia.

Nová kanalizácia a čistička odpadových vôd
sa buduje z ﬁnancií Nórskeho kráľovstva.
Spracovaná projektová dokumentácia pre vybudovanie okružnej križovatky pri kostole.

Nevyhnutná obnova kostolíka a jeho areálu bola v roku 2009 ﬁnančne podporená
z ministerstva kultúry.
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spoločenského kalendária roku 2009
Najvýznamnejšej spoločensko-kultúrnej udalosti – odhalenia sochy J. M. Hurbana sa zúčastnili občania z rôznych kútov Slovenska.

Slávnostného aktu sa zúčastnili aj
najvyšší štátni, vládni a cirkevní
predstavitelia Slovenska.
Dobrovoľní hasiči pri oslavách
135. výročia založenia hasičského zboru.

Slávnosť pri príležitosti zápisu kostola Všetkých svätých do Zoznamu
kultúrneho dedičstva UNESCO.

Spoločenské podujatia pri príležitosti Dňa učiteľov je poďakovaním a ocením všetkým pracovníkov školských zariadení vedením mesta.

Podpísaním „Partnerstva“ wójtom Gminy Kościelisko a primátorom mesta sa projekt Tatry nás
spájajú, a nedelia dostal do realizačnej fázy.

Účastníkov Dní slovenskej a poľskej
kultúry prišli pozdraviť do Oravíc aj podpredsedovia NR SR.

Spoločná fotograﬁa účastníkov medzinárodného projektu Twin Town vo Švédsku
za účasti zástupcov nášho mesta.

Pamätná tabuľa venovaná slávnemu richtárovi Karolovi Lippayovi, umiestnená na
budove radnice.
Úplná rekonštrukcia piety Sedembolestnej Panny
Márie s uchránením jej historickej hodnoty z
roku 1759.

Predstavitelia mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko pri dotváraní spoločného projektu.

Folklórny súbor z Kościeliska s čelnými
predstaviteľmi partnerských miest na
Dňoch slovenskej a poľskej kultúry.

Spoločná fotograﬁa účastníkov medzinárodného lyžiarskeho prechodu „Stopa bez hraníc“.

Pani Mária Bakošová z Krásnej Hôrky s primátorom pri oslave svojich stých narodenín.
Slávnostné uvítanie novorodencov do
spoločenstva mesta sa už stalo tradíciou.

Ako dar od mesta prijali seniori voľný
vstup do Meander parku v Oraviciach.

Atrakciou boli pre návštevníkov Oravíc
furmanské preteky, kde svoje majstrovstvo
predviedli furmani z celého Slovenska.

Mladí tvrdošínski futbalisti reprezentovali Slovensko na hrách FICEP v Brne.

Vedenie mesta nezabúda ani na obyvateľov domova dôchodcov.

Najstaršou občiankou nášho mesta je pani Anna
Kristofčáková, ktorá sa dožila 102 rokov.

Novoročná čaša patrí k najvýznamnejším
spoločenským udalostiam nášho mesta.
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Aj keď kríza v roku 2009 zasiahla mnohé mestá a obce Slovenska, naše mesto, zdá sa, že obišla
Vďaka dobrej komunálnej politike, uvážlivému hospodáreniu a najmä
úspešnému vypracovávaniu projektov, z ktorých naše mesto získalo do
svojho rozpočtu vyše 10 mil. eur (300 mil. Sk) z eurofondov a štátneho
rozpočtu, mesto a jeho občania nepocítili dopady tejto hospodárskej krízy. Dôkazom toho je uskutočnenie viacerých investičných akcií, ktoré by
sa nedali v nijakom prípade ﬁnancovať z podielových a mestských daní,
pričom dane pre obyvateľov mesta neboli zvyšované a v roku 2010 sa ani
zvyšovať nebudú. O úspechoch možno hovoriť v kultúrnej a sociálnej
oblasti, v športe a ďalších činnostiach mesta. Prinášame vám v skratke
informácie o najdôležitejších udalostiach a aktivitách za minulý rok.
Január
V kine Javor sa 22. januára stretlo vedenie ﬁrmy Hydac Electronic, s. r. o. s majiteľmi
pozemkov v Krásnej Hôrke, o ktoré má ﬁrma záujem, pretože chce ďalej investovať a
postaviť ďalšiu halu fabriky.
l
l
l
Pracovníci Urbáru Tvrdošín vypracovali projekt s názvom „Projekt rastlinolekárskej
starostlivosti na zabránenie zhoršovania zdravotného stavu lesov a lesných porastov“.
Projekt bol úspešný a urbár na ochranu lesa dostal dotáciu 1 242 442 korún.
l
l
l
V priestoroch mestskej radnice sa 21. januára uskutočnilo ďalšie rokovanie vedenia Komtermu s vedením mesta. Výsledkom týchto rokovaní bola dobrá správa pre ﬁrmy, občanov a
inštitúcie nášho mesta, ktoré odoberajú energiu z tohto zdroja. Štiepkou sa bude kúriť od najbližšej vykurovacej sezóny, a čo je podstatné, príde aj k zníženiu cien za teplo a teplú vodu.
l
l
l
Spoločnosť HBH Projekt spol. s r. o., ktorá zhotovuje na základe zmluvy o dielo pre
Národnú diaľničnú spoločnosť dokumentáciu stavebného zámeru a dokumentáciu na územné rozhodnutie na výstavbu „Rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou“, podala
žiadosť na mestský úrad o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby, do ktorej boli
zapracované všetky požiadavky mesta, bola zo strany mestského úradu posúdená kladne.
l
l
l
Vo veľkej sále sa 30. januára pod záštitou primátora mesta Ivana Šašku uskutočnilo
spoločenské podujatie - Novoročná čaša. Stretnutia sa zúčastnili aj vzácni hostia Dušan
Galis, splnomocnenec na Úrade vlády pre šport a mládež SR, wójt Bohdan Pitoń a Władysław Długosz z družobnej gminy Kościelisko v Poľsku, novovymenovaný vysokoškolský profesor Ľubomír Pekarčík, duchovní predstavitelia mesta a ďalší hostia.

l
l
l
„Na základe projektu rozvoja športových tried podarilo sa získať ﬁnančné prostriedky na vybavenie školského ﬁtnescentra a zakúpenie ďalších športových potrieb. Finančnou čiastkou ešte prispelo ministerstvo školstva, mesto a naša škola.
l
l
l
Mesto predložilo na Úrad vlády SR projekt na rozšírenie kamerového systému.
Bol úspešný a Rada vlády SR nám schválila pridelenie ﬁnančných prostriedkov výške
10 000 eur (300 000 Sk).
l
l
l
V máji na Oravskom nábreží sa začal budovať „Nízkoenergetický bytový dom“ so
šiestimi bytmi. Na stavbe boli použité doterajšie najmodernejšie stavebné a iné konštrukčné prvky. Na nízkoenergetický bytový dom nám boli schválené nenávratné ﬁnančné
prostriedky z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Tvrdošín je prvé mesto
na Slovensku, kde sa výstavba takéhoto bytového domu začala realizovať.
Jún
Medzinárodný festival ﬁlmov o životnom prostredí pod názvom Enviroﬁlm patrí medzi
najvýznamnejšie podujatia rezortu životného prostredia. Najlepšie víťazné ﬁlmy sme mali
možnosť vidieť aj v Tvrdošíne v rámci pofestivalovej prehliadky 3. a 4. júna v kine Javor.
Prehliadky sa zúčastnili Jaroslav Jaduš, štátny tajomník MŽP SR, ktorý je zároveň riaditeľom
festivalu a Stanislav Štofko, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia.
l
l
l
Družobné vzťahy sa zintenzívnili aj na úrovni samosprávy. Zástupcovia nášho mesta
sa 11. - 14. júna zúčastnili v Poľsku na akcii Dni Kobylnice. Hlavným cieľom stretnutia
bolo podpísanie dohody o spolupráci s ďalšími mestami zo Slovenska, Poľska a Čiech.
Zároveň tu prebehli aj rokovania, týkajúce sa medzinárodného projektu Twin Town.
l
l
l
V pondelok 15. júna sa konala slávnostná inaugurácia prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, ktorej sa zúčastnil aj primátor mesta Ivan Šaško.
l
l
l
Cezhraničná spolupráca s Poľskom nie je len deklaráciou, o čom svedčili výmeny
mládeže. Žiaci Základnej školy M. Medveckej začiatkom júla vycestovali na týždňový
pobyt do Kobylnice a v tom istom období sme hostili poľské deti v Tvrdošíne.

Február
Na základe kritérií o výnimočnej univerzálnej hodnote bol náš kostol Všetkých svätých
7. júla 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
a tým zaradený k pamiatkam celosvetového významu. Slávnostného odovzdávania certiﬁkátov sa zúčastnili primátor Ivan Šaško a jeho zástupkyňa Vlasta Jančeková, ktorí ho za
mesto Tvrdošín prevzali 24. februára z rúk ministra kultúry SR Mareka Maďariča.
l
l
l
V rámci pracovného rokovania sa 21. februára v poľskej Jablonke stretli
prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a prezident Poľska Lech
Kaczyński. Prvá časť stretnutia sa uskutočnila v Úrade Gminy Jabłonka, kde
vzácnych hostí privítal wójt Antoni Karlak. Na stretnutí prezidentov sa zúčastnilo viacero poslancov a senátorov poľského Sejmu, s ktorými vzájomnú
spoluprácu prezentoval primátor a poslanec NR SR Ivan Šaško.
l
l
l
V rebríčku najlepších stredných škôl, ktoré už tretí rok podľa výsledkov externých
maturít zostavuje rezort školstva na základe údajov Štátneho pedagogického ústavu, sa
v Žilinskom kraji v prvej trojke ocitlo Gymnázium z Tvrdošína.

Apríl
Pracovné rokovanie o rýchlostnej ceste R3 sa uskutočnilo 15. apríla na Ministerstve dopravy pôšt a telekomunikácii SR. Zvolané bolo za účelom prerokovania
navrhovaných mimoúrovňových križovatiek na rýchlostnej ceste v úseku Tvrdošín
- Dolný Kubín. Rokovania, ktoré zvolal obstarávateľ projektovej dokumentácie - Národná diaľničná spoločnosť a.s. Bratislava, sa zúčastnil aj primátor Ivan Šaško.
l
l
l
Veľká sála patrila učiteľom a prevádzkovým pracovníkom škôl a predškolských
zariadení, ktoré patria pod správu mesta. Všetci prijali pozvanie, aby si pripomenuli a
zhodnotili svoju prácu, svoje poslanie pri príležitosti Dňa učiteľov, pozvanie prijali aj
učitelia na dôchodku, ktorí pracovali v mestských MŠ, ZUŠ a ZŠ M. Medveckej.
l
l
l
Pozemkové spoločenstvo urbárskych spolumajiteľov v Tvrdošíne uzavrelo
zmluvu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v Bratislave a v rámci schváleného projektu dostali 774 774,14 eur približne 23 340 000 Sk, od Európskej
únie ako nenávratný príspevok určený na obnovu lesa.
Máj
V druhú májovú nedeľu, sa zaplnili priestory kina Javor mamičkami, ktoré s láskou
prijali pozvanie primátora mesta, ktorý im prišiel osobne poďakovať.
l
l
l
ZŠ M. Medveckej od ministerstva školstva získala vďaka trom projektom nemalé
ﬁnančné prostriedky, projekt na jazykové laboratóriá „priniesol škole“ 8 300 € (250
tisíc Sk), projekt „Otvorená škola žiakom rodičom i verejnosti“, kde škola získala 8
300 € (250 tisíc Sk). Pekný balíček peňazí škole priniesol aj projekt „Športové triedy“
17 260 € (520 000 Sk).
l
l
l
Oslavy 15. výročia založenia Gymnázia v našom meste vyvrcholili 7. mája 2009
slávnostnou akadémiou, ktorá sa uskutočnila v kine Javor za účasti primátora mesta,
zástupcov zo ŽSK kraja, riaditeľov škôl, profesorov a študentov.
l
l
l
Mesto Tvrdošín ako zriaďovateľ materských škôl a školských zariadení podalo v
rámci výzvy Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009 dva
projekty. Realizátorom prvého projektu Kvalitné vybavenie kuchyne - kvalitná strava
na našom tanieri bola Školská jedáleň pri MŠ Medvedzie s celkovými nákladmi 13 756
eur. Druhý projekt Žijeme si tu zdravo zrealizovala Školská jedáleň pri MŠ, Oravské
nábrežie s nákladmi 12 495 eur.

September
Trojdňové slávnosti mesta v dňoch 18. - 20. septembra sa niesli v znamení troch
výročí - 160. výročia príchodu J. M. Hurbana do mesta, 350. výročia potvrdenia vlastníckych práv územia Oravíc Tvrdošínu a 640. výročia udelenia mestských kráľovských
výsad kráľom Ľudovítom Veľkým.
l
l
l
Za účasti prezidenta Ivana Gašparoviča, podpredsedníčky Národnej rady SR Anny
Belousovovej, predsedu SNS a poslanca národnej rady SR Jána Slotu, poslancov Národnej
rady SR, podpredsedu vlády SR a ministra školstva Jána Mikolaja, ministra výstavby
a regionálneho rozvoja SR Igora Štefanova, spišského biskupa a predsedu konferencie
biskupov Slovenska Františka Tondru, generálneho biskupa evanjelickej cirkvi Miloša
Klátika, štátnych tajomníkov slovenskej vlády, hostí z Poľska na čele s wojtom Gminy
Kościelisko Bogdanom Pitoňom a wojtom Gminy Jablonka Antonom Karlakom, poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších hostí sa 18. septembra uskutočnilo odhalenie
pamätnej tabule tvrdošínskeho richtára Karola Lippaya na budove radnice a v mestskom
parku odhalenie sochy Jozefa Miloslava Hurbana. Slávnostný akt odhalenia vykonali
prezident Ivan Gašparovič, Ján Slota a Anna Belousovová.
l
l
l
Tvrdošínsky dobrovoľný hasičský zbor bol založený 14. októbra 1874 a spolu s
dolnokubínskym patrí medzi prvé dva hasičské zbory založené na Orave. Oslavy 135.
výročia sa konali 19. septembra v rámci Slávností mesta. Osláv sa zúčastnili členovia
hasičských zborov partnerskej Gminy Kościelisko z Poľska, Trstenej, Zábiedova a Štefanova. O deň neskôr sa v areáli kostola Všetkých svätých uskutočnila slávnosť, venovaná
zápisu tohto kostola do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
l
l
l
Primátor Ivan Šaško podpísal v júni zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu Obnova národnej kultúrnej pamiatky - dreveného kostola Všetkých svätých s dotvorením jeho areálu. Rozhodnutím výberovej
komisie ministerstva kultúry dostalo mesto takmer 52 tisíc eur (1 566 552 Sk). Projekt
bol zrealizovaný do konca roku.
Október

Marec
Primátor Ivan Šaško sa 5. marca stretol s generálnym riaditeľom Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Jánom Kucharčíkom a pracovníkom, ktorý má na starosti hydrometeorologické stanice a zariadenia na
Slovensku. Cieľom rokovania bolo zriadenie takejto stanice v Oraviciach.
l
l
l
V pondelok 16. marca pricestoval do Tvrdošína Bronislaw Dutka, poslanec
poľského Sejmu a predseda parlamentného výboru, ktorý bol poverený úlohou
prerokovať s podpredsedom výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny
rozvoj Ivanom Šaškom ďalšie možnosti rozvoja cezhraničnej spolupráce.
l
l
l
V rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca spolu s gminou
Koscielisko bola v novembri 2008 spracovaná projektová dokumentácia na
modernizáciu kultúrneho domu v Medvedzí. Projekt bol úspešný a mestu
boli schválené ﬁnančné prostriedky z európskych fondov na modernizáciu
kultúrnych domov v Medvedzí a Kościelisku.
l
l
l
Medzi Tvrdošínom a družobnou Gminou Kościelisko sa začala písať nová
história lyžiarských prechodov, ktorým organizátori dali názov „Stopa bez hraníc“. Medzinárodné podujatie sa konalo 14. marca a zúčastnilo sa ho viac ako
sto lyžiarov, štart malo v zimnom stredisku vo Witowe a cieľ v Oraviciach.

l
l
l
Mesto získalo na obnovu Radnice ﬁnančné prostriedky, ktoré použilo počas augusta
na rekonštrukciu, maľovanie a celkovú obnovu budovy. Zlúčením našich a štátnych
prostriedkov z dotácie dostala budova úplne nový šat. Maľovanie obradnej miestnosti
sa robilo po takmer desiatich rokoch a s vlastnými kapacitami.
l
l
l
Mesto v letných mesiacoch urobilo rekonštrukciu ciest a chodníkov a parkovacích
plôch v Medvedzí, pri bytovke č. 10 bola kompletne opravená cesta, chodníky, položené
nové obrubníky, bolo predĺžené parkovisko a vyasfaltovaný celý priestor. Nový koberec bol
natiahnutý povedľa cintorína v Medvedzí. Úplná rekonštrukcia chodníka s novými obrubníkmi a odvodnením sa urobila aj od bytovky č. 36 pod ZŠ M. Medveckej. Nové parkovacie
miesta boli urobené pred bytovkou č. 26, povedľa bytovky sa zrekonštruoval aj chodník.
l
l
l
Už po tretí krát sa od 27. do 29. augusta predstavitelia mesta Tvrdošín, študenti Gymnázia a SPŠ Tvrdošín stretli so zástupcami 8 štátov Európskej únie (Fínsko, Švédsko, Nemecko, Belgicko, Estónsko, Litva, Poľsko a Slovensko) na projekte nazvanom Twin Town.
Miestom stretnutia tohto roku bolo hosťovské mestečko Östhammar vo Švédsku.

Naše mesto navštívil wójt Gminy Kościelisko s vedúcou ﬁnančného odboru. Predmetom ich stretnutí s primátorom a jeho zástupkyňou boli spoločné projekty cezhraničnej spolupráce. Obidve mestá začnú modernizovať kultúrne domy vo svojich obciach.
Tvrdošín na rekonštrukciu a spoločné podujatia získal z fondov Európskej únie takmer
332 tisíc eur, ktoré preinvestuje do jesene 2010.
l
l
l
Na štart tohtoročného 46. ročníka, ktorý začínal v Aténskom prístave Faliron sa
postavilo 45 lodí. Veľký úspech na nej dosiahla česko-slovenská posádka, v ktorej
štartovala Katarína Šašková a aj jej zásluhou si v konkurencii s morskými národmi
vybojovala bronzovú medailu.
Júl
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina
vydal 9. júla kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie stavby „Revitalizácia skládky
odpadov Tvrdošín - Jurčov Laz“ mestu Tvrdošín v areáli prevádzky „Skládka odpadov
Tvrdošín - Jurčov Laz“.
l
l
l
Začiatkom roka vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR výzvu, ktorá riešila
problematiku odpadového hospodárstva. Mesto už malo projekt pripravený, zareagovalo
okamžite. Projekt uspel, a pretože je spoluﬁnancovaný z Kohézneho fondu, dopomohol
mestu k dotácii z prostriedkov Európskej únie vo výške 890 729 eur (26 834 102 Sk) a
od 15. júla sme začali vyvážať komunálny odpad už na novú skládku.
l
l
l
V priestoroch Spojenej školy sa v dňoch 10. - 13. júla uskutočnilo celoslovenské
stretnutie mladých zo Združenia mariánskej mládeže. Do Tvrdošína prišlo približne
300 mladých ľudí zo Slovenska vo veku od 14 rokov.
l
l
l
Dejiskom slávnostného podpísania „Partnerstva“ v projekte Tatry nás spájajú, a
nedelia - garancia trvalého rozvoja Mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko sa stalo Kościelisko, kde primátor mesta Ivan Šaško s wójtom gminy Bohdanom Pitońom 21. júla
potvrdili svoju účasť na projekte. Projekt, spoluﬁnancovaný zo zdrojov Európskej únie
(Európsky fond regionálneho rozvoja) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská
republika - Slovenská republika 2007 - 2013 má za cieľ okrem investičných akcií - modernizácie centier kultúry v Tvrdošíne a Kościelisku rozšíriť vzájomnú spoluprácu v
kultúrnej, hospodárskej a sociálnej oblasti od mája 2009 do marca 2011.
l
l
l
Na Úrade vlády SR podpísal 23. júla primátor Ivan Šaško zmluvu o poskytnutí nenávratného ﬁnančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho ﬁnančného
mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške 1 754 446
eur (52 854 440 Sk), čo predstavuje 100 percent z celkových výdavkov na realizáciu
tohto investičného projektu.
l
l
l
Výber mladších dorastencov Oravy reprezentoval Slovensko na hrách FICEP (hry
kresťanskej mládeže), ktoré sa uskutočnili v dňoch 9. - 12. 7. v Brne a medzi nimi nechýbali ani naši dorastenci.
August
Tohtoročný už 19. ročník sviatku folklóru v Oraviciach sa niesol v znamení Dní slovenskej
a poľskej kultúry, kde bola prezentovaná ľudová kultúra a spolupráca oboch krajín. Festivalu
sa zúčastnili aj dvaja podpredsedovia parlamentu NR SR T. Cabaj, A. Belousovová.

Od 1. októbra spoločnosť Komterm, a. s. v Nižnej (v areáli bývalej Tesly Orava)
oﬁciálne spustila prevádzku novovybudovanej kotolne na spaľovanie drevnej štiepky,
ktorá zásobuje teplom Nižnú, Tvrdošín, školy, bytové družstvá, ale aj ďalších odberateľov.
Otvorenia sa zúčastnili generálny riaditeľ spoločnosti Komterm, a.s. Jaroslav Kulhánek,
poslanec NR SR a primátor Tvrdošína Ivan Šaško.
l
l
l
Dvadsaťpäť rokov oslávila v októbri Stredná odborná škola lesnícka v Tvrdošíne.
Oslavy boli spojené s Dňom otvorených dverí.
l
l
l
Pri Spojenej škole Tvrdošín bolo v hodnote 100 tisíc eur postavené nové viacúčelové
ihrisko, ktoré bude slúžiť študentom školy, ale aj ostatným občanom nášho mesta.
l
l
l
Na základe projektu „Rekonštrukcia lesnej cesty Rakytňák a Tichá v rámci protipožiarnych opatrení“, ktorý spracoval urbár bola v Oraviciach vykonaná rekonštrukcia dvoch ciest
- lesnej cesty Rakytňák v dĺžke l,7 km a lesnej cesty Tichá Magura v dĺžke 2,2 km.
l
l
l
Milanovi Džuganovi sa splnil ďalší sen, keď sa mu podarilo v Nepále v Himalájach úspešne zdolať šiesty najvyšší vrchol planéty Cho oyu (8 201 m. n. m.) spoločne
s Petrom Šperkom a Antonom Dobešom, bývalým spolužiakom z priemyslovky v
Tvrdošíne.
November
Primátor mesta rokoval v Bratislave s prezidentom Hasičského a záchranného
zboru Alexandrom Nejedlým o problematike, ktorá sa týkala pôsobnosti profesionálnych hasičov v našom meste.
l
l
l
24. novembra sa na radnici stretol primátor mesta s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja Igorom Štefanovom s ktorým rokoval aj o zatepľovacom programe,
kde bolo konštatované, že o zateplenie požiadali už takmer všetky bytovky.
l
l
l
Primátor mesta sa 27. novembra stretol v radnici so zástupcami ﬁrmy Komterm,
na čele s generálnym riaditeľom Jaroslavom Kulhánkom a jednou z tiem rokovania
bola aj cena tepla pre obyvateľov nášho mesta.
l
l
l
V rámci projektu „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v Oraviciach bolo v roku 2009 položené vodovodné potrubie v dĺžke 334,5 m, vybudované
prívodné rigoly, vtokový objekt, odberný objekt, vodojem a oplotenie vo výške 214
eur, mesto získalo ﬁnančné prostriedky z Ministerstva životného prostredia SR.
December
Stavbárske práce na novej nízkoenergetickej bytovke na Oravskom nábreží pokračovali podľa harmonogramu, predpokladané odovzdanie tohto jedinečného projektu v
rámci Slovenska je naplánované v júni 2010.
l
l
l
12. decembra sa uskutočnil v mestskej športovej hale Sviatok príbuznosti, ktorý bol
okorenený vydareným kultúrnym programom.
l
l
l
Pokračovali práce na výstavbe kanalizačného zberača v Oraviciach.
l
l
l
Bolo organizované množstvo predvianočných kultúrno-spoločenských podujatí.
l
l
l
V našom výbere sme uviedli niekoľko najväčších akcií v rámci
nášho mesta, spomenúť však je potrebné aj tie aktivity, ktoré sa
každoročne opakujú v oblasti životného prostredia, odpadového
hospodárstva, údržby zelene, trávnatých plôch, drevín a parkov.
Nesmieme zabudnúť na údržbu a opravu miestnych komunikácií,
chodníkov, parkovísk, verejného osvetlenia, ale aj opravy budov a
zariadení, ktoré sú v správe mesta, opravy a údržby našich školských a predškolských zariadení, športových a detských ihrísk,
cintorínov a iných objektov. Všetky tieto akcie v rámci mesta si
každoročne vyžadujú nemalé ﬁnančné prostriedky, ktoré vedenie mesta musí zabezpečiť a najmä účelne použiť tam, kde si to
situácia vyžaduje.
Veríme, že aj rok 2010 bude aspoň taký úspešný ako bol
rok 2009.
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Narodili sa

Dá sa povedať, že nám z okolitých miest a obcí aj tak trochu v
dobrom závidia, že mesto vytvorilo pre deti, mládež, ale aj dospelých také ideálne podmienky. Ale
to je už známe, vedenie mesta a
poslanci sa snažia pre šport a oddych vytvárať občanom tie najlepšie podmienky. Ktože by nechcel
aj ideálnejšie podmienky.
Pamätníci si možno spomenú,
že mesto malo tri lyžiarske vleky
- za Galériou Márie Medveckej,
nad družstvom na Medvedzí a
tretí na Bučníku, ale našli sa ľudia, ktorí ich rozobrali a rozkradli.
Keby ich neboli rozkradli, tak
dodnes mohli fungovať, aspoň
ten na Bučníku. Dnes je však
lyžovanie o ekonomike a dobrých podmienkach, v okolí mesta
nemáme na zjazdové lyžovanie

Sobáše
16. 1. Eva Juriňáková – Martin Šavol

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:

80 rokov
Anton Kovalčík, Tvrdošín
Mária Kovaliková, Krásna Hôrka
Jozef Pafčo, Tvrdošín
Pavol Pecho, Tvrdošín

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

Odišli z našich radov
V roku 2009
17. 12. Johana Dzuriková
17. 12. Pavel Miča
20. 12. Rudolf Krššák
22. 12. Mária Macáková
26. 12. Kvetoslava Frčová
V roku 2010
12. 1. Jozef Zeman
15. 1. Pavol Čičman
17. 1. Milena Jagelková
21. 1. Mária Chorvátová

83-ročná
63-ročný
68-ročný
55-ročná
74-ročná
53-ročný
73-ročný
38-ročná
85-ročná

Spomienka na vzácneho človeka
V piatok 8. januára sme si pripomenuli nedožité jubileum-60 rokov vzácneho človeka vdp.
Júliusa Chalupu, ktorý pôsobil v našom meste
ako správca farnosti v rokoch 1987 - 1991.
Odišiel náhle 24. júna 1991
vo svojich 41 rokoch. Vitalita jeho osobnosti mu nedovoľovala žiť polovičato, ani

priemerne. Vynaložil veľa síl
a prostriedkov na zveľaďovanie božích chrámov. „Krása,
obklopujúca človeka, pôsobí
spätne na jeho vnútro,“ upozorňoval J. Chalupa. „Krásno“
chápal ako symbol, vyjadru-

Korčuľovať sa prichádzajú do nášho mesta
O tom, že postaviť a prevádzkovať ľadovú plochu malo
zmysel, potvrdzujú nielen deti, ale aj dospelí. Na klzisko
Pod Veling prichádzajú ľudia z celej hornej Oravy.

V roku 2009
6. 11. Dionýz Pajchl
16. 11. Nikola Ďaďová
16. 11. Dominik Hruboš
19. 11. Nela Hrubošová
27. 11. Peter Jánoš
28. 11. Vanesa Šprláková
1. 12. Adam Pekarčík
4. 12. Veronika Kurcinová
7. 12. Marek Košarišťan
8. 12. Vivienne Kráľová
8. 12. Jakub Grobarčík
8. 12. Viktória Michalčíková
15. 12. Bianka Betuštiaková
19. 12. Lukáš Papan
21. 12. Patrik Krivda
23. 12. Leo Žmiják
24. 12. Vanesa Pytelová
26. 12. Tomáš Ján Vrana
27. 12. Emma Feniková
31. 12. Viktória Kotúľová
V roku 2010
4. 1. Marcus Medvecký

júci túžbu obklopiť sa Božou
prítomnosťou, aby ona potom
vplývala na človeka.
Vedel žasnúť nad láskou
Trojjediného Boha k človeku
a ľudí učil túto lásku opätovať,
o čom svedčia aj jeho texty k
piesňam, zvukové nahrávky,
no predovšetkým jeho homílie, ktoré si môžeme prečítať
v publikáciách „Posila v slove“. Zaslúžil sa o povznesenie nášho mesta či už svetsky
alebo duchovne. Zostáva v
našich mysliach a srdciach.
Spomíname si na neho ako
osobnosť, ktorá bola tolerantná
a ľudská. Jeho krásne myšlienky a modlitby pripomíname
v našich mestských novinách
ako „Posilu v slove“.

Huby moja vášeň
V mestskom kultúrnom stredisku bola v januári inštalovaná výstava„Huby moja vášeň“ pri príležitosti životného
jubilea Jozefa Olejníka, ktorú pripravili Žilinský samosprávny kraj, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
a Mesto Tvrdošín.

Pozvánka do kina
Pripravili sme pre vás v januári
a februári

2012 – thriller
31. 1. 2010 (nedeľa) o 1800
ALVIN A CHIPMUNKOVIA 2
– animovaná rodinná komédia
21. 2. 2010 (nedeľa) o 1800
PROBLÉMY V RAJI – komédia,
28. 2. 2010 (nedeľa) o 1800

ani vhodný kopec. Bez umelého
zasnežovania to už dnes nejde a
v čase krízy majú problém naplniť svoje kapacity aj veľké zimné
strediská. Na druhej strane, na
okolí je dosť podmienok na lyžovanie, tak prečo stavať ešte vlek,
keď mesto môže peniaze použiť
na potrebnejšie veci, ktoré budú
slúžiť nám všetkým.
Potrebné je spýtať sa, čo to boli
vlastne za ľudia, prečo to urobili, či nebodaj to mysleli s našim
mestom inak?
Ideálne podmienky na zjazdové
lyžovanie máme aj v Oraviciach,
nechýba tu lyžiarska škola, vytvoril
sa lyžiarsky klub, kde sa profesionálne venujú lyžiarom. V Oraviciach sa už organizujú preteky
v zjazdových disciplínach, ale na
svoje si tu prídu aj bežkári. Výraz-

ne zľavy v Oraviciach využívajú aj
deti zo škôl nášho mesta. Na zjazdovke sa začali už organizovať aj
medzinárodné lyžiarske preteky.

Ten, kto sa chce ísť lyžovať,
ten si svoj svah nájde, tak, ako si
nájde korčuliar klzisko v našom
meste.

V knihe o pamiatkach UNESCO aj Tvrdošín
Vydavateľstvo Dajama v roku 2009 vydalo publikáciu Svetové kultúrne dedičstvo. Táto publikácia
predstavuje slovenské lokality a objekty zapísané
v zozname UNESCO.
Reprezentatívna k niha Slovensku. Nás môže tešiť
charakterizuje v ýznam a a sme pyšní, že pod číslom
pestrosť nášho historického 1273 je v zozname svetovéa kultúrneho prostredia na ho dedičstva aj náš drevený

gotick ý kostol Všetk ých
svätých. Tvrdošín je už natrvalo zapísaný do všetkých
k roník svetovej histór ie.
Stačilo však málo a dnes
by už neexistoval, keby po
roku 1986 vtedajší predseda
MsNV a súčasný primátor

nevynaložil maximálne úsilie na jeho záchranu. Svojou
nezlomnou vôľou dokázal
presadiť, že bol komplexne
zrekonštruovaný a zachránený jedinečný skvost, ktorý
môžeme obdivovať my aj
ďalšie generácie.

Spoločnosť je dodávateľom komplexu služieb
„Spoločnosť Komterm a. s. vznikla ako samostatná akciová spoločnosť v roku 2002. Je dodávateľom tepla aj pre sídlisko Medvedzie. O spoločnosti
a jej činnosti nás informovala Ing. Petra Kinzlová,
vedúca zákazníckeho centra Komterm a. s.
„Počas svojho pôsobenia sa
naša spoločnosť zaradila medzi popredných poskytovateľov
energetických služieb a energetického poradenstva na slovenskom trhu. Svojim zákazníkom,
medzi ktor ých patria najmä
priemyselné a výrobné podniky,
nemocnice, školy, bytové druž-

stvá či majitelia samostatných
objektov, prináša optimalizáciu
ich energetických potrieb. V
oblasti energetiky ponúka ucelené portfólio vzájomne previazaných energetických služieb k
zaisteniu komplexnej dodávky s
cieľom uspokojiť väčšinu potrieb
klientov. V súčasnosti Kom-

Nová monograﬁa aj s vašou pomocou

Mesto Tvrdošín pripravuje materiály na vydanie novej monograﬁe.
Hlavným dôvodom a cieľom jej
vydania je snaha, aby bol občanom
poskytnutý 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

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.

Rozlúčka s fašiangom
Pri príležitosti konca fašiangu a začiatku pôstneho obdobia
sme pre vás pripravili „Rozlúčku s fašiangom“, ktorá sa uskutoční v utorok 16. februára 2010 o 1500 na Trojičnom námestí
v Tvrdošíne. Bude pre vás pripravený kultúrny program, kysnuté šišky a čaj. Pre každého, kto príde na Trojičné námestie v
maske, bude pripravená odmena.

Na klzisko v karnevalových maskách
Centrum voľného času Tvrdošín pripravilo pre všetky deti mesta
„Karneval na ľade“, ktorý sa uskutoční v pondelok 1. februára od
1100 do 1300 na umelej ľadovej ploche Pod Velingom. Každé dieťa,
ktoré príde na ľad v maske dostane sladkosť.

Pozvánka na karneval

Centrum voľného času Tvrdošín vás pozýva v sobotu 6. februára 2010 do stolnotenisovej haly
v Medvedzí, kde sa uskutoční
nultý ročník Batôžkového karnevalu 2010 pre dospelých. Vstup
je možný len v maskách! Čakajú
na vás súťaže o pekné ceny a vyhodnotená bude najlepšia maska.
Vstupné sú 3 eurá. Viac informácií získate na tel. č. 043/532 2168,
kde si môžete zakúpiť i vstupenky. Tešíme sa na vašu účasť.

Pozvanie
XXII. Mestský bál mesta Tvrdošín
12. februára 2010 o 1930
Veľká spoločenská sála v Tvrdošíne
V programe sa predstavia: Tanečné štúdio
Maestro, speváčka Jadranka Handlovská a DJ
Dalibor Leginus.
Informácie získate V MsKS Medvedzie,
č. t. 532 2167, e-mail: msksts@orava.sk

term na Slovensku zabezpečuje
tepelný komfort v Nižnej, Tvrdošíne, Trenčíne, Liptovskom
Mikuláši a v Bratislave. Dodávku elektrickej energie realizuje
spoločnosť prostredníctvom
vlastnej distribučnej siete podnikateľským subjektom a domácnostiam v Nižnej a v Žiline.
Pri výrobnej činnosti sa kladie neustály dôraz na životné
prostredie. V roku 2010 spoločnosť predpokladá zabezpečiť
celkovú dodávku tepla pre obec
Nižná a sídlisko Medvedzie v
Tvrdošíne z obnoviteľného zdroja
energie - drevnej štiepky. V súčasnosti, viac ako kedykoľvek
predtým, platí, že najlacnejšia
energia je tá, ktorú klient nespotrebuje. Spoločnosť Komterm
neustále navrhuje spôsoby optimálneho využívania energií, po-

núka klientom najlepšie riešenia,
ktoré povedú k minimalizovaniu
negatívneho dopadu nárastu cien
energií.
Ceny tepla schválené Úradom
pre reguláciu sieťových odvetví
pre rok 2010 sa v týchto dňoch
dostali do rúk správcom bytov
i podnikateľským subjektom.
Spoločnosť Komterm bude aj v
tomto roku pokračovať v regulácii spotreby energií a v optimalizácii nákupu vstupných energií,
aby klientom pomohla znížiť ich
náklady. Prostreníctvom novín
vás budeme informovať o cene
tepla, o nových legislatívnych
predpisoch a ďalších aktualitách
o centrálnom zásobovaní teplom
v meste a taktiež vás budeme informovať o procese tvorbe ceny
tepla a o pravidlách a spôsobe
koncoročného vyúčtovania.“

Mesto Tvrdošín v y h l a s u j e

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
Centra voľného času, Medvedzie 139, Tvrdošín

Požadované kvaliﬁkačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a
odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy, najmenej 5 rokov
pedagogickej praxe
Iné kritériá a požiadavky:
- občianska a morálna bezúhonnosť, znalosť školskej legislatívy,
práca s PC, predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy
(v rozsahu maximálne 4 strany, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, ﬂexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný
postoj k pracovnému zaťaženiu, zdravotná spôsobilosť
Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o účasť na výberovom konaní, overené kópie dokladov
o vzdelaní, doklad o dĺžke odbornej praxe, štruktúrovaný profesijný
životopis, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), súhlas
uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov
Prihlášku do výberového konania doručte do 15. 2. 2010 na
adresu: Mestský úrad, Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín,
obálku označte heslom „VK + názov školského zariadenia“, tel.
043/530 9016, 530 9011. Celé znenie výberového konania nájdete
na www.tvrdosin.sk.

Spoločnosť Vendo
je zárukou kvality
Mesto Tvrdošín a Divadelná
spoločnosť Vendo zo Štefanova
nad Oravou vás srdečne pozýva
na komédiu „Lekárske tajomstvo“. Naštudovali ju podľa
predlohy Raya Conneya a uvedú
v réžii Jozefa Puchela. Predstavenie sa uskutoční v nedeľu 14.
februára 2010 o 1700 hod. v kine
Javor. Predstavia sa : Dušan Šoltés, Filip Bránický, Mária Kováliková, Roman Poláčik, Mária
Kordiaková a ďalší. Vstupné
na divadelné predstavenie sú
2 eurá. Predpredaj a objednávky
vstupeniek : MsKS Medvedzie,
č. t. 532 2167,
e-mail: msksts@orava.sk
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Volejbalový turnaj „O pohár primátora mesta“
Už desiaty ročník má za sebou
novoročný volejbalový turnaj zmiešaných družstiev „O pohár primátora
mesta“, ktorý sa uskutočnil v sobotu
9. januára. O celkové prvenstvo
bojovalo šesť družstiev - Mestský
úrad, Verex, AVK - Medvedzie,
Dobrovoľný požiarny zbor (DVPZ),
Gymnázium a Legendy.
Už po tretíkrát za sebou zvíťazilo
družstvo Gymnázia a získalo tak putovný pohár, ktorý si prevzalo z rúk
primátora I. Šašku. Veľmi dobre hrali
aj dobrovoľní hasiči, ktorí skončili

na peknom druhom mieste a Verex
poprvýkrát bol tiež na stupňoch víťazov. Na palubovke športovej haly
si v sobotu na svoje prišli aj diváci,
pretože videli výborný volejbal. Ako
však povedal v závere turnaja primátor, ktorý odovzdal ceny jednotlivým
družstvám, na celej čiare vyhral šport
a o to, aj v tomto turnaji, ktorý organizuje mestský úrad s volejbalovým
klubom ide. V krátkom príhovore
primátor poďakoval organizátorom,
všetkým účastníkom turnaja za účasť,
predvedené výkony a poprial veľa

športových a osobných úspechov v
novom roku.
Výsledky: MsÚ - AVK 2:0, Verex Legendy 2:0, Gymnázium - AVK 2:0,
DVPZ - Legendy 2:0, Gymnázium MsÚ 2:1, DVPZ - Verex 2:1, MsÚ - Verex 1:2, AVK - Legendy 2:0, Gymnázium - Legendy 2:0, Verex - AVK 2:1,
DVPZ - AVK 2:0, MsÚ - Legendy 2:0,
Gymnázium - Verex 2:0, MsÚ - DVPZ
0:2, Gymnázium - DVPZ 2:0.
Konečné umiestnenie: 1. Gymnázium, 2. DVPZ, 3. Verex, 4. MsÚ a 5.
AVK - Medvedzie, 6. Legendy.

Vyskúšala si to medzi mužmi
V „Pivnici“ sa 19. - 20. decembra uskutočnil vianočný biliardový
turnaj jednotlivcov „O pohár primátora mesta“. Bol to už tretí ročník
takéhoto organizovaného turnaja
v Tvrdošíne. V dvojdňovom maratóne, ktorý končil v nedeľu vo ve-

černých hodinách, vzišiel nakoniec
víťaz - Adrián Burdeľ. Za stolmi
sa počas dvoch dní vystriedalo 18
hráčov a turnaj si bol pozrieť aj
primátor mesta.
V boji o prvé miesto sa v trojsetovej bitke stretli A. Burdeľ s

Milanom Gerátom, ktorý po tuhom
boji nakoniec zvíťazil 2:1. Bola to
veľmi pekná biliardová dráma so
šťastným koncom pre A. Burdeľa.
O turnaj v biliarde bol záujem aj
v tomto roku, čo dokazoPoháre a
ceny víťazom odovzdával Milan
Kováč, poslanec MsZ, ktorý zároveň v mene primátora poďakoval aj
organizátorom turnaja Michalovi
Sochovi a Marekovi Kurjakovi. Najstarším hráčom turnaja bol 59-ročný
Ján Mariáš a jedinou ženou medzi
mužmi Michalela Gombáriková. O
biliard prejavili záujem aj sponzori,
hlavným bolo mesto Tvrdošín v osobe primátora, pohostinstvo Pivnica
a ďalší. Vecné ceny dostali všetci
zúčastnení. Putovný pohár si odloží
na čestné miesto Adrián Burdeľ a
pre poriadok uvedieme ešte prvých
päť miest: Adrián Burdeľ, Milan
Gerát, Marek Kovalák, Pavol Matejek a Ján Mariáš.

Nové Bocce ihrisko v Tvrdošíne
Pracovníci Slovenského hnutia
špeciálnych olympiád (SHŠO) vypracovali projekt na pomoc ľuďom
s mentálnym a kombinovaným
postihnutím na výstavbu ihrísk
Bocce. Tento bol zrealizovaný
vďaka ﬁnančnej podpore Úradu
vlády SR. Jedno z takýchto ihrísk
bolo postavené v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb
pre dospelých v Tvrdošíne, ďalšie
sa do konca januára zrealizovali
v Košiciach, Kremnici, Nitre a
Bratislave.
„SHŠO pomáha už osemnásť
rokov ľuďom s mentálnym postihnutím prostredníctvom športu.
Bocce je športovým odvetvím,
ktoré je vďaka svojim nižším nárokom na úroveň telesnej zdatnosti
vhodné pre všetky vekové kategórie a jedincov s rôznym i vážnym
stupňom mentálneho postihnutia

a dokonca ju môžu hrať aj vozíčkari. Je tiež zaradená medzi letné
športy špeciálnych olympiád. Táto
talianska národná triafacia hra,
sa hrá so štyrmi guľami a úlohou
hráčov je čo najbližšie dostať
svoju guľu k malej guličke, zvanej
palino - „prasiatko“.
Ihrisko v im bude slúžiť nielen pre hru, ale aj na prípravu
športovcov pre Svetové letné hry
do Atén, kde sa bude hrať tento

šport,“ informovala nás národná
administrátorka SHŠO Barbora
Čarnogurská, ktorá do tajov novej
hry zaučovala nielen personál, ale
aj užívateľov sociálnych služieb.
„Tešíme sa, že jedno z takýchto
ihrísk sa vybudovalo práve v Tvrdošíne, určite to bude spestrením
pri športových aktivitách, ktorým
sa môžu venovať práva takíto ľudia, povedala nám záverom Silvia
Paliderová.“

Lyžiarske medzinárodné preteky

Hokejový turnaj
„O pohár primátora“
Oznamujeme tým, ktorí
si chcú zahrať hokej, že na
ľadovej ploche v našom meste sa 13. februára uskutoční
jednodňový hokejový turnaj.
Prihlásiť sa môžete u Tomáša
Chudého na tel. č. 0907 808
172, kde vám budú podané aj
bližšie informácie.

Tvrdošín CUP 2010
V športovej hale sa 16. januára
uskutočnil futbalový turnaj mužov
Tvrdošín CUP 2010, ktorého sa zúčastnilo šesť futbalových kolektívov
z Oravy: Oravské Veselé, Oravská
Jasenica, Zuberec, Oravský Biely
Potok, Oravský Podzámok a domáci
Tvrdošín. Konkurencia bola poriadne
nabitá, pretože sa tu stretli popredné
oravské mužstvá. V rámci turnaja
odohrali hráči 15 dvadsaťminútových zápasov, každý s každým. V
turnaji sa najlepšie darilo hráčom
Jasenice, ktorí neprehrali ani jeden
zápas a obhájili vlaňajšie víťazstvo.
Naši skončili na 4. mieste. Maratón
zápasov výborne zvládla trojica rozhodcov Cyril Kohár, Matúš Gregorec
a Kamil Horváth, ktorý rozhoduje
Corgoň ligu.
Výsledky a góly našich: Tvrdošín - Zuberec 2:2, Repka, Schweiner,
Tvrdošín - Jasenica 2:3, Bukový, Lepáček, Tvrdošín - Oravské Veselé 2:3,
Hradský Repka, Tvrdošín - Oravský
Podzámok 2:1, Válek, Sirota, Tvrdošín

- Oravský Biely Potok 2:1, Novák 2.
Najlepším strelcom turnaja sa stal
Juraj Maslo z Or. Podzámku, ktorý
nasúkal súperom 5 gólov a brankárom
Michal Tekeľ z Or. Bieleho Potoka.

Ceny víťazom odovzdával primátor
mesta Ivan Šaško, ktorý poďakoval
hráčom, funkcionárom a rozhodcom
za účasť a organizátorom za dobre
pripravený turnaj.

Najlepší športovci si prevezmú ocenenie
V návrhu na ocenenie najlepších špor tovcov nášho
mesta za uplynulý rok si jednotliví tréneri určili týchto
športovcov:
Futbal: Milan Sirota, Miroslav
Medvecký, Peter Machunka, Ľubomír Pikna, Matúš Gregorec, Peter
Pňaček, Adam Balún, Ľubomír Gerat, Matej Lajš, Matej Janol, Michal
Lajš a Filip Mravec, Filip Ješko, Tomáš Motýľ a Michal Zembjak, tenis:
Jakub Dunčič, Miloš Kondela, ﬂorbal:
Michal Uhlík, Lukáš Reguly, Denisa
Ferenčíková, Veronika Turčáková,

Milota Hutirová, Barbora Spišiaková, šach: František Medvecký, Ján
Španko, Ľubomír Vnenk, volejbal:
Eva Halašová, Barbora Marcoňová,
Lucia Dzureková, stolný tenis: Jakub
Kuloštiak, Jakub Michalčík, Michal
Murín, Matúš Kohár, horolezectvo:
Milan Džugan, hokej: Tomáš Chudý
a Ladislav Buček.
Najlepšiu desiatku športovcov nášho mesta vyberie športová komisia a 5. februára budú
vyhodnotení na slávnostnom
spoločenskom podujatí Tatry
nás spájajú, a nedelia.

V derby s Trstenou sme boli úspešnejší
Tvrdošín sa objavil na hokejovej
mape Oravy a Slovenska v októbri
2009, vtedy Tomáš Chudý založil v
našom meste hokejový klub s názvom
HK Tvrdošín. Sponzorský pomohlo
aj mesto, nové dresy a štucne pre
hokejistov od sponzorov zabezpečil
primátor I. Šaško.
Súťažný hokej mužstvo hrá na
ľade v Dolnom Kubíne. Je to tretia
najvyššia súťaž na Slovensku.
Naši hokejisti pod vedením To-

máša Chudého nám svojim prvým
vystúpením neurobili hanbu a zaradili
sa medzi popredné mužstvá súťaže.
Dobrý zápas odohralo mužstvo aj v
susedskom derby s Trstenou, keď po
tuhom boji nakoniec zvíťazil Tvrdošín.
Všetky zápasy MMHL sa odohrávajú
na ľade v Dolnom Kubíne a v súťaži sa
prezentovalo desať mužstiev z Oravy,
Liptova a Turca.
HK 09 Liptovský Mikuláš - HK
Tvrdošín 11:4, Starci Dolný Kubín -

HK Tvrdošín 3:7, HK Tvrdošín - HK
Havran Ľubochňa 3:6, HK Turany HK Tvrdošín 5:10, HK Ružomberok HK Tvrdošín 7:4, Orava Senator - HK
Tvrdošín 3:4, HK Slovan Trstená - HK
Tvrdošín 3:4, HK Tvrdošín - Draci D.
Kubín 3:2.
Do playof sa dostalo osem mužstiev, medzi nimi aj naši, ktorí v konečnej tabuľke skončili na 6. mieste,
ich prvým súperom bol HK Ružomberok s ktorým prehrali prvý zápas 6:4.

Naďalej vedieme extraligovú tabuľku

Stopa
bez hraníc
Medzi Tvrdošínom a družobnou Gminou Koscielisko sa začala
písať nová história lyžiarskych
prechodov, ktorým organizátori
dali názov „Stopa bez hraníc“.
Druhý ročník tohto medzinárodného podujatia sa tohto roku koná v
sobotu 6. marca so štartom v zimnom stredisku vo Witowe a cieľom
v Oraviciach. Organizátori podujatia srdečne pozývajú milovníkov
lyžovania na atraktívnu trasu do
prekrásnej oravickej prírody.

Spoločná fotograﬁa účastníkov volejbalového turnaja.

„Veľká cena o Meanderpark“ v zjazdových disciplínach sa uskutoční
v druhej polovici februára v atraktívnom lyžiarskom stredisku Meander
Skipark Oravice. Vlani sa na štart týchto pretekov postavilo vyše stovky
pretekárov. Aj v tomto roku pozývajú organizátori všetkých milovníkov
točivých disciplín na lyžiarsky svah do Oravíc.

Pohár pre Spojenú školu
Družstvo ﬂorbalistiek - dievčat
Spojenej školy Tvrdošín v zložení: Denisa Ferenčíková, Veronika
Turčáková, Jana Brčáková, Ivana
Tomkuliaková, Veronika Medvecká,
Veronika Šálková, Lucia Sobčáková,
Miriam Poláčiková, Adriana Baštová
získalo v Trstenej 27. novembra 1.
miesto v krajskom kole, na základe
ktorého postúpili do celoslovenskej
ﬂorbalovej súťaže v Nemšovej. Tu
opäť exelovali a 15. decembra získali
pohár víťaza: Florbal EXEL SŠ CUP
2009 1. miesto ﬁnále SR, kategória
dievčat.
V súčasnom období sa rozvíja ﬂorbal, venujú sa mu aj viacerí študenti
našej školy. Aktívnymi členkami
FBK Tvrdošín sú študentky Veroni-

ka Turčáková a Denisa Ferenčíková,
ktoré sú taktiež slovenskými reprezentantkami ﬂorbalu.
Vo februári 2009 sa zúčastnili
kvaliﬁkačného turnaja v slovinskej
Idriji ako jeden z piatich tímov.
Ľahko porazili svojich štyroch súperov, získali 1. miesto a postúpili na
decembrový svetový šampionát do
švédskeho Västerase, kde od 5. - 12.
decembra si zmerali sily v B- divízii,
kde získali 8. miesto a konečné (celkove vo svete) 18. miesto.
Spomínané úspechy ﬂorbalistiek
tešia profesorov a učiteľov školy, ale
aj ďalších milovníkov tohto športu,
pretože týmto spôsobom reprezentujú
nielen Spojenú školu, mesto Tvrdošín,
ale aj Slovenskú republiku.

Dva body zvonku
ŠK 98 Pruské - FBK Tvrdošín
3:8, (1:2, 2:1, 0:5), góly: Paňková
- 3, Hutirová a Ferenčíková po 2
a Brčáková.
Po takmer dvojmesačnej zápasovej prestávke naše ﬂorbalistky
preverilo Pruské. Kvalitný tím s
veľkou ofenzívnou silou. Zápas
sme začali dobre a na začiatku
sme sa ujali vedenia. Pruské po
jednom z našich zaváhaní v obrane
vyrovnalo. Hra bola vyrovnaná,
šance boli na oboch stranách,
ale do vedenia sme išli opäť my.
Stav po prvej tretine 1:2. Druhú
časť sme začali zle a nepresnými
nahrávkami ponúkali súperovi
šance, ktoré zákonite potrestal a
ujal sa vedenia 3:2. Našťastie sme
rýchlo kontrovali na 3:3 a ku koncu
tretiny zlepšili náš herný prejav.
Dobrými zákrokmi nás v hre držala brankárka. Do záverečnej časti
sme urobili zmeny v útokoch a
prinieslo to svoje ovocie. Zlepšený
pohyb, nahrávky a strely sa začali
prejavovať na narastajúcom skóre,
tretinu sme vyhrali jednoznačne
0:5 a zápas celkovo 3:8.
Dievčatá sa v zápase pomalšie
rozbiehali, ale záver stretnutia
a víťazstvo nás potešilo. Pruské
ukázalo svoju silu a nie náhodou
je momentálne na treťom mieste
v tabuľke.
Žilinčanky
nás zaskočili
FBK Tvrdošín - UNIHOC Žirafa Žilina 3:5, (0:1, 1:2, 2:2), góly:
Hutirová, Brčáková a Rakytová.

Minuloročný víťaz základnej
časti a ﬁnalista extraligy bol ďalšou náročnou previerkou.
V prvej tretine sme mali častejšie loptičku na hokejkách, ale
chýbala nám priamočiarosť a ťah
na bránku. Stav 0:1 v prospech súpera bol objektívnym zobrazením
hry. V druhej tretine sme inkasovali na 0:2 a následne v oslabení
na 0:3 a začalo to s nami vyzerať
zle. Našťastie sa nám podarilo
prekonať súperovu brankárku a
znížiť na 1:3. Žilina na začiatku
záverečnej časti zvýšila na 1:4 my
sme vzápätí odpovedali. Následne

sme si dali nešťastný vlastný gól,
ale opäť sme skórovali. Stav bol
3:5 v prospech Žilinčaniek. Chceli
sme ešte zabojovať, ale dve hlúpe
vylúčenia v záverečných minútach
nás pribrzdili a dovolili súperovi
bez väčších problémov ustrážiť
víťazstvo.
Ku koncu druhej tretiny a aj v
tretej sme sa dostali do množstva
šancí, ale nedôsledným zakončením sme sa sami pripravovali
o možnosť skórovať. Žilina bola
efektívnejšia a zaslúžene vyhrala.
Náročný víkend skončil pre nás s
50 percentnou úspešnosťou.

Takmer štyri hodiny sa potilo takmer šesťdesiat účastníčok, žiačok
základných a stredných škôl z Trstenej, Tvrdošína a Námestova na palubovke našej športovej haly. Dievčatá tu do tajov aerobiku zaúčala Soňa
Brnová, medzi dievčatami nechýbali ani profesorky a všetci si tento I.
vianočný maratón aerobiku pochvaľovali. I keď niektoré dievčatá už
mali toho plné zuby, takmer všetky sa zhodli, že ak sa uskutoční niečo
podobné aj v budúcnosti prídu. Ako nám potvrdila samotná cvičiteľka
S. Brnová o tento druh športového pohybu bol mimoriadny záujem.
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