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Rokovalo mestské zastupiteľstvo

V rámci programu augustového zasadnutia zobralo mestské zastupiteľstvo na vedomie
informácie primátora za uplynulé obdobie, správu o plnení
prijatých opatrení o stave pohľadávok a záväzkov, správu
o činnosti komisie sociálnozdravotnej s vyhodnotením
aktivít, správu o činnosti komisie kultúry, školstva, športu
a mládeže so samostatným
vyhodnotením kultúrno-spoločenských podujatí. Bola prijatá
správa s vyhodnotením letnej
turistickej sezóny s osobitným
zreteľom na termálne kúpaliská, ako aj priebežná správa
o vykonaných kontrolách a tematických previerkach.
V rámci schvaľovania mest-

ské zastupiteľstvo potvrdilo plnenie rozpočtu mesta za I. polrok
s prijatými doplnkami všeobecne
záväzných nariadení o výške príspevkov v školských zariadeniach,
ako aj dodatku k rokovaciemu
poriadku mestského zastupiteľstva
v nadväznosti na novelu zákona
o obecnom zriadení.
K ďalším dôležitým skutočnostiam patrí schválenie zámeru
na prípravu zastavacej štúdie
k územno-plánovacej dokumentácii Oravíc a pripravovaným
zmenám a doplnkom platného
územného plánu.
Ďalej bola schválená úloha pre
spracovanie potrebnej dokumentácie na rozšírenie mestských cintorínov, ktorej dlhodobú prípravu až
po výkup nových pozemkov bude

potrebné skrátiť na čo najkratšiu
možnú dobu.
V ďalšom bola prerokovaná
a schválená rekonštrukcia mestskej sály nad hasičmi, ako aj postupná rekonštrukcia zdravotného
strediska na sídlisku.
V rámci úpravy rozpočtov
bola schválená rekonštrukcia
miestnych komunikácií, parkovísk
a chodníkov, najmä na sídlisku,
s využitím dlažby, ktorá zostane
z rekonštrukcie Trojičného námestia, ako aj úpravy ďalších ulíc
mesta.
Z dôvodov rozsiahlych investičných akcií, ktoré sa realizujú
v tomto období, sa použije rezervný fond na dofinancovanie
nevyhnutných potrieb jednotlivých rozostavaných akcií, ktoré

neboli riešené v projektovej
dokumentácii.
V zmysle zákona o voľbách
do orgánov samosprávy, ktoré
sa uskutočnia 27. novembra,
MsZ určilo, že bude volených 13
poslancov v 7 volebných obvodoch mesta. Volebný obvod č. 1
Mesto Tvrdošín I. - budú sa voliť
3 poslanci, volebný obvod č. 2 budú sa voliť 2 poslanci. volebný
obvod č. 3 sídlisko Medvedzie I bude voliť 2 poslancov, volebný
obvod č. 4 sídlisko Medvedzie
II - volí 2 poslancov, volebný
obvod č. 5 sídlisko Medvedzie III
- bude voliť 2 poslancov, volebný
obvod č. 6 – mestská časť Krásna
Hôrka - volí 1 poslanca a volebný
obvod č. 7 mestská časť Medvedzie volí 1 poslanca.

Str
.

Bronz,
striebro
a zlato
pre prípravku

8

Str
.

3

September 2010

Na
ťahu
je
súčasná vláda

4

Regulácia
Oravice bola
pripravovaná
už pred štyrmi rokmi
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Začatie stavby
je v pláne
už v novembri
tohto roku

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.

číslo 9

Posila v slove

Dobrý Bože, aké posledné miesto máš ešte v mojom živote! Čo ešte je prednejšie pre mňa ako Ty! Čomu všetkému
sa radšej klaniam ako Tebe! Odpusť mi moju biedu, Pane.
V tejto chvíli ticha zostávam pred Tebou a prosím o silu, aby
som Ťa mal rád viac, ako čokoľvek iné. Lebo Ty aj dávaš
viac, ako ktokoľvek iný. Pane, pomáhaj mi žiť v milovaní
Teba a blížnych.
Július Chalupa

Začal sa nový školský rok

Vážení pedagógovia, milí
žiaci, študenti škôl a nepedagogickí zamestnanci,
začiatok školského roka
je významným dôvodom na
to, aby sme spoločne začali
prácu, ktorá má zmysel a bez
ktorej by sa celá naša spoločnosť nemohla hýbať dopredu.
Dúfam, že všetci ste mali možnosť užiť si radostné chvíle v
kruhu najbližších a hlavne, že
sa vám podarilo oddýchnuť
si od školských povinností a
načerpať nové sily, fyzickú a
psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie školského roka
2010/2011.
Prázdniny sa skončili a vy
všetci stojíte opäť na prahu
nového školského roka. Tak
ako vždy, i teraz si kladiete
otázky, aký bude, čo dobré
či menej príjemné vás v ňom
čaká, čo vám prinesie, no najmä, či dokážete splniť úlohy
a očakávania. Som presvedčený, že sa nám spoločnými
silami podarí väčšinu očakávaní naplniť. Veľmi nás teší,
že sa nám podarilo vytvoriť
lepšie podmienky pre učiteľov
a žiakov. Rekonštrukčné práce

počas prázdnin v ZŠ M. Medveckej, materských školách, ale
aj v CVČ sa nám podarilo zrealizovať pomocou eurofondov, ale
aj financií z mestského rozpočtu
a tieto školy dostali nielen nový
rozmer, ale aj lepšie podmienky pre vzdelávanie našich detí.
Chcem sa poďakovať všetkým
tým, ktorí sa pričinili o to, že
školské priestory pre naše deti

mienky v našom gymnáziu, že
sa v Spojenej škole otvárajú dva
nové učebné odbory, že primerané podmienky na vzdelávanie
majú aj žiaci SOŠL.
Zlepšenie materiálnych podmienok na všetkých školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta je jednou z našich priorít
a sme radi, že sa nám ich podarilo zrealizovať. Radosť máme

V škole im želáme veľa radosti, ale aj úspechov.
boli primerane pripravené na
začatie nového školského roka.
V súvislosti so stredným školstvom nás tiež teší, že zásluhou
ich zriaďovateľa - Žilinského samosprávneho kraja, ale aj nás sa
v tomto roku opäť zlepšili pod-

aj z toho, že v meste i naďalej a
s nezmenenou mierou perspektívy existujú cirkevná ZŠ Š. Šmálika, základná umelecká škola,
ktorej zriaďovateľom je mesto
a súkromná základná umelecká
škola. Tieto školy nielenže uká-

zali svoju opodstatnenosť a
životaschopnosť, ale aj vysokú
úroveň odbornej práce, o čom
najlepšie svedčili úspechy, ktoré ich žiaci dosiahli v rôznych
súťažiach a na prehliadkach.
Vážení pedagógovia, milí
žiaci!
Rád konštatujem, že aj
na začiatku školského roka
2010/2011 je školstvo v meste
konsolidované, pestré a z hľadiska materiálneho je opäť
o niečo modernejšie, a tým aj
dostatočne pripravené plniť náročné úlohy, ktoré každodenný
školský život prináša. Vyslovujem vieru i presvedčenie, že
všetci, ktorí ho svojou prácou
denne prakticky napĺňajú, urobia všetko preto, aby o každej
škole v meste bolo možné počas
školského roka i po jeho skončení hovoriť len pozitívne.
Želám všetkým učiteľom
veľa trpezlivosti, kreativity
a radosti z práce, všetkým
žiakom a študentom čo najviac
získaných cenných poznatkov
a čo najlepšie hodnotenie.
Nech sa vám všetkým školský
rok 2010/2011 vydarí čo najviac.
Ing. Ivan Šaško

Srdečne vás pozývame
na D N I M E S T A

a MICHALSKÝ JARMOK, ktorý sa bude konať po celý deň v piatok 24. septembra v okolí priestorov
Michalského námestia so sprievodným programom
Piatok 24. septembra

1400 V JARMOČNOM RYTME na ľudovú nôtu
a vystúpeniami žiakov našich škôl

1630 Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného
domu kultúry na Michalskom námestí
s programom projektu „Tatry nás spájajú“
1800 TEMPERAMENT, OHEŇ A ŽIVOT
v podaní skupiny KMEŤOBAND z Bratislavy
1930 Na počúvanie aj do tanca so skupinou DUO ORAVA

Sobota 25. septembra

Zábavný program pre deti nášho mesta
00
15 S ÚSMEVOM NA PERÁCH s atrakciami a súťažami pre deti
1700 Prekvapenia v podaní
spevákov zo Superstar
1800 Tvrdošanka a jej hostia ponúkjú všetko
to najlepšie zo svojho repertoáru i najnovších CD nahrávok

Prajeme vám príjemné stretnutia na jarmoku
a radostné chvíle pri kultúrnych programoch.

Tešíme sa na stretnutia s vami

Sme hrdí na pilotný projekt Slovenska

„V Tvrdošíne odovzdali do a cenovo prístupnejšie pre väčšinu vyhovieť čo najväčšiemu počtu
prevádzky prvú nízkoenergetic- obyvateľov Slovenska.
záujemcov. I preto som sa zaujímal
„Otázka bývania je v súčasnos- o nové technológie, diskutoval s odkú bytovku, ktorá je postavená
zo špeciálnych
borníkmi na minismateriálov a uniterstve výstavby
kátne zateplená,“
a regionálneho
tak zneli prvé inrozvoja, životného
formácie, odvyprostredia a odsielané 3. septemborníkmi z vysobra v Slovenskej
kých škôl. Zaujal
televízii. O tom,
ma projekt, ktorý
že ide o jedinečna podnet vlády
né dielo v rámci
a ministerstva výSlovenska postavby a regiotvrdila aj účasť
nálneho rozvoja
televízie TA 3
spracovali odborpri otvorení ob- V piatok 3. septembra pred vstupom do novej bytov- níci zo Slovenskej
jektu. Redaktori ky bola slávnostne prestrihnutá páska aj preto, aby vysokej školy techtelevízií a novín jej obyvatelia v nej prežili veľa šťastných rokov.
nickej. Už v roku
vyslali signál, že
2007 bol projekt
v súčasnosti je
dokončený a pômožné stavať bytové domy, kto- ti veľmi aktuálna. V našom meste vodne mal byť realizovaný v Žiline.
ré sú úsporné z hľadiska energií staviame nájomné byty a chceme Bolo to v období, keď ako poslanec

Národnej rady SR som mal väčšie
možnosti, priateľov na ministerstvách a dostupnosť informácií
o inovačných projektoch. Urobil
som všetko preto, aby bol tento výskumno-vývojový objekt postavený
v Tvrdošíne. Ponúkli sme vhodnú
lokalitu vzhľadom na požadované
klimatické podmienky a splnili sme
ďalšie náležitosti, vyžadované ku
realizácii projektu. Mali sme veľké
ambície, ktoré sa podarilo naplniť,“
povedal primátor.
Objekt je veľmi kvalitne zateplený s použitím drevených okien
z trojskla. Počas celého roka budú
odborníci sledovať viacero parametrov, akými sú vnútorná teplota,
vlhkosť, kvalita ovzdušia a ďalšie.
Na ohrev vody budú slúžiť vlastné
slnečné kolektory a železobetónová
stena s dobrými akumulačnými
schopnosťami. Predpokladá sa,

že obyvatelia ušetria od 40 do 70
percent energie.
Bytový dom stál cca 500 tisíc eur
(15 miliónov korún). Ak to porovnávame s inými štátmi, tak tam takáto výstavba je trojnásobne drahšia, i preto
bude objekt trvale monitorovaný.

O umiestnení bytovky v
Tvrdošíne rozhodlo ministerstvo výstavby. Konečné úspory
v šiestich bytoch rozhodnú
o stavbe ďalších nízkoenergetických domov na celom Slovensku.
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Trvalá starostlivosť o majetok mesta

Výmenou okien a zateplením budovy budeme šetriť aj v spoločenskej sále nad hasičmi a v mestskej knižnici
žiadne zázraky robiť nedajú.
Sledujeme výzvy a pripravujeme projekty nielen na získanie
eurofondov, ale aj na dotácie
z jednotlivých ministerstiev.
Takou bola aj dotácia ešte zo
záveru minulého roka z ministerstva výstavby, kde ešte ako
poslanec NR som mal dobré
kontakty. Vypracovali sme
projekt, podali žiadosť a boli
sme úspešní. Celková obnova
je zameraná predovšetkým na
zníženie energetickej náročnosti, čím sa tiež do budúcna
budú šetriť peniaze z mest-

ského rozpočtu,“ povedal nám
primátor.
V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu budú vymenené okná, dvere a zateplená
a povrchovo upravená vonkajšia fasáda. Vnútorné priestory
by mali byť ukončené v septembri, aby tak čo najrýchlejšie
mohol tento objekt opäť plne
slúžiť na rôzne kultúrno-spoločenské a rodinné podujatia,
ktoré sú organizované mestom, školami, organizáciami,
spoločenskými združeniami
i občanmi nášho mesta.

mali možnosť všimnúť, ako
po jednotlivých uliciach
sa pohybujú pracov níci
s asfaltovacím
st rojom, ktorým „zaceľujú“
cestné trhliny
a menšie jamy
tekutým asfaltom a jemným
štrkom. Doteraz boli takto
realizované
ulice: Farská,
Hviezdoslavova, Škarvanova a časť Múčnej. Postupne
chceme touto
t e ch nológ iou
vylepšiť podTakmer miliónová investícia, ktorá mienky našich
skultúrnila priestory pred poštou v miestnych komeste, bola realizovaná z finančných mu n i k á ci í v
prostriedkov Slovenskej pošty.
celom meste.

Vysprávka výtlkov v meste
preasfaltovaním nám na čas
vyrieši problémy s našimi
cestami. A to ušetrí aj nemalé finančné prostriedky,
hlavne teraz v čase krízy.
Pri tejto príležitosti je
potrebné spomenúť projekt,
ktorý pripravilo naše mesto
s Gminou Kościelisko na
rekonštrukciu ciest na sídlisku Medvedzie. „Veľmi
by som bol rád, keby bol
tento projekt schválený.
Menšie úseky vieme vyriešiť, ale na tak rozsiahle
opravy ciest, aké sú na
sídlisku, naše mesto nemá
a prostriedky z eurofondov
by nám výrazne pomohli.
Čakáme na výsledok. Ak
uspejeme, naplníme ďalšie predsavzatie z našich
cieľov,“ skonštatoval primátor.

Ak načrieme do histórie,
dozvieme sa, že po skončení
II. svetovej vojny v 50-tych
rokoch „s pomocou obyvateľstva sa realizovali významné
akcie na zlepšenie vzhľadu
a kultúrnej vybavenosti obce.
Bol vybudovaný kultúrny dom,
v ktorom je sála pre 300 ľudí,
knižnica obce a hasičská strážnica v hodnote 1,7 miliónov
Kčs“, toľko z kroniky mesta.
Hovoríme tu o spoločenskej
sále, na budove ktorej sú ešte
pôvodné drevené okná, ktoré
boli zabudované v 50-tych

rokoch a sú značne vekom
opotrebované a poškodené, čo
sa prejavuje vysokou spotrebou
tepla na vykurovaní objektu
a ani plášť budovy nepôsobí
estetickým dojmom.
„Hoci máme rozpracovaných množstvo investičných
projektov, ktoré si vyžadujú
našu pozornosť, ani spoločenská sála nezostala bokom.
Potrebné bolo zasiahnuť, pretože naposledy sa tu robila
rozsiahla rekonštrukcia pred
viac ako dvadsiatimi rokmi.
Len z podielových daní sa

Každoročne na obnovu, rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov musí mesto
vynaložiť nemalé finančné
prostriedky. Nejde o maličkosť, mesto má vo svojej
správe takmer 65 kilometrov
ciest, o ktoré je potrebné sa
starať počas celého roka. Nie
je to málo, keď si uvedomíme,
že v zime pri väčšom snehu je
potrebné mestské komunikácie udržiavať zjazdné, a najmä aj posypané. Po zime však
prichádza jar a s ňou aj opravy
poničených mestských komunikácií, ich čistenie, či oprava
výtlkov, niekde je potrebné
kompletne natiahnuť nový koberec a urobiť ďalšie potrebné
práce, aby sme mali cesty
v meste v patričnom poriadku. Opravy ciest zabezpečuje
mesto výlučne z vlastných

zdrojov a stojí to nemalé finančné prostriedky.
V tomto období sme si

Sprístupníme obnovené kultúrne stredisko
Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného domu kultúry a jeho
okolia na Medvedzí spojené s prezentáciou poľskej kultúry je naplánované na 24. septembra.

Údržba a oprava ciest je problémom každého mesta

Začatie stavby je v pláne už v novembri tohto roku

Ďalšia veľká investičná akcia v našom meste by mala vyriešiť predovšetkým
bezpečnosť občanov a zlepšiť dopravnú situáciu v centre mesta.

Na radnici sa 24. augusta uskutočnilo dôležité
rokovanie, ktoré uzavrelo
proces vydania stavebného povolenia pre výstavbu
okružnej križovatky pri
kostole a na rekonštrukciu
cestného mosta.
Konalo sa za účasti vedenia mesta, investora,
projektantov, zástupcov
polície a ďalších kompetentných inštitúcií. „Rokovali sme naraz o obidvoch
investíciách, pretože sme
si vedomí ich náročnosti
a dôležitosti. Keďže vieme,
ako dlho trvá príprava

stavieb, zahrnuli sme do
našich požiadaviek popri
rekonštrukcii mosta aj
úpravu križovatky z terajšieho stavu na okružnú
križovatku, ktorej funkčnosť pre plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky sa najviac osvedčila.
Aktuálny stav mosta je
zo stavebno-technického hľadiska nevyhovujúci, poškodený dôsledkom
jeho veľkej preťaženosti
a neustále sa zvyšujúcej
cestnej dopravy. I preto
robíme všetko preto, aby
práce súvisiace s obchva-

tom Oravy pokračovali
podľa stanoveného harmonogramu,“ povedal
primátor po skončení rokovania.
„Pre naše mesto je v
tejto dobe najpodstatnejšie
to, že sa podarilo túto akciu pripraviť až po vydanie
stavebného povolenia a že
sa ju podarilo presadiť do
plánu investičných akcií
Slovenskej správy ciest na
začatie ešte v tomto roku.
Nebolo to jednoduché presadiť aj preto, že sa pripravuje realizácia obchvatu
nášho mesta, respektíve

v čase krízy, či tlakov na
budovanie ciest na južnom
Slovensku, sú priority tejto vlády ešte nevyjasnené.
Príprava tejto akcie bola
zabezpečovaná pod našou
trvalou pozornosťou s tým,
že v rámci stavby dôjde v
celej tejto lokalite k rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia, úprave
chodníkov i verejnej zelene. Po dokončení tohto
diela, ktorého hodnota je
takmer 1,7 mil. eur (50 mil.
Sk) - bude táto časť nášho
mesta bezpečná a dotvorená modernými prvkami.“

dokážu „prežuť“ to, že Oraviciam
a mestu sa darí, že tu za posledné
štyri roky prišli najmä z eurofondov
značné finančné prostriedky, ktoré
prinesú osoh nielen súčasným, ale
aj budúcim generáciám.
Po dokončení týchto stavieb sa
v Oraviciach podstatne skvalitní
životné prostredie, zníži sa znečis-

ekosystémoch, informoval primátor. Projekt nazvaný „Vybudovanie
infraštruktúry vodného hospodárstva - časť Kanalizácia“ sa člení na
viac stavebných objektov. Vybudovaná bola stoková sieť v dĺžke cca
3,4 km ku čističke odpadových
vôd a konečnú podobu dostáva aj
ona sama.

ktorá tu bude montovať technológiu. Do konca septembra by však
malo byť všetko hotové a čistička by
mala byť pripravená na skúšky.“
Tento projekt s rozpočtovým
nákladom vo výške 1 754 446 eur
(52 854 440 Sk) je financovaný
z Nórskeho finančného mechanizmu po doporučení generálnej

K projektu patria aj úpravy exteriéru budovy.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cezhraničnej spolupráce s
Poľskom a v našom prípade s družobnou Gminou Kościelisko.

Dobrá správa prišla z Krakova
Ako sme vás informovali, v minulom roku naše
mesto pripravilo ďalšie dva
projekty v rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskom. Týkali sa rekonštrukcie ciest na sídlisku
a hotela Limba, ako centra
cestovného ruchu. Koncom augusta prišla správa
z Krakova, že sme uspeli
v I. etape hodnotenia projektov. Nasledovať budú
ďalšie stupne hodnotenia
na ministerstve regionálneho rozvoja v Poľsku i na

Slovensku. Veríme, že
dobre vypracované projekty a nadštandartná spolupráca s poľskými partnermi i s podporou poslancov
poľského Sejmu, s ktorými
primátor spolupracoval v
uplynulom období, nám
dáva šancu, aby sme uspeli aj v týchto projektoch.
Veríme, že kladný postoj
zaujmú aj naše súčasné
ministerstvá, aj keď je pre
naše výzvy prihlásených
oveľa viac projektov, ako
sú finančné možností.

Na Skalke dostali svoje
miesto Cyril a Metod

Pre ochranu životného prostredia

„Skutočne je zarážajúca verva
neprofesionality, s akou sa ktosi
púšťa do kritizovania súčasných
stavebných akcií v Oraviciach,
ktoré sú financované z eurofondov
a sú zamerané na podmieňujúce
investície ďalšieho rozvoja. Tieto
neprofesionálne komentáre vôbec
nikomu nepomáhajú, skôr by som

V knihe „Povesti Oravskej
doliny“ od Antona Habovštiaka sa píše aj o tom, ako ako
prišli sv. Cyril a Metod do
Tvrdošína „... Keď svätí Cyril
a Metod prišli do Veľkomoravskej ríše, hneď sa pustili
do roboty. Sotva porobili najpotrebnejšie veci, vydali sa na
cesty, aby vyučovali ľudí a
obracali ich na novú vieru. Pri
týchto cestách zašli napokon
aj na Oravu. A tak neďaleko
Tvrdošína vznikla vtedy nová
obec, ktorú pomenovali Medvedzie. Vraj preto, že povstala

z medveďa, ktorého Cyril a
Metod na človeka premenili.“
Okolo súsošia Cyrila a Metoda sa dlhé roky viedli spory
medzi mestom Komárnom a
Maticou slovenskou. Nakoniec sa súsošie zlegalizovalo
a socha Cyrila a Metoda v
Komárne dnes stojí.
Našťastie my také problémy nemáme a mesto v týchto
dňoch umiestnilo toto symbolické drevené súsošie, do
priestorov Skalky, čím sa
toto miesto stáva pútnickým
miestom.

K mestským investičným
prioritám patrí aj vytváranie
priaznivejšej dopravnej infraštruktúry v rámci mestských ciest, chodníkov a ďalších komunikácií, do ktorých
mesto dáva ročne nemalé
finančné prostriedky. Z novej
cesty sa v týchto dňoch potešili občania Medvedzia.
Opravu cesty do Medvedzia malo mesto v pláne

už dlhšiu dobu, medzi tým
však vedenie mesta muselo
riešiť ešte naliehavejšie ulice
či lokality mesta, a tak nový
asfaltový koberec bol 19.
augusta položený na celom
úseku, ktorý si to vyžadoval.
Podľa požiadaviek tu bývajúcich občanov sa urobili aj
vstupy a vjazdy k rodinným
domom, ktoré tvoria súčasť
tejto ulice.

Medvedzie má novú cestu

Zastavovacia štúdia areálu čističky odpadových vôd
(ČOV) v Oraviciach.
povedal, že škodia. Škodia nielen
mestu, ale aj rozvoju cestovného
ruchu na Orave. Bohužiaľ, od istého času niektorí nespokojenci ne-

tenie povrchových a podzemných
vôd a celkovo sa zlepšia podmienky
životného prostredia nielen v oblasti Oravíc, ale aj nadväzujúcich

Aktuálny stav stavby ČOV pred dokončením.
„Hotové sú aktivačné nádrže, zosadzovacia nádrž, kalojem
a v súčasnosti sa buduje čerpacia
stanica, miestnosť pre obsluhu.
Ešte v tomto mesiaci príde firma,

riaditeľky z ministerstva životného
prostredia a z príspevku zo štátneho rozpočtu, čo tvorí 100 percentné
financovanie, t.j. bez akéhokoľvek
financovania mestom.

3
Regulácia Oravice bola pripravovaná už pred štyrmi rokmi
Našťastie nenapáchala veľké škody
Ak ide o všeobecný úžitok,
potom niekoľko pokrikujúcich hlasov nemá význam.
Týka sa to niekoľkých bezvýznamných jedincov, kto-

ťou môže dnes „zožať úrodu“
svojho snaženia. Hovoria aj
o facke Oravíc Hornej Nitre,
či Turcu. S istotou hovoria
o investícii, ktorá bola už dva
roky zazmluvnená, dávno
predtým, ako postihli povod-

Oravica počas zvýšenia hladiny často brala so
sebou brehy pôdy i lesa.
rým je tŕňom v oku regulácia
Oravice. Až smiešne vyznieva úbohý názor takzvaného
občana, publikovaný v regionálnych novinách, že „Oravica
sa v danom mieste nevylieva,
aspoň si na to za tie roky nespomína“. Ten človek zabudol
na tretí júlový týždeň roku
2008, kedy bol vyhlásený 3.
stupeň povodňovej aktivity na
rieke Oravica. V pohotovosti
boli ľudia a k toku nasadené
mechanizmy na zabránenie
prípadným škodám a vyťahovanie kmeňov stromov.
Hovorilo sa o storočnej vode
a je šťastím, že v našej mestskej časti nenapáchala veľké
škody.
Závisť je aj formou
uznania
Dnes týmto, čo by chceli
všetko „inak“ prekáža, že sa
reguluje Oravica a poukazujú
na to, že pomáhať treba v nedávno zatopených oblastiach.
Do svojho boja si privolali
médiá, ktoré tendenčne, len
z jednej strany informujú
tak, že nastoľujú katastrofické scenáre a celospoločenské
problémy „hádžu“ na hlavu
úspešnému mestu, vedenie
ktorého svojou predvídavos-

peniaze z eurofondov, a tú sme
využili. Túto možnosť mal
a má každý starosta. Teraz
niektorí poukazujú: Tvrdošín
robí, aj my chceme. Prečo tí,
čo to tvrdia, nepripravovali
projekty a inými spôsobmi
sa nestarali, aby toky boli
čisté a aby bola zabezpečená
ochrana obyvateľov? Nestačí
len rozprávať: My chceme.
Treba pre to čosi urobiť. Ide
o zodpovednosť starostu každej obce.
Je nám ľúto, že voda v tomto roku zatopila a zatápa na
území Slovenska obce a narobila veľké hmotné škody na
majetku, dokonca ľudia pri
povodniach prišli aj o život.
Pripadá mi to tak, že keby
sa nerobila regulácia Oravice, tak by na Slovensku ani
„neboli“ povodne. Na druhej

Zregulovaná Oravica v Oraviciach po jej dokončení bude predstavovať dielo, ktoré po ďalšie
stáročia ochráni túto časť nášho mesta pred
povodňami ale tiež po celkovom dotvorení prírodného prostredia a novej kultivovanej výsadbe
stromov s upravenými chodníkmi bude predstavovať ďalšie vyhľadávané miesto na prechádzky
po Oraviciach.
ne spomínané územie.
„Túto investíciu sme pripravovali už pred 4 rokmi,
keď povodne na Slovensku neboli v takom rozsahu, ako sú
dnes. Našu mestskú časť sme
chceli skultúrniť a pripraviť
do budúcnosti.
Naskytla sa možnosť získať

strane aj štát by sa mal zaujímať o protipovodňové opatrenia, už len preto, aby občania,
ktorí žijú na území, kde voda
robí častejšie problémy, sa
mohli cítiť bezpečnejšie.
A všade tam, kde sa urobia
protipovodňové opatrenia,
tentoraz nemyslím len na

Oravice, nemôžeme povedať,
že to boli peniaze použité len
na niečí rozmar, a tak ani
regulácia v Oraviciach nie je
nelogická. My za to nemôžeme, že v niektorých obciach
majú zdevastovanú prírodu,
nevyčistené potoky plné balvanov a odpadkov. Prečo
o tom nepíšu noviny? Nech
nám nezávidia, robíme z hľadiska budúcnosti dobrú vec.
Stálo nás to veľa úsilia, bol
to dlhodobý proces, kým sme
pripravili tento projekt a začali ho realizovať. Je logické,
že mesto a urbár sa snaží svoj
majetok a majetok ľudí v Oraviciach ochraňovať,“ vysvetlil
primátor.
Za dôležité pokladá aj to,
že okrem iného dali ľuďom
hornej Oravy, Tvrdošína, Podbiela, Zuberca prácu. Cestné
stavby Tvrdošín tam majú robotu takmer na tri roky, lebo
ukončenie stavby je plánované
v roku 2012.
Práce úspešne
pokračujú
Podmienky pri regulácii
rieky Oravica, ktorá sa zreguluje v dĺžke 3,280 km a termín
pre stavbu, plánovaný na 24
mesiacov, nie sú najlepšie.
Na „vine“ je predovšetkým
tohtoročné počasie, ktoré často nedovolí pracovať. Tretí povodňový stupeň pracovníkov
cestných stavieb v Oraviciach
tohto roku prekvapil už viackrát. Informoval nás o tom
Kamil Krasula, stavbyvedúci
diela.
„Najväčšie problémy nám
robí veľká voda, hlavne vtedy,
keď je vysoká, sa nedá nič robiť. Dá sa povedať, že od mája
máme tieto problémy, pretože
tu často prší. Mali sme asi
dva jasné týždne, kedy nám
prialo počasie a my sme mohli
nepretržite robiť. Našťastie
plánované úlohy sa nám i napriek nepriazni počasia daria
plniť, takže nemeškáme. Doteraz sme už zregulovali takmer
štyristo metrov a práce pokračujú ďalej.“

Právo bolo, je a najmä už naveky bude na našej strane
Podľa § 13 ods. 1 zákona č.
317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností, správcu dane z pozemkov,
dane zo stavieb a dane z bytov
vykonáva obec, na území ktorej
sa nehnuteľnosť nachádza
Na základe vyššie, citovaného-zákonného ustanovenia sa
krajský súd v Žiline oboznámil
v rámci pripojeného spisu správneho orgánu s rozhodnutím
Katastrálneho úradu v Banskej
Bystrici č. j.: 300-1740/1995 zo
dňa 6. 6. 1995 (príloha č. 41/797
pripojeného správneho spisu),
podľa ktorého katastrálny
úrad určil že územie Oravice
prislúcha do Obce Tvrdošín.
Súčasne katastrálny úrad na základe § 27 zákona č. 266/1992
Zb. podľa § 1, § 18 a nasl., § 47
zákona č. 71/1967 Zb. návrh,
aby bola určená príslušnosť
územia Oravíc do katastrálneho územia patriaceho do Obce
Vitanová, zamietol. Na základe
tohto rozhodnutia bola určená
príslušnosť kat, úz. Oravice do Obce Tvrdošín a toto
rozhodnutie bolo potvrdené
rozhodnutím Úradu geodézie,
kartografie a katastra SR sp.
zn. LP-3340/1995 zo dňa 5.
9. 1995. Následne rozsudkom
Najvyššieho súdu SR sp. zn.
6 Sž 188/1995 zo dňa 31. 1.
1996, právoplatný dňom 12.
2. 1996, v spojení aj s nálezom
Ústavného súdu SR II. ÚS
88/01 zo dňa 2. 5. 2002, bolo
rozhodnutie Úradu geodézie,
kartografie a katastra SR sp.
zn. LP-3340/1995 zo dňa 5. 9.
1995 akceptované a konštato-

vané ako správne rozhodnutie,
ktorým sa potvrdilo rozhodnutie Katastrálneho úradu
v Banskej Bystrici č. j. 3001740/1995 zo dňa 6. 6. 1995
v tom, že katastrálne územie
Oravice prislúcha do Obce
Tvrdošín. Najvyšší súd SR
svojim rozsudkom sp. zn. 6Sž
188/1995 zo dňa 31. 1. 1996 zamietol žalobu žalobcu - Obce Vitanová proti žalovanému Úradu
geodézie, kartografie a katastra
SR Bratislava, ktorou žalobou sa
Obec Vitanová domáhala práve
zrušenia rozhodnutia Úradu
geodézie, kartografie a katastra
SR sp. zn. LP-3340/1995, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie
Katastrálneho úradu v Banskej
Bystrici zo dňa 6. 6. 1995 č.
j.: 300/1740/1995, ktorým bol
návrh o určenie príslušnosti
územia Oravíc do katastrálneho územia patriaceho do Obce
Vitanová zamietnutý a súčasne
určené, že územie Oravice prislúcha do Obce Tvrdošín. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR sp. zn. LP3340/1995 bolo v podstate potvrdené aj nálezom Ústavného súdu
SR sp. zn. II. ÚS 88/01 zo dňa 2.
5. 2002, ktorým sa rozhodlo, že
základné právo Obce Vitanová
podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a
čl. 36 ods. 1 Listiny základných
práv a slobôd v spojení s čl..
6 ods. 1 Dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných
slobôd postupom Najvyššieho
súdu SR v konaní sp. zn. 6 Sž
188/95 nebolo porušené a súčasne bolo prikázané Najvyššiemu

súdu SR, aby rozsudok prijatý
v konaní sp. zn. 6 Sž 188/95
bol verejne vyhlásený. Ďalším
rozhodnutím, ktoré potvrdilo
príslušnosť katastrálneho územia Oravice k Obci Tvrdošín
bolo právoplatné uznesenie
Krajského súdu v Žiline sp. zn.
10S/72/03 zo dňa 31. 10. 2003.
(právoplatnosť dňa 11. 3. 2004),
ktorým bola Správe katastra
Tvrdošín ako žalovanému v 1
rade uložená povinnosť vykonať
v katastrálnom operáte zápis
údajov súboru parciel Oravice
u pozemkov KN pare. č. 1155712567, ktoré sú vedené v kat. úz.
Vitanová, ich zápis do súboru
popisných a geodetických informácií kat. úz. Obce Tvrdošín,
a to do 60-tich dní od právoplatnosti uznesenia. V súhrne
na základe týchto uvedených
rozhodnutí všeobecných súdov,
správnych orgánov v spojení aj s
nálezom Ústavného súdu SR II.
ÚS 88/01 z 2. 5. 2002, ktorým
ústavný súd nevyhovel žiadosti
Obce Vitanová o zrušenie rozsudku Najvyššieho súdu SR sp.
zn. 6 Sž 188/1995 zo dňa 31. 1.
1996, nepochybne vyplynulo,
že nehnuteľnosti nachádzajúce
sa v kat. úz. Oravice prislúchajú Obci Tvrdošín. Krajský súd
poukazuje na uvedené dátumy
rozhodnutí správnych orgánov,
všeobecných súdov a Ústavného
súdu SR tak, ako sú identifikované vyššie, z ktorých dátumov
vyplýva, že predchádzali kalendárnemu roku 2004, za ktorý
žalobcovi ako daňovému subjektu, vznikla daňová povinnosť

z nehnuteľností, nachádzajúcich
sa v kat. úz. Oravice, vo vzťahu
ku ktorej daňovej povinnosti
príslušným správcom dane bolo
Mesto Tvrdošín, keďže územie
Oravice podľa právoplatných
rozhodnutí predchádzajúcich
dátumovo vznik daňovej povinnosti žalobcu na kalendárny rok
2004, prislúchalo do Obce Tvrdošín. Tým nepochybne podľa §
13 ods. 1 zákona č. 317/1992 Zb.
o dani z nehnuteľností oprávneným a príslušným správcom
dane z pozemkov a zo stavieb
kat. úz. Oravice prislúchajúceho
do Obce Tvrdošín, bolo Mesto
Tvrdošín.
Z uvedeného vyplýva, a najmä je smutné, že nastala situácia, keď Krajský súd v Žiline
vyslovil právny názor v prospech platenia daní do mesta
Tvrdošín a Krajský súd v Bratislave vyslovil právny názor v
prospech daňovníka z Čiech,
ktorý však pred súdom zatajil
dôležitú skutočnosť, o ktorej
vedel on i jeho právny zástupca
pán Palider, ktorý na oboch
súdoch obhajoval družstvo
Tvrdošín aj daňovníka z Čiech.
Skutočnosť, ktorú Naša Orava
komentovala je na zamyslenie
pre každého slušného človeka,
ktorý musí pochopiť, že uvedené články sú tendenčné, na
objednávku tých, čo by chceli
Tvrdošín „inak“, a najmä sú
cielené len a len na pošpinenie
nášho mesta tými, ktorí to takto
už dlhodobo konajú. Stanovisko
Lýdie Vojtaššákovej k požiadavke mesta o opravu.

Pozvanie do Kościeliska

Wojt Gminy Kościelisko
Bohdan Pitoň a predseda Rady
Gminy Wladislaw Dlugosz
v zastúpení poslancov gminy
a jej občanov pozvali na sobotu
11. septembra primátora, poslancov a zástupcov mesta na
otvorenie zrekonštruovaného
Centra kultúry a prírodného
amfiteátra ako poľskej časti projektu financovaného Európskou
úniou z programu cezhraničnej
spolupráce Poľska a Slovenskej
republiky.
Aj touto cestou blahoželáme
priateľom z Kościeliska k úspeš-

nému ukončeniu poľskej časti
nášho vzájomného projektu,
ktorý sme nazvali „Tatry nás
spájajú“.
Veríme, že o niekoľko dní
nás navštívia poľskí priatelia pri
slávnostnom otvorení zrekonštruovaného kultúrneho strediska v Medvedzí.
Týmto však tento obojstranne
osožný projekt nekončí, pretože
už v budúcom roku budú pokračovať ďalšie aktivity a vzájomné
stretnutia, či výmeny skúseností
v oblasti školstva, kultúry, ako aj
riadenia našich samospráv.

Pod patronátom poslanca poľského Sejmu
Ďalšie stretnutie zástupcov vedenia nášho mesta, ktoré sa týkalo
projektu „Spolu pre región“ sa
uskutočnilo 27. augusta v poľskej
Limanowej. Malo vysokú spoločenskú úroveň a zúčastnili sa ho
predstavitelia viacerých poľských
inštitúcií, Bronisław Dutka - poslanec poľského Sejmu a predseda
združenia „Spolu pre región“,
Urszula Nowogórska - predsedníčka Sejmiku Malopoľského
vojvodstva, Władysław Pazdan
- starosta obce Limanowa, Jacenty Musiał - predseda okresného
zastupiteľstva okresu Limanowa,
Franciszek Dziedzina - zástupca
starostu okresu Limanowa a ďalší. Našu delegáciu viedol primátor
mesta Ivan Šaško, v ktorej boli aj
zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková, poslanec MsZ Milan Kováč a hlavná kontrolórka Emília
Záborská, koordinátorka tohoto
projektu za naše mesto.
Jednou z hlavných tém boli rokovania o spoločných slovenskopoľských projektoch. „Urobili
sme projekty na dobrej úrovni, sú
zhodné s legislatívou Európskej
únie. Naše doterajšie skúsenosti
a naše poznatky nasvedčujú tomu,
že ideme správnou cestou a spĺňajú požadované kritériá. Aj keď
sa veľa miest a obcí Žilinského
a Prešovského kraja v prihraničnej oblasti uchádza o finančnú
podporu, veríme že nám k tomu

dopomôžu aj kontakty s našimi
priateľmi v Krakowe a poľskom
Sejme. Poslanec Bronislav Dutka
je garantom projektu „Spolu pre
región“. Naše mesto si vybral
ako partnera aj preto, že máme
spoločné ciele. Stretávali sme sa
ako kolegovia pri rôznych rokovaniach poslancov NR a poľského
Sejmu, ja z pozície podpredsedu
výboru NR SR pre verejnú správu
a regionálny rozvoj a on z pozície
predsedu výboru pre regionálny
rozvoj poľského Sejmu. Stretnutia
sa konali na rôznej úrovni, obidvom nám ide o to isté – rozvoj
miest a regiónov. Bronislav Dutka
bol v rokoch 1989 až 1993 primátorom Limanowej, v nasledujúcich rokoch wojtom celej gminy
Limanowa, neskoršie sa stal poslancom Sejmu. Spolupracujeme
s človekom, ktorý má viac ako
dvadsaťročné skúsenosti z oblasti
samosprávy a v parlamente, je
dlhoročným funkcionárom. Stále
mu záleží na meste, regióne a ľudia si ho vážia,“ vysvetlil nám
primátor.
Osobitné stretnutia sa uskutočnili aj so zástupcami cirkví. Spoločne navštívili pútnické miesto
– krížovú cestu pri Limanowej.
Delegácia z Tvrdošína sa zhodla
v tom, že ide naozaj o výnimočné
miesto, a preto tam v budúcnosti
pripraví zájazd pre dôchodcov
z nášho mesta.

V pondelok 6. septembra sa
v Kongresovej sále úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo v tomto volebnom období už 6.
zasadnutie zastupiteľstva.
Rokovania sa zúčastnil aj primátor Ivan Šaško, ktorý je zároveň
už tretie volebné obdobie poslancom Žilinského kraja za okres
Tvrdošín. Aj z pohľadu informovanosti občanov nášho mesta sme mu
položili aktuálnu otázku týkajúcu
sa záverov samotného rokovania,
ale aj aktuálneho stavu napĺňania
rozpočtu Žilinského kraja.
„K najdôležitejším bodom rokovania patrilo schvaľovanie už
4. úpravy rozpočtu ŽSK na rok
2010, ale aj schvaľovanie dodatkov
k všeobecne záväzným nariadeniam, najmä k sociálnym službám
a sociálnym zariadeniam pôsobiacich v kraji, do ktorého spadajú aj
zariadenia v našom meste.
Pokiaľ ide o rozpočet samosprávneho kraja pre rok 2010, ako
aj jeho úprava, bola síce schválená,
ale z doterajšieho vývoja, najmä
napĺňania príjmov, bude do konca
roka situácia veľmi nepriaznivá,

ktorá si bude vyžadovať veľmi prísne
opatrenia vo všetkých rezortoch.
V rámci ďalších dôležitých bodov
rokovania stojí za zmienku správa
o hospodárení v zdravotníckych
zariadeniach kraja, kde patrí aj
nemocnica v Trstenej, ktorá si udržuje vyrovnané hospodárenie, najmä s príjmami z ambulancií, ktoré
vyrovnávajú prevádzkové náklady
a najmä prinášajú vyššie dotácie od
zdravotných poisťovní. Potešiteľné
je tiež to, že nemocnica patrí k najlepšie hospodáriacim zdravotníckym
zariadeniam v kraji.
K aktuálnym a najmä pozitívnym správam pre okres Tvrdošín
môžem zaradiť realizáciu úspešného projektu v rámci cezhraničnej
spolupráce, rekonštrukcia cesty od
hranice s Poľskom až po Trstenú,
čím sa zvýši nielen bezpečnosť dopravy, ale aj skultúrni premávka
na tomto úseku cesty nášho okresu.
Ďalšie body programu, ako aj samotné uznesenia v prevažnej miere
akceptovali stanoviská jednotlivých
odborov úradu Samosprávneho
kraja, ako aj doporučenia jednotlivých komisií zastupiteľstva.“

Z rokovania zastupiteľstva Žilinského kraja
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Darček naším školákom je radosť nás všetkých

Pri súčasných opravách Základnej školy M. Medveckej sa našla
veľmi zaujímavá tabuľka, ktorá nám
mnohým pripomenula, ako sa rodilo
sídlisko, pribúdali bytovky, stavala sa
škola. Mnohí z nás pri výstavbe školy,
sídliska, ale aj úprave okolia odpracovali veľa hodín len preto, aby sa nám
tu lepšie žilo, aby sa mali naše deti
kde učiť. Dnes s odstupom rokov nám
ostali len spomienky, ale môžeme si
povedať, že to stálo za to.
Odvtedy, ako sa škola dostala pod
správu mesta, musel sa riešiť havarijný stav telocviční, strechy, betónovej
injektáže kvôli statike a ďalšie.
Aj s pomocou eurofondov po tridsiatich rokoch mesto začalo robiť
kompletnú rekonštrukciu celej školskej budovy, čo istotne ocenia nielen
učitelia, žiaci, školský personál, ale
rodičia detí, ktoré školu navštevujú,
ale aj tí, ktorých deti sa tu ešte len
budú učiť.
Snahou každého vedenia mesta
je zveľaďovanie a rozširovanie obecného majetku, ale aj šetrenie s energiami, a preto aj v tomto prípade nás

Pri rekonštrukcii školy sa našla táto zaujímavá
tabuľka, ktorá mnohým spoluobčanom môže pripomenúť zložité časy nášho sídliska, ktorého dnešnú
podobu s občianskou vybavenosťou, službami ,
upravenými priestormi, zateplenými bytovkami,
ale aj udržiavanou zeleňou nám môže závidieť
hociktoré sídlisko na Slovensku.

môže tešiť, že peniaze z eurofondov
sa podarilo zabezpečiť, okrem iného,
aj na rekonštrukciu tejto školy. Tieto investície boli nevyhnutnosťou,
nakoľko do budovy školy už nebolo
investované v takej miere od čias jej
postavenia.
Do školy pribudol aj nový nábytok, do tried nové školské lavice,
stoličky, zmodernizovali sa odborné
učebne chémie, fyziky, výtvarnej
výchovy, prírodopisu a ďalšie špeciálne učebne. Nové vybavenie (skrine, police) pribudli do kabinetov a
sedem tried dostalo nové tabule. V
súčasnosti sa v škole zrealizovali
nové podlahy na všetkých chodbách,
ale aj ďalších priestoroch školy. Túto
investíciu muselo vyfinancovať už
mesto, najmä z dôvodov potrebných
limitov a kriterií pre podanie žiadosti
na ministerstve výstavby. Na začiatku
nového školského roka boli vnútorné
priestory pre žiakov a učiteľov kompletne pripravené, pokračovať sa
bude vonkajším zateplením a ďalšími
úpravami vnútorných priestorov, ale
aj okolia školy.

Podelili sa s nami

Na otázku, ako vnímate mesto svojimi očami, nám odpovedali dvaja občania, ktorí sa prisťahovali do nášho mesta.
RÓbert Repka, býva
na sídlisku Medvedzie - Do
Tvrdošína som sa prisťahoval
z Námestovského okresu a bývam tu zhruba rok. Môžem
povedať, že v meste sa neustále
niečo buduje, vidím snahu vedenia mesta o jeho rozvoj. Primeranú úroveň má kultúra, šport,
sú vytvorené ďalšie podmienky,
ktoré občania potrebujú k životu. Som svedkom toho, ako sa
v meste opravujú a rekonštruujú
školy a iné zariadenia. Je dobré,
že mesto má Oravice, pretože
peniaze získané z tohto zdroja
sa môžu použiť na viaceré potreby mesta a v prospech jeho
občanov. Samozrejme, všetko
nie je stopercentné, ani nebude, ale všetko sa postupne dá

mi tu narodili. A prečo som sa
vrátil naspäť? Pretože sa mi tu
nesmierne páčilo. Mesto je vybavené k našej spokojnosti, mne
nič nechýba, blízko obchody,
kultúra, hory, ale aj rieka Orava, ktorú sme na člne splavovali
až po Dlhú a občas sa chodím
pozrieť do športovej haly na
mestskú ligu. Môžem povedať,
že za tie roky, ako tu bývam, sa
mesto podstatne zmenilo. Neustále sa tu niečo nové postaví,
staršie sa vylepšuje. Pravidelne
navštevujeme aj kultúrne podujatia, ktoré organizuje mesto.
Susedov máme tiež dobrých
s nikým žiadne problémy. Ak by
som nebol spokojný, tak tu určite
nebývame. Aj Oravice sa menia
za pochodu, tu chodievame na

vylepšovať. Keďže mám rád
kultúru, tak by som uvítal ešte
viac kultúrnych podujatí, i keď
musím povedať, že sa ich v tomto meste koná dosť a občania si
môžu vybrať ten svoj žáner, ja
by som uvítal napríklad vytvorenie filmového klubu.
Miroslav Brídzik,
býva v rodinnom dome v Tvrdošíne - Už v roku 1988 som
sa prisťahoval do Tvrdošína
z Považskej Bystrice. Po úraze
som sa odsťahoval na tri roky
naspäť, pretože som nevedel,
či sa budem môcť starať o rodinný dom, ale po zlepšení
zdravotného stavu v roku 1998
som sa vrátil naspäť. Aj deti sa

túry, hríby. Všimol som si, že
sa tu robila kanalizácia, teraz sa
robí regulácia Oravice, pribudol
Meander, vlek a dnes je z Oravíc pekné turistické centrum.
V mestských bazénoch som
však bol prvýkrát so zdravotne
postihnutými, akosi neostával
čas a musím povedať, že som sa
cítil výborne, aj môjmu zdravotnému stavu to pomohlo.
Aj tieto dva názory svedčia
o tom, že ľudia, ktorí sa tu priťahovali, pozorne vnímajú dianie v našom meste, páči sa im
tu, sú tú spokojní, majú tu svoje
zázemie, priateľov, známych
a určite by sa nesťahovali do
mesta, kde by sa im nepáčilo.

Do materskej škôlky na sídlisku postupne prídu ďalšie investície
Počas letných mesiacov pokračovali práce na rekonštrukcii materskej školy v Medvedzí.
Obidve budovy, postavené

v 70-tych rokoch, ktoré nespĺňali požiadavky súčasnosti, si
vyžadovali obnovu najmä kvôli
vysokej energetickej náročnosti celého objektu.

Zrekonštruovaný dvor mestského úradu bol súčasťou
realizácie projektu požiarnej zbrojnice

V prvom rade išlo o záchranu objektu, a keďže ide o veľké objekty a nebolo možné
získať prostriedky na celkovú
rekonštrukciu, a tak v I. eta-

najvypuklejšie. Takým bola aj
rekonštrukcia celého ústredného kúrenia, pretože do projektu tieto náklady nemohli byť
zahrnuté. Ako nás ubezpečil

pe sa rieši najmä zateplenie,
oprava striech, výmena okien.
Z toho vyplýva, že v tejto etape nie možné obsiahnuť všetky problémy. Mesto muselo
z vlastných zdrojov riešiť tie

primátor, postupne sa budú
čiastkové problémy odstraňovať tak, aby boli aj v tomto zariadení vytvorené čo najlepšie
podmienky pre deti a pedagogických pracovníkov.

Práce neutíchli ani na štátny sviatok

Pre niekoho bol prvý september štátnym sviatkom, ale
v našom meste sa i napriek nepriaznivému počasiu pracovalo
na viacerých miestach na objektoch, na ktoré sme získali peniaze
z eurofondov a štátneho rozpočtu. Robotníci v mestskom parku
kládli dlažbu, ďalšia partia zase
pokračovala pri kladení dlažby
pri mestskom kultúrnom stredisku, ale aj v jeho interiéri sa zvŕtali maliari a ďalší remeselníci. No
nielen robotníci v uvedený deň

pracovali, rukávy mali vyhrnuté
aj pracovníčky materských škôl,
cvičiteľky a ďalšie ženy, ktoré
pripravovali priestory pre našich
najmenších spoluobčanov. Pomocnú ruku podali aj pracovníci
CVČ, ktorí v tento deň odviedli
tiež kus poctivej práce.
Poďakovanie za odvedenú
prácu si však zaslúžia aj učiteľky,
ktoré pred začiatkom školského roka pripravovali triedy pre
našich žiakov spolu s ďalšími
pracovníčkami.

Na ťahu je súčasná vláda,

či sa bude vo výstavbe obchvatu Oravy v roku 2011 pokračovať.

„Z našej strany podnikáme
všetky kroky, aby sa dobre nastavený a rozbehnutý projekt
uskutočnil v plánovanom čase
a aby aj súčasná vláda počítala
s financiami na tento účel. Snažíme sa všetkých kompetentných
presvedčiť, že zmrazenie stavby
bude znamenať väčšie náklady
do budúcnosti,“ povedal nám
primátor.
V súčasnosti prebieha projektová príprava a majetkovo-právne vysporiadanie na výstavbu
rychlostnej cesty R3 TvrdošínNižná. K zmenám projektu pre
územné rozhodnutie došlo na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 24.
augusta. Predniesol ich primátor
a boli akceptované všetkými
účastníkmi.
Bolo dohodnuté, že aj do budúcna sa stretnutia budú konať
v Tvrdošíne, pretože obchvat zasahuje 95 percentami do katastra
mesta Tvrdošín. Vznesené boli
pripomienky vo vzťahu k celé-

mu úseku podľa súčasných požiadaviek – prerokované návrhy
smerového a výškového vedenia

Hôrke. Význam má aj presadenie vybudovania záchytného
parkoviska pri Tvrdošíne, čím

cesty, prekládky poľných a lesných ciest, prístupových ciest
a variantné riešenie križovatiek
Nižná a Nižná – sever. „Považujeme za dôležité, že popri
obchvate bude zrekonštruovaný
most z Hviezdoslavovej ulice
cez Oravicu a most v Krásnej

sa podstatne zmení a zhodnotí
po všetkých stránkach aj vstup
do nášho mesta. Táto odstavná
plocha bude mať svoje miesto
pri vjazde do Tvrdošína od Trstenej, v rámci ktorej sa postaví
veľké parkovisko pre nákladné
autá, prívesy, autobusy, osobné

autá, ale budú tu miesta aj pre
vozičkárov. Vybudované budú
prípojky elektriky, vody, k dispozícii budú hygienické a stravovacie zariadenia, benzínová
pumpa a ďalšie služby. Pre podnikateľov a občanov mesta tieto
aktivity prinesú nové pracovné
príležitosti.“
Najdôležitejšou informáciou
v súvislosti s odstavnou plochou
je vznik novej lokality v jej blízkosti. Jedná sa o možnú novú
mestskú štvrť, kde môžu byť
situované obchody, služby, firmy, parkoviská. Po dobudovaní
obchvatu sa tak naše mesto môže
rozrásť o novú časť, pretože so
základom, vybudovaním inžinierskych sietí, sa počíta už pri
výstavbe obchvatu.
Pre samotnú realizáciu tejto
náročnej a pre naše mesto dôležitej stavby však bude odsúhlasenie finančných prostriedkov,
ktoré sa musia dostať do plánu
štátneho rozpočtu pre rok 2011.

Naše prianie sa bude napĺňať

Prvé odozvy na výstavbu domu dôchodcov sú už
tu. Starší občania, ale aj ich deti a blízki príbuzní žiadajú bližšie informácie, a dokonca už prišla žiadosť
o umiestnenie v ešte neexistujúcom zariadení.
Výstavba domu Senior v čiast- telia, ale aj ostatní dôchodcovia
ke 1 659 695 eur (50 mil. korún) z mesta sa budú môcť venovať
bude financovaná z prostriedkov pohybovým aktivitám, poskytoEÚ a štátneho rozpočtu, ktoré boli vaná bude rehabilitácia, nebude
mestu schválené. O financovanie chýbať čitáreň, ale bude tu aj
zvyšných piatich percent sa musí možnosť vzdelávať sa, a naučiť
postarať mesto. Objekt bude po- sa zaobchádzať s počítačovou
stavený na pozemku bývalého do- technikou, či internetom pri zapravného ihriska, ktorý mestu na chovaní maximálneho možného
tento účel bezplatne schválila bý- súkromia jeho obyvateľov so
valá vláda Slovenskej republiky. zámerom umožnenia dôstojBližšie informácie nám k výstav- ného prežívania jesene života
be objektu poskytla zástupkyňa vo „veľkom rodinnom kruhu“.
Hlavným poslaním však bude
primátora Vlasta Jančeková.
V akom štádiu je výstavba poskytovanie nevyhnutnej komdomu dôchodcov v Krásnej plexnej starostlivosti spočívajúcej v poskytovaní stravovania,
Hôrke?
V súčasnosti prebieha verej- bývania a zaopatrenia občanov,
né obstarávanie, súťaž na výber ktorí sú poberateľmi starobného,
dodávateľa. Do súťaže sa prihlá- invalidného dôchodku, ktorí pre
silo dvanásť uchádzačov, z kto- svoj nepriaznivý zdravotný stav
rých do druhého kola postúpili vyžadujú sústavnú starostlivosť
piati. Z nich by sa mal vybrať do- inej osoby alebo poskytovanie
dávateľ s najlepšou ponukou, sa- starostlivosti v domove potrebujú
mozrejme, ak zase nepodá niekto z iných vážnych dôvodov. Poloha
z uchádzačov nejaké námietky, zariadenia mimo hlavnej cesty
čím by sa predĺžil celý proces bude poskytovať obyvateľom
tiché a pokojné prostredie a bezverejného obstarávania.
Takže je predpoklad, že pečné podmienky pre prechádzky
ešte v tomto roku by sa mohlo a pobyt na čerstvom vzduchu.
Len pre zaujímavosť dodázačať s výstavbou uvedeného
vame, že prvé zariadenie domozariadenia?
Keď bude ukončené, tak za- va dôchodcov mesto za pomoci
šleme na príslušné ministerstvo bývalého ONV zriadilo na ulici
ukončenie verejného obstará- SNP už v roku 1986. Aj vtedy
vania a zmluvu o dielo. A ak by to bola zložitá záležitosť, ktorá
išlo všetko ideálne a verejné ob- sa vedeniu mesta k spokojnosti
starávanie by bolo v čo najkrat- podarila. Mnohí sme už na to
šom čase úspešne ukončené, tak zabudli, ba dokonca sme to brana jeseň by sme mohli už začať li ako samozrejmosť. Odvtedy
tam našlo svoj druhý domov aj
s prácami.
Dozvedeli sme sa, že navšte- mnoho našich spoluobčanov.
vovať ho budú môcť aj seniori, Dnes toto zariadenie spadá pod
Žilinský samosprávny kraj a
ktorí tam nebudú ubytovaní.
Obytný dom pre seniorov náš primátor ako poslanec ŽSK
bude akýmsi kompletným stre- drží nad týmto zariadením trdiskom, kde nielen jeho obyva- valý patronát.
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Ráz historického parku sa zásadne zmení
Cieľom architektonického
riešenia centra mesta je zjednotiť rôznorodé funkcie, plochy a
priestory do harmonického celku.
Samozrejmosťou je prístupnosť
navrhovaných miest námestia
všetkým obyvateľom rovnocenne,
preto je návrh bezbariérový aj napriek existujúcim výškovým pomerom. Konkrétnejšie informácie
nám podala zástupkyňa primátora
V. Jančeková.
„V rámci obnovy centra mesta by sme chceli, aby boli pred

koreňový systém, a keďže chceme zachovať v parku zeleň, tak
výkopové práce sa museli robiť
ručne. Doteraz boli urobené nové
elektrické rozvody a položený
kábel pre kamerový systém, pretože súčasťou obnovy centra je
aj inštalácia nového kamerového
systému, ktorý bude monitorovať
nielen park, ale aj priľahlé okolie.
Stromy, ktoré sú v parku, ostanú
zachované.
V parku a v centre nebude
obyčajná betónová dlažba, ale

zimou ukončené práce, zatiaľ
ideme podľa časového harmonogramu. Náročné boli a sú aj
betonárske práce výstupových
línií, kde budú miesta na sedenie
a oddych. Problémy nám robil aj

bude sa tu pokladať prírodný
kameň, štiepaná žula, ktorá má
dlhšiu životnosť, čím centrum
mesta, vzhľadom na jeho historickú časť, bude pôsobiť estetickejšie, bude dotvárať historický

ráz nášho námestia a zhodnotí aj
celú prírodu a zeleň, ktorá tu je.
Ako dobre vieme, park bol
doteraz využívaný na úplne iné
účely, ľudia tu chodili napríklad
aj venčiť psov. Po dokončení tu
vznikne park s typickým mestským rázom, kde sa uvedená
alej bude môcť využívať aj na
iné účely. Chceme, aby sa stal
súčasťou nášho života. Istotne
park budú občania vnímať inými
očami ako doteraz, keď bol iba
akýmsi priechodom. V jeho prvej časti pribudne menšia scéna,
kde sa budú môcť uskutočňovať
promenádne koncerty pre užšiu
skupinu ľudí, obnovená bude aj
fontánka a pri kostole urobené
nové jazierko.
Vo vrchnej časti parku bude
prekrytá časť Hlisníka a dotvorený priestor pri pamätníku Marka
Frauwirtha, ktorý budú mať mož-

nosť využívať aj študenti. V časti
jednosmernej ulice budú odstránené stĺpy elektrického vedenia,
ktoré sa budú pokladať zemou a
zachované tu zostanú aj parkovacie miesta. Otvorením celého
priestoru sa vytvorí jeden veľký
kompaktný celok, ktorý už nebude
rozdelený žiadnym múrom.
Architekt pamätal aj na farebné
ladenie dlažby s trávnatou plochou,
ktorá tiež bude esteticky dotvárať
tento novovzniknutý priestor. Pribudne tu nové osvetlenie, na námestí väčšia scéna, kde sa budú môcť
uskutočňovať kultúrne podujatia.
Súčasťou celého centra bude aj nový
mobiliár, a tak ľudia tu budú môcť
relaxovať a oddychovať aj v horúcich dňoch pod stáročnými stromami, ktoré si pamätajú príchod J. M.
Hurbana do nášho mesta. Za úspech
pokladáme vytvorenie a osadenie
jeho sochy do nášho parku.“

„Naše cintoríny v Tvrdošíne, Krásnej Hôrke i v Medvedzí sa postupne zapĺňajú.
Nemôžeme čakať, kým nás
prekvapí kritický stav. I preto
sme už dali spracovať geometrický plán a musíme nájsť ďalšie finančné prostriedky na
vykúpenie pozemkov, potrebné na rozširovanie a prípravu
nových hrobových miest,“ informoval nás primátor.
Pre všet k ých obča nov
nášho mesta je dôležitá informácia, že mesto si aj naďalej
ponechá správu cintorínov,
i keď je to stratová oblasť.
Bráni sa odovzdať túto činnosť do súkromných rúk,
pretože by nedokázalo zabezpečiť narastanie poplatkov:

„Preto ideme týmto smerom,
lebo nechceme, aby to zabezpečoval súkromný sektor,
chceme udržať pre občanov

čo najnižšie poplatky. Chcem
zvýrazniť to, že to je iba symbolický poplatok, lebo tento
náš návrh našiel pochopenie

u všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.“
Údržba, celá starostlivosť
o čistenie, kosenie, oplotenie,
opravu chodníkov, osvetlenie,
ale aj ďalšie činnosti (napr.
projekt na obnovu areálu
cintorína v Tvrdošíne) stojí
veľké peniaze. Aj v tejto oblasti sa presadzuje sociálne
cítenie, pretože v Tvrdošíne
ide o symbolický poplatok, dá
sa povedať, že máme najnižšie
poplatky v rámci Slovenska,
čo si vedia vážiť a uvedomiť
najmä občania, ktorí sa tu prisťahovali z iných miest.
Hrobových miest pribúda,
vedenie mesta chce aj naďalej
zachovať nízke poplatky za
ich prenájom.

Občania sú povinní podľa
schváleného zákona o pohrebníctve uzatvoriť nájomnú zmluvu a zaplatiť poplatok za hrobové miesto. Mestské zastupiteľstvo v tejto veci prijalo VZN,
kde na podnet vedenia mesta
boli schválené minimálne, len
symbolické sumy za prenájom
hrobového miesta. Zmluvu je
možné uzatvoriť na čas v trvaní
25 rokov. Výška poplatku na 1
rok je v čiastke 0,66 eura (19 Sk),
na 25 rokov je výška nájomného
iba 16,59 eura pre dospelú osobu
a pre dieťa vo výške 4,31 eura.

Poplatky za hrobové miesta
v Tvrdošíne skutočne patria k
najnižším na Slovensku. Naše
mesto eviduje 2 168 hrobových
miest a od prijatia VZN si svoju
povinnosť splnilo 854 občanov,
čo predstavuje necelých 40
percent.
Len pre zaujímavosť uvádzame poplatky z niektorých
miest a obcí, kde občania platia
ďaleko vyššiu sumu ako v našom meste. V Dolnom Kubíne
bol schválený poplatok na
desať rokov za jednohrob vo
výške 40 eur, detský za 27 eur.

Mestské cintoríny si vyžadujú trvalú starostlivosť

Poplatky patria k najnižším na Slovensku
O nič lacnejšie nie je ani
Námestovo - ročné nájomné za hrobové miesta: jednohrob 1 euro, (za dvojhrob
alebo viachrob sa počíta dvojnásobok alebo n-násobok hrobového miesta).
Valaská Dubová si schválila poplatok za h robové
miesto na dobu 1 roka vo
výške 2 eur, 60,25 Sk, Nové
Mesto nad Váhom - poplatok
za hrobové miesto na obdobie
5 rokov: jednohrob 4,98 eur,
150 Sk, dvojhrob 9,96 eur,
300 Sk, hrobka 19,92 eur, 600

Sk. Takže aj z týchto čísiel
vyplýva, že v našom meste
sú skutočne jedny z najnižších poplatkov v rámci Slovenska.
Veríme, že aj ďalší naši
spoluobčania si prídu uzatvoriť nájomnú zmluvu za
užívanie hrobového miesta
na cintorínoch v Tvrdošíne,
Krásnej Hôrke a Medvedzí
do kancelárie Technických
služieb mesta Tvrdošín v
pracovné dni v čase od 6 00
do 1400, kde vám poskytnú aj
ďalšie potrebné informácie.

Náš život je aj o kompromisoch

Život ma naučil viac ako sľubom veriť tomu, čo vidím na vlastné oči. Veriť tomu, čoho sa môžem
dotýkať a čo mám možnosť využívať. Nehovorím, že je to jediné
správne riešenie. Jednoducho patrím k tým, čo radšej vidia hotovú
vec, ktorá slúži občanom. Náš
život je predsa o kompromisoch,
spolupracovať sa dá so všetkými.
Ak však má niekto svoju jedinú
pravdu a nedokáže nájsť dohodu, tak každá spolupráca môže
byť v takej rovine, ako vyplnený
stávkový tiket s nádejou na vysokú výhru. Tá môže a nemusí
prísť a ja mám radšej v rukách
aspoň niečo, a nie prázdne sľuby.
A tak je to aj s naším mestom,
niektoré média majú oň neuveriteľnú starosť, často so zavádzaním
verejnosti, len aby čitateľom predostreli tú svoju senzáciu. K čomu
je to však dobré? Pre mesto a jeho
občanov isto nie, pozná to možno

každý z nás. Keď vás niekto pred
inými ohovára a pritom vôbec nevidí a nevie o jadre problému. Hovorí
sa, že každá prezentácia navonok je
na niečo dobrá, či už je pozitívna,
negatívna, pravdivá alebo klamlivá.
Rozumný človek však našťastie
dokáže oddeliť zrno od pliev, ale
škody napáchané klamstvom, polopravdami sa v niektorých prípadoch veľmi ťažko napravujú.
Nemôžem sa ubrániť pocitu,
že autori týchto tvrdení trpia účelovou stratou pamäti alebo zraku,
ak si na nič nespomínajú. Nebyť
ľudskej vytrvalosti, nebolo by ani
chýru po Oraviciach, a bohvie,
komu by dnes patrili. Nezačali by
v meste vyrastať diela investičného
charakteru, ktoré dnes považujeme za samozrejmosť: kanalizácia,
plynofikácia, teplovod, domy
smútku, kultúrne stredisko v Medvedzí, nové športoviská, termálne
kúpalisko, most pre peších cez

Oravu, detské ihriská, centrum
voľného času, rozsiahla obchodná
sieť s Lidlom a Tescom, kde chodia
nakupovať nielen naši ľudia, ale aj
z najbližšieho okolia. Priestor na
činnosť dostali kluby dôchodcov
a mladých, súkromná ZUŠ, záchrany sa dočkal drevený gotický

kostolík, mesto má vlastnú dychovku, vznikol celý rad kultúrnych a
spoločenských podujatí, ktoré sa
môžu popýšiť dlhoročnou tradíciou, a tak by sa dalo vyratúvať
donekonečna. A to už nehovorím
o terajšom stavebnom ruchu vo
všetkých častiach nášho mesta.

Predstavenstvo Oravskej
vodárenskej spoločnosti na
svojom zasadnutí 20. augusta
odsúhlasilo, že platby za vodné a stočné pre obyvateľov
Oravy zostanú na súčasnej
úrovni.
Ako nás informoval primátor Ivan Šaško, zastupujúci
v dozornej rade mesto Tvrdošín, je to dobrá správa pre
obyvateľov nášho mesta i celej
Oravy. Predstavenstvo dospelo k takému záveru i napriek

tomu, že akciová spoločnosť
má do budúcnosti pripravené
veľké investičné akcie, ktoré
chce zrealizovať do roku 2015
pre zabezpečenie smerníc Európskej únie a vodného zákona. Jedná sa o napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu,
odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd, zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
a rekonštrukcie existujúcich
vodohospodárskych objektov
vo všetkých troch okresoch.

Cena vody v roku 2011 nezdražie

Nový partner z Francúzska
Zástupcovia mesta Divion
navš-tívili naše mesto a prejavili
záujem o spoluprácu. Stretli sa na
radnici 9. augusta spolu s partnermi Gminy Kościelisko. Francúzski hostia netajili skutočnosť, že
sa im v našom meste a na Orave
páči. Nadmorská výška 64 m, v
ktorej je situované mesto Divion
má iné prírodné prostredie, a tak
nešetrili chválou na našu prírodu.
Nachádza sa na severe Francúzska v departemente Pas-de-Calais a Nord-Pas-de-Calais, od
Paríža je vzdialené 179 km. Má
viac ako 7 tisíc obyvateľov a je
hlavným mestom kantónu. Francúzska delegácia prišla rokovať o
spolupráci pod vedením zástupcu
primátorky Thomasa Boularda, v
ktorého referáte je okrem iného

obdobie, pretože, ako povedal, aj
v ich meste mali primátora Rolanda Cressenta, ktorý viedol mesto
40 rokov od 1953 do 1992. Zdôraznil, že to bolo veľmi úspešné
obdobie pre ich mesto.
Poukázal na skúsenosti vo
Francúzsku, kde pozitívne hodnotia zástupcov, ktorí vykonávajú
viaceré významné funkcie, pretože je to dobré pre mesto i región,
keď ich zastupuje takýto človek
vo francúzskom parlamente.
Vo Francúzsku, ktoré je známe svojou demokraciou, môže
byť občan zvolený za primátora
a zároveň poslanca francúzskeho
parlamentu. Stávajú sa takéto
prípady a je to vo Francúzsku
možné, že primátor mesta bol
zároveň aj ministrom vlády.

Francúzski a poľskí priatelia počas prehliadky nášho mesta.
kooperácia a medzinárodná spolupráca, mládež a šport.
Stretnutie bolo príležitosťou
dozvedieť sa o fungovaní samosprávy. Dozvedeli sme sa, že
z celkového rozpočtu je až 80
percent určených na pokrytie
prevádzkových nákladov a miezd
úradníkov. Zvyšných 20 percent
je určených na investičnú a rekonštrukčnú činnosť. T. Boulard
priznal, že na nové investičné
akcie im veľa financií nezostáva
a prekvapený bol, keď sa dozvedel o súčasných investíciách v
našom meste.
Bol milo prekvapený, keď sa
dozvedel, že náš primátor vykonáva túto funkciu šieste volebné

Francúzski hostia v sprievode
zástupcov z Kościeliska sa zoznámili s mestom a jeho okolím,
navštívili aj gotický kostol, boli
sa kúpať v termálnom kúpalisku
v Oraviciach.
Pre Tvrdošín je podstatné to,
že Francúzi prejavili záujem o
spoluprácu a majú záujem o náš
región ako turistickú destináciu. Výsledkom stretnutia bola
príprava zmluvy o vzájomnej
spolupráci, ktorá bude podpísaná
v blízkej dobe. Zároveň sme partnerom dodali vstupné informácie,
potrebné k tvorbe projektu, ktorý
bude zameraný na cestovný ruch,
výmeny mládeže a spoluprácu
obidvoch samospráv.“

Prvého septembra mnohé
mestá a obce postihli záplavy.
Dôvodom bol niekoľko dní
trvajúci hustý dážď. V našom
meste boli zdvihnuté hladiny
riek Orava a Oravica, tie však
neohrozili ani obyvateľov, bývajúcich v ich blízkosti. „Vylial
sa“ však potok Hlisník, ktorý
tečie centrom mesta. Okamžite
boli otvorené kanalizačné šachty a vodu pomáhali odčerpávať
aj hasiči. Vážnejšie škody nám
však Hlisník v uvedený deň
nenarobil. Voda sa postupne
rozplynula po hlavnej ceste.
Pohotovosť zabezpečovali pracovníci technických služieb,
ktorí situáciu pri potoku neustále monitorovali.
V tejto súvislosti chceme
dať do pozornosti našim občanom, že situácia v Tvrdošíne
nie je kritická, pretože rieky
Orava a Oravica v katastri
nášho mesta majú dostatočný
prietok, hĺbku, také parametre,
že by sa nemali vyliať z koryta.
Mohlo by sa to stať len v prípade mimoriadnej situácie, keby
bola zaplavená celá Orava.
Potok Hlisník nás nemôže
veľmi ohroziť. Malý potok je
za normálneho počasia takmer
suchý a voda, ktorá v ňom
tečie, je iba voda z prepadu
vodojemov.
Pri väčších zrážkach v minulosti, keď sa zdvihol potok,
býval zatopený kostol a námestie. Tým, že je v súčasnosti
zakrytý, jeho vtok zvedený do
kanalizácie až hore nad park, sa
situácia mimoriadne vylepšila.
To znamená, že v prípade nepriaznivého počasia a veľkých
zrážok, sa môže vyliať. Teraz sa
však vyleje v jeho hornej časti.

Voda sa rozplynie pred základnou školou smerom do Oravy,
po hlavnej ceste do centra,
smerom na Oravské nábrežie
a do Oravy.
Takéto riešenie nenarobí
nikomu takmer žiadne škody.
Možné je pomôcť si aj kanalizačnými vpúšťami tak, ako to
bolo urobené 1. septembra.
Naše mesto má veľkú výhodu, že je postavené v prevažnej
miere v kopcovitom teréne, či je
to už Medvedzie, Krásna Hôrka, Hrádky, Vladina. Nemalo
by tu dôjsť k takým situáciám,
aké sa stali napríklad v Handlovej.
l
l
l
V Oraviciach zvýšená hladina Oravice po vytrvalom daždi
v týchto dňoch opäť spôsobila
problémy, hlavne stavebným
firmám, ktoré robia reguláciu
rieky, ale aj pracovníkom pri
výstavbe čističky. A nebolo to
prvýkrát v tomto roku, prečo sa
práce načas zastavili.
Na jednej strane sa mesto
snaží o to, aby sa eliminovali
problémy spojené s výkyvmi
počasia, ale aj o zlepšenie životného prostredia v katastri
Oravíc, a na strane druhej sú
ľudia, ktorí svojimi špekulatívnymi a neodbornými názormi
dehonestujú túto prácu. Nezainteresovanému človeku,
to pripadá, akoby len čakali,
kým sa stane niečo zlé v našom
meste. Neviem si predstaviť,
že niekoho môže tešiť škodoradosť. No žiaľ, takýchto škodoradostníkov, ktorí nič dobré
pre Tvrdošín neurobili, máme
aj v našom meste, a tých sa neoplatí presviedčať. Rozumný
človek to dokáže pochopiť.

Hlisník sa vylial, nenarobil však škody
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Nový školský rok začínali hymnou

Ku študentom sa prihovoril primátor a poslanec
ŽSK Ivan Šaško.
čiak, primátor mesta a predseda dovšetkým vo vás a a na zodpoškolskej rodičovskej rady, ktorí vednosti vedenia školy. Teší ma,
všetkým popriali veľa úspechov že táto škola dosahuje dlhodobo
v nastávajúcom školskom roku. dobré výsledky, že jej absolventi
„Som rád, že opäť môžem byť sa veľmi dobre zaraďujú do prana otvorení školského roka covného života a verím, že škola

má aj dobrú budúcnosť. Osobitne vítam prvákov, ktorí budú
po štyri roky súčasťou nášho
mesta, štvrtákom želám veľa
úspechov hlavne pri maturite,
pedagógom veľa trpezlivosti pri
svojej práci a všetkým radosť
z dosiahnutých výsledkov,“ povedal okrem iného primátor.
Slávnostné otvorenie v SOŠL
bolo na nádvorí školy, kde sa ku
žiakom a pedagógom prihovoril
riaditeľ školy Ján Vorčák, aby
všetkým študentom poprial
úspešný vstup do nového školského roka, ale aj veľa vytrvalosti so želaním, aby im nový
školský rok priniesol iba úspechy a radosť. V tento deň ešte
žiaci a pedagógovia absolvovali
aj bezpečnostné školenie.
Otvorenie nového školského
roka sa v Gymnáziu Tvrdošín
tentoraz uskutočnilo v športovej hale aj vzhľadom na to,
že vonku nebolo najteplejšie.
Po hymne sa ku prítomným
pedagógom, študentom a nováčikom prihovorila riaditeľka
Anna Namislovská s prianím
úspešného a bezproblémového
školského roka 2010/2011.

sme sa na ne riaditeľa Jána Korenčiaka.
Čím sa môže pochváliť
vaša škola?
Za ďalší svoj úspech počítam
to, že sa nám podarilo dostať do
siete škôl dva nové študijné odbory, mechatroniku a technické
lýceum, ktoré spúšťame od septembra 2010. Sme radi, že spolu
so samosprávnym krajom a ministerstvom školstva otvoríme
dva nové odbory v našej škole.
Veľkú nádej vkladáme do tech-

nického lýcea. Je to v podstate
obdoba gymnaziálneho štúdia,
len s tým rozdielom, že druhý
a tretí ročník sa viac orientuje na
techniku, ktorá môže byť zameraná na informačné technológie,
alebo na ekonomiku, ale aj na
všeobecné odborné predmety zo
strojárstva. Podarilo sa nám urobiť peknú zasadačku, inovovať
niektoré učebne a zakúpiť ďalšie
počítače.“
T i e t o o db or y bu dú
len pre chlapcov, alebo

šancu majú aj dievčatá?
„Pre obidve skupiny, bude
tam síce viacej matematiky, menej biológie a chémie. V treťom
a štvrtom ročníku sa už títo študenti budú orientovať na štúdium
technického, či ekonomického
charakteru s prípravou na vysokú
školu. Nakoľko technický vývoj
neustále napreduje, študenti
týchto škôl nájdu široké uplatnenie. Nemôžu predsa byť všetci
právnici, lekári, či študenti so
zameraním na sociálnu prácu.“

Od júna prebieha aj rekonštrukcia Gymnázia Tvrdošín.
Táto rekonštrukcia je pomerne veľká – výmena všetkých
okien, strešnej krytiny, oprava
vonkajšej fasády budovy, vymaľovanie fasády, obkopanie
a izolácia okolo budovy, pretože
spodné múry vlhnú. Vybudovaný bude bezbariérový vstup do
budovy, plošina pre vozíčkarov a zdravotne postihnutých
ľudí. Okrem investičnej akcie
je súčasťou projektu aj obnova
a vybavenie učební. Pribudne
učebňa informatiky a odborná
jazyková učebňa s vybavením
novou technikou. Novovybudované budú i dve odborné učebne
chémie a fyziky s novým zariadením. Keďže škola zápasí
s finančnými prostriedkami, je
táto „injekcia“ je pre ňu veľkým
prínosom. „Som rád, že sa tejto
škole darí. S týmto predpokla-

dom sme ju postavili a zriadili,“
povedal primátor.
Hrdosť na túto školu sa nedá
primátorovi uprieť, pretože bez

neho by toto školské zariadenie neexistovalo. O jej vznik
sa zasadil v čase, keď neboli
žiadne financie na pomoc zo

štátu a navyše, keď existovali
gymnáziá v Trstenej a Námestove. „Nechcem už spomínať
na detaily, ale nebolo to vôbec
ľahké dotiahnuť myšlienku do
zdarného konca. Vedel som a
vždy som si veril, že to bude
dobrá škola, čo sa za uplynulých 16 rokov aj potvrdilo. Vždy
som bol a vždy aj budem hrdý
na naše gymnázium, ktorému
želám veľa dobrých žiakov a
dobrých učiteľov. Za dôležitú
skutočnosť považujem tiež to,
aby mesto vždy bolo nápomocné tejto škole, ale aj to, aby
zriaďovateľ gymnázia, ktorým
je v tomto prípade Žilinský samosprávny kraj, mal pocit, že
niekto z nášho mesta drží nad
touto školou ochrannú ruku,“
zaspomínal si primátor, ktorý
gymnáziu zveril do správcovstva aj mestskú športovú halu.

V tomto období sa pripravuje vydanie Encyklopédie
sakrálnych stavieb Slovensk a. Usilujeme
sa, aby v nej našli
svoje miesto všetky naše pamiatky,
počnúc dreveným
go t ick ý m ko s tolom Všetkých
svätých. Máme sa
čím popýšiť. Kostol Všetkých svätých je zaradený
do Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO, ale aj
ostatné pamiatky,
a nie je ich málo,
si zaslúžia pozornosť: kostol Najsvätejšej Trojice,
kostol sv. Anny
v Medvedzí, kostol
Božského Srdca
Ježišovho v Krásne Hôrke, kostol

sv. Anny v Oraviciach, kaplnka Sedembolestnej Panny
Márie v Tvrdošíne, kaplnka

Druhého septembra zvonec na dverách škôl oznámil, že sa začal nový školský rok, ktorý sa po prvýkrát
začal netradične štátnou hymnou.
V ZŠ Márie Medveckej
prebiehalo slávnostné otvorenie školského roku v jednotlivých triedach. Ku prítomným
učiteľom, žiakom, rodičom
a školským pracovníkom sa
prihovorila riaditeľka Dagmar
Šašková, ktorá srdečne privítala žiakov prvého ročníka a
nezabudla ani na deviatakov,
pre ktorých bude tento školský
rok posledný. V tento deň boli
určite v najväčšom očakávaní
prváčikovia, ktorí so zvedavými očami sledovali, čo sa okolo
nich deje.
Nový školský rok v ZŠ Štefana Šmálika začali sv. omšou
vo farskom kostole. Po omši sa
ku žiakom, učiteľom a rodičom
pred školou prihovoril riaditeľ
školy Dušan Šoltés, ktorý im
poprial veľa šťastia do nového
školského roku. Osobitne potom
v telocvični školy privítal zvlášť
prváčikov s rodičmi.
Začiatok školského roka v
Spojenej škole Tvrdošín sa ko-

nal tak, ako po iné roky pred
školou, kde sa ku prítomným
pedagógom, študentom prihovorili riaditeľ školy Ján Koren-

Spojenú školu v minulosti
navštevovali žiaci takmer z celého Slovenska, dnes je však
situácia iná. Žiaci sú prevažne
z najbližšieho okolia z Oravy,
viac je zastúpená jej severná časť.
Riaditelia škôl sa však v dnešnej
dobe boria skôr s finančnými
problémami. Školám sa v dnešnej
dobe darí asi vtedy, keď má v čele
riaditeľa - manažéra, ktorý dokáže aj po tejto stránke viesť školu.
Keďže tento rok škola otvára
dva nové učebné odbory, opýtali

v škole, v ktorej som maturoval,
neskoršie pôsobil ako učiteľ, či
zástupca riaditeľa školy.
Odovzdávam vám pozdrav
Žilinského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy, ktorý
nad touto školou drží patronát.
V ďalšej činnosti je všetko pre-

Rozšírili sa možnosti štúdia

Gymnazisti začali školský rok už v obnovenej škole

Takto vyzerala náročná rekonštrukcia gymnázia
pred niekoľkými týždňami a dnes v nej prebieha už
riadne vyučovanie.

Naše pamiatky v encyklopédii

so zvonicou v Krásnej Hôrke,
kaplnka Pod Hájom, kaplnka
Panny Márie v Medvedzí,
kaplnka Skalka, kaplnka
v tvrdošínskej Rovni. Vedenie mesta sa investovaním do
ich záchrany a rekonštrukcií
výrazne zaslúžilo o zachovanie ich historicko-kultúrnej
a sakrálnej hodnoty.

Rodová zástava na Oravskom hrade

Starozemiansky rod Medveckých
z Medvedzia patrí medzi 24 najstarších a najznámejších zemianskych
rodov na Orave. Dokumentuje to aj

skych rodov v slávnostnom sprievode z nádvoria Oravského hradu
až do Dubovského paláca vyniesli
novú rodovú zástavu zemianskeho

Herold SR Ladislav Vrteľ v spoločnosti s predsedom OZM Miroslavom Medveckým a Rudolfom Medveckým z Košíc, ktorý dal
túto rodovú zástavu vyšiť.
Foto: J. Medvecký
etnografická expozícia i „História
oravského zemianstva“, ktorá je túto
sezónu inštalovaná a sprístupnená
návštevníkom v Dubovského paláci
na Oravskom hrade. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne v spolupráci s Občianskym
združením Medvedzie pripravili
v poslednú júlovú sobotu podujatie
pod názvom „Česť, svornosť a vieru
hlásiaci“. Za účasti predstaviteľov
a reprezentantov rodu Medveckých
z Oravy a Košíc, ale aj ostatných
predstaviteľov oravských zemian-

rodu Medveckých. Až do konca
tohtoročnej sezóny bude táto zástava umiestnená na čestnom mieste
v spomínanej expozícii. Vážnosti
celej tejto udalosti dala prítomnosť
štátneho radcu Ministerstva vnútra
SR a akademika Medzinárodnej
heraldickej komisie a herolda Slovenskej republiky Ladislava Vrteľa,
ktorý sa na túto príležitosť obliekol
do slávnostného tabartu. Klasická
prehliadka Oravského hradu tak bola
obohatená opäť niečím zvláštnym a
exkluzívnym.
Jozef Medvecký

Počas dvoch dní 16. - 17. augusta občania z nášho mesta zo
Združenia zdravotne postihnutých Oravy, o.z. využili prekrásne prostredie Oravíc na relaxačný pobyt. Väčšina z nich
sa tak, ako po iné roky najprv
zrelaxovala v našich termálnych kúpaliskách, a niektorí sa
vybrali na krátku prechádzku

zol aj odviezol z Oravíc. S pobytom boli všetci nadmieru
spokojní.
A preto človeka mrzí, keď
sa dozvie, že zopár „inak“
zmýšľajúcich ľudí nenechá na
pokoji ani zdravotne ťažko postihnutých, tvrdiac, že pobyty,
ktoré organizujú pre dôchodcov, im neprospievajú. Púšťajú

Cítili sa príjemne

Slniečko a geotermálna voda s priaznivými účinkami dokážu robiť často zázraky.
do okolitej prírody. Mesto im
umožnilo bezplatný vstup, čo
využilo 74 Tvrdošínčanov, aby
tu pookriali, poliečili ubolené
údy, nabrali ďalšie sily a hlavne zregenerovali svoje telo.
A keďže pobyt na termálnom
kúpalisku priaznivo pôsobí aj
na dýchacie ústrojenstvo, tak
aj naši spoluobčania sa snažili tento deň využiť naplno
v rámci svojich zdravotných
možností. Po dobrom kúpeli
sa všetci nakoniec presunuli
do priestorov chaty, kde už
mali pripravený chutný obed.
Autobus, tak ako každý rok,
pre nich zabezpečil mestský
úrad, ktorý ich zdarma dovie-

svoje jedovaté sliny a snažia sa
túto akciu, ktorú organizovalo
ZZPO, o.z. využiť pre svoje nekalé praktiky. Mali sa v prvom
rade opýtať tých ľudí, ktorí
boli v Oraviciach, ako sa tam
cítili a čo to pre nich znamená.
A aby sme dali veci na pravú
mieru, tak pripomíname, že
autobus a voľný vstup svojim
občanom zabezpečilo mesto
a obed v chate si účastníci hradili zo svojich členských príspevkov. Myslím si, že všetci,
ktorí sa uvedeného pobytu
zúčastnili, rozmýšľajú reálne
a sú radi, že mesto aj takouto
pomocou im napomáha v ich
neľahkom živote.
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Narodili sa

16. 7.
16. 7.
19. 7.
21. 7.
21. 7.
31. 7.
1. 8.
10. 8.
13. 8.
13. 8.
15. 8.
16. 8.
18. 8.

Matej Bedrich
Lukáš Hudák
Andrej Vrana
Timea Surovčíková
Bianka Belicová
Sofia Bajdichová
Zuzana Oberhauserová
Ema Kajanková
Alexandra Žaludeková
Kevin Kuboš
Maxim Binek
Sebastián Korčuška
Nina Kováčová

Sobáše

31. 7.
31. 7.
31. 7.
7. 8.
7. 8.
7. 8.
7. 8.
21. 8.

Lucia Medvecká – Jozef Jantošík
Katarína Zaťková – Michal Gabarík
Mgr. Zuzana Pajdušáková – Ing. Marek Žuffa
Miroslava Medvecká – Tomáš Merešš
Andrea Jendrášková – Rastislav Gaššay
Ing. Andrea Medvecká – Ing. Andrej Trsťan
Michaela Gočalová – Ing. Juraj Šutara
Magdaléna Kovaliková – Michal Jakubek

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:

90 rokov
Mária Ujčeková, Medvedzie
80 rokov
Anna Kepštová, 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
28. 7.
5. 8.
8. 8.
20. 8.
23. 8.

Mária Iskrová
František Jarina
Ján Žuffa
Mária Turňová
Mária Bahnová

50-ročná
84-ročný
61-ročný
85-ročná
61-ročná

Uvidia nás v krajinách Európskej únie

Slovenská televízia už niekoľko rokov pripravuje Kvarteto, magazín krajín Višehradskej
štvorky. Vysiela sa jedenkrát
mesačne vo všetkých krajinách
V4. Verejnoprávne inštitúcie
zo Slovenska, Poľska, Českej
republiky a Maďarska pripravujú dokumentárne filmy na
rôzne témy, ktoré po natočení
sú preložené do všetkých jazykov V4 a odvysielané. Tento
mesiac boli témou Minerálne
pramene. Každá z krajín V4
pripravila svoj dokument na
túto tému. Za Slovensko boli
tento mesiac vybraté Oravice,
ako kúpeľná destinácia s rozvíjajúcim sa cestovným ruchom.
Informácie im sprostredkoval
priamo pri natáčaní primátor,
ktorý je najviac kompetentný
na to, že aj u nás môžeme pre
ľudí využívať termálne pramene na liečenie a relax.

Hovoril o histórii, založení
novej valaskej osady, nazvanej
Bystrá, o jej odovzdaní „Donáciou Thökölyho“ do užívania

pod Oravské panstvo, kedy sa
tam ťažilo drevo, kosili stráne i choval dobytok. Občania
Tvrdošína si tam pre svoju po-

Tvrdošínčanom v roku 1659.
Spomenul vznik osady Bystrá
- dnešné Oravice, ktoré patrili

trebu postavili kostolík, ktorý
sa dodnes používa. V 19. storočí
tu bola aj píla na vodný pohon.

Oravské panstvo dalo urobiť
v Juráňovej tiesňave v rokoch
1885-1886 drevený most 903 m
dlhý, pozdĺž celej tiesňavy, aby
sa mohla vyvážať železná ruda,
ktorú dolovali na hornom konci
Juráňovej. Spomenul aj novodobú históriu, ktorej dôležitou
kapitolou je zložité obdobie pri
rozhodovaní o skúšobných vrtoch na termálne pramene a nakoniec aj ich realizáciu a nemenej zložitá situácia pri výstavbe
termálnych kúpalísk. Film bude
odvysielaný najprv v krajinách
V4 začiatkom októbra a následne vo verejnoprávnych televíziách štátov EÚ.
Dnes oceňujeme, že vedenie
mesta pochopilo významný
potenciál nového kúpeľného
strediska, pustilo sa do jeho
výstavby napriek boju s neprajníkmi, ktorí sledujú len svoje
vlastné úzkoprsé ciele.

Počas leta znel mestom rytmus mladých

Mesto Tvrdošín počas letných prázdnin organizovalo
koncertné popoludnia na verejných priestranstvách, na
ktorých mala možnosť predstaviť svoj hudobný talent
mládež z nášho mesta a širšieho okolia. Organizačne
zabezpečilo podujatia na Michalskom a Trojičnom námestí a na verejnom priestranstve
Pod Velingom pred Galériou
M. Medveckej, aby splnilo
hlavný cieľ projektu.
Pr vé podujatie projektu „Ukáž svoj talent a buď
Star – šanca pre mladých“
sa uskutočnilo 18. júna na
Michalskom námestí. Predstavili sa hudobné skupiny
Stret z Tvrdošína, Goodbye
Guns z Tvrdošína a Eufó-

ria z Ústia nad Priehradou.
„Tvorivé dielne“ v spolupráci s mládežníkmi Misiou

mladých z Tvrdošína a eRKOm z Tvrdošína sa uskutočnili 20. júna vo veľkej

spoločenskej sále. Ich cieľom
bolo zapojiť deti a mládež
do rôznych prezentačných
a tvorivých činností. Tretie
podujatie bolo 25. júna na
Michalskom námestí s hudobnou skupinou Anytime
z Tvrdošína. V priestoroch
Pod Velingom sa 8. augusta
uskutočnilo najväčšie podujatie s početnou návštevou
mládeže z celej Oravy. Rytmus dodávali hudobné skupiny 4 Others, Goodbye Guns
z Tvrdošína, Quartarial z Námestova, Street z Tvrdošína,
Six Caliber z Tvrdošína, Emge
Band z Námestova, Anytime
z Tvrdošína. Ako hosť programu vystúpili hudobné skupiny New Statement z Martina
a Arzen z Terchovej.

Krása hudby umocnená duchom prostredia Tvrdošanka pod Pyrenejami
z akordeónového oddelenia
Letnú sezónu mesta Tvrdošín v gotickom drevenom
kostole Všetkých svätých zavŕšil Letný koncert krásnych
melódií, ktorý sa uskutočnil
29. augusta. Zazneli tu melódie z obdobia baroka a filmovej hudby v podaní žiakov a
učiteľov Základnej umeleckej
školy v Tvrdošíne. Program
bol sprevádzaný hovoreným

- Terézia Medvecká, Filip
Bránický, Eva Ptačinová a
Ján Špirec, ktorých pripravil
pedagóg Marek Kuka. Svoje
umenie predstavili aj učitelia
Mgr. art. Jaroslav Maďara,
Mgr. Miroslava Kurajdová,
Mgr. Bohuslav Kortman, Mgr.
Zuzana Šareková, Alexandra
Pániková, Mgr. Zdeno Reguly

Azúrové pobrežie, Ligúria, Monaco a úpätie Pyrenejí. To všetko
v spoločnosti Turčianskych mažo-

jedenásty kvetinový festival prilákal do horského mestečka účinkujúcich z celého sveta, pričom

POĎAKOVANIE
„Bolestný je pre nás tvoj odchod náhly.
Smutný a sivý zdá sa nám svet,
ťažko je bez teba, keď Ťa tu niet.
Už len kytičku kvetov Ti na hrob
môžeme dať a so žiaľom v srdci
na teba spomínať.“
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym za poslednú rozlúčku s našou drahou
manželkou a matkou MÁRIOU ISKROVOU, ktorá
nás navždy opustila 28. júla 2010 vo veku 50 rokov.
Za slová sústrasti a dary, ktorými ste sa snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ, ďakuje manžel a deti.

Mesto v aktuálnych číslach
Za prvý polrok sa v našom meste narodilo 53 spoluobčanov, z tohto počtu bolo 26 dievčat a 27 chlapcov, uzavretých
bolo 51 manželstiev. Žiaľ, neobišli nás ani tie smutnejšie čísla,
v prvom polroku zomrelo 33 občanov nášho mesta, z toho 15
žien a 18 mužov. A aby sme mali štatistiku úplnú, ku koncu
augusta žilo v našom meste 9 237 obyvateľov.

O tom, že naša dychová hudba si získala sympatie,
svedčí pozvanie do Francúzska aj na budúci rok.

Pre študentov a pedagógov našich škôl a umelecké telesá vytvárame tie najlepšie podmienky na
prezentáciu klasickej hudby a umeleckého slova.
Národná kultúrna pamiatka nám poskytuje na
takéto podujatia dôstojné miesto.
slovom Eleny Ballekovej a so svojim žiakom Rastislavom
Glončákom a riaditeľka ZUŠ
Pavlom Adamčákom.
Na koncerte vystúpili žiaci Mgr. Zuzana Vaseková.

Pozvánka
do kina
V septembri sme pre vás pripravili

ZÁLOŽNÝ PLÁN
– romantická komédia
10. 9. 2010 (piatok) o 1800
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV
– dobrodružný fantastický film
19. 9. 2010 (nedeľa) o 1800
V kine Javor môžete využiť kultúrne poukazy !!!

Mesto sa primerane stará aj o zeleň, ktorú nám závidia mnohé mestá, o čom nás presviedča stále nová
výsadba kvetinových záhonov, stromov a kríkov, či
iných doplnkov, v každej mestskej časti, ktoré nám
spríjemňujú život a krášlia životné prostredie.

retiek absolvovala DH Tvrdošanka
počas piatich slnečných dní. Štyri
a poltisícová odysea z Tvrdošína
do Bangere de Lunchon na francúzsko-španielskom pomedzí, sa
od svojej antickej predlohy líši
len účelom výpravy – tá v tomto
prípade nebola dobyvačnou. Sto

Hornooravci a Turčianky reprezentovali Slovenskú republiku ako
jedinú krajinu zo strednej Európy.
Cestou tam i späť sa našinci mali
možnosť na vlastnej koži zoznámiť
s perlami preslávenej Francúzskej
riviéry – Mentonom a Monackým
kniežatstvom.

Vzájomná úcta zvyšuje zmysel nášho spolužitia
Životné jubileá sú príležitosťou poďakovať sa občanom
nášho mesta za celoživotnú
prácu. I z tohto dôvodu odchádzajú od primátora blahoželania občanom k ich životným
jubileám. Takmer všetkých
ich pozná, váži si ich prácu a aj
touto formou im chce vyjadriť
poďakovanie za to, čo urobili
pre spoločnosť i naše mesto.
Často dostáva spätné odozvy
s poďakovaním, ktoré si váži
a považuje za dôležitý prvok
komunikácie medzi ľuďmi.
S úctou prijal poďakovanie
aj od jedného z najstarších obyvateľov nášho mesta, 96-ročného pána Jozefa Krúpu, ktorého

život zanechal stopu u mnohých ľudí nášho mesta. Poznáme ho ako zanieteného športovca, no najmä ako výborného
učiteľa niekoľkých generácií
tvrdošínskej mládeže. Nezabudnuteľné sú jeho spomienky
a poznatky histórie. Z jeho listu
vyberáme: „Je mi cťou a vážim
si Vaše slovo a povzbudenie,
lebo viem, že je úprimné a je
pre mňa impulzom. Cítim
pri nich radosť a spokojnosť.
S vďakou, úctou a srdečným
pozdravom Vám, pán primátor, prajem veľa pracovných
a osobných úspechov. Nech
je Váš život naplnený pevným
zdravím a duševnou silou.“
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Florbal robí radosť nášmu mestu
Florbalový klub Tvrdošín sa už dlhšie pohrával s myšlienkou zaangažovania mužov do celoštátnej florbalovej
súťaže. Už tento rok môže byť táto myšlienka skutočnosťou.
Opýtali sme sa preto hlavného koordinátora družstva mužov,
Michala Uhlíka, čo je pravdy na tom, že tento ročník muži z
Tvrdošína vstúpia do III. ligy a či je táto myšlienka reálna?
„Áno je. Po dohode s vedením
klubu a hlavne mestom Tvrdošín
je možnosť v tomto ročníku vstúpiť do III. ligy.“
Kto bude financovať súťaž.
Väčšinu finančných prostriedkov na súťaž máme prisľúbených
od mesta Tvrdošín. Časť peňazí
poskytne klub a niečo prispejú
aj samotní hráči, avšak budeme sa snažiť, aby ich príspevok
bol čo najmenší, keďže v tíme
bude mnoho mladých chlapcov.
Kto bude tvoriť káder Fbk
Tvrdošín?
Budú to hráči z Tvrdošína,
ale tiež zo susednej Nižnej. Momentálne prebieha komunikácia
s nimi a kompetentnými.
Aké sú ambície do sezóny?
Určite máme ambíciu postúpiť do druhej ligy.
Budeme tak druhým orav-

ským družstvom po Dolnom Kubíne v celoštátnej súťaži. Spomínaný D. Kubín po dvoch rokoch
účinkovania a za pomoci novej
koncepcie rozvoja florbalu bude
konečne účinkovať v najvyššej
súťaži“ extralige“.
Myslíš si, že aj Tvrdošín
má reálnu šancu dosiahnuť
túto métu a v akom časovom
horizonte?
Podľa mňa tu reálna šanca
určite je. V našom regióne je
mnoho šikovných hráčov, čo
dokazuje aj to, že veľa chlapcov
z Oravy hráva za rôzne extraligové kluby. Myslím si, že aj
nám sa môže podariť v priebehu
dvoch až troch rokov postúpiť
do najvyššej súťaže, no nepredbiehajme. V prvom rade musíme
postúpiť do druhej ligy a potom
uvidíme ako ďalej.

Futbalisti nám zatiaľ robia radosť
Naši muži nezačali najšťastnejšie, keď v domácom
prostredí po nešťastnom zápase podľahli Černovej. Ich
druhé vystúpenie už malo
iný rozmer a bez problémov
si poradili s Ludrovou. Dobrú
prácu odviedli aj na pôde vedúceho celku Liskovej, odkiaľ
si odviezli plný počet bodov.
Tvrdošín - Černová 2:3 (0:0),
Macko 2.
Tvrdošín - Ludrová 4:0 (3:0),
Oršuliak 2, Macko a Scheling.
Lisková - Tvrdošín 1:2 (1:1),
Bukový a Válek.
Tvrdošín - Drážkovce 3:0
(2:0), Macko 2 a Válek.
III. liga dorast
Veľmi dobre odštartovali
svoju súťaž naši dorastenci
v III. futbalovej lige, keď si
zvonku priviezli štyri body za
víťazstvo v Lučenci a remízu
v Dolnom Kubíne, tu dokázali
zvrátiť nepriaznivý výsledok
po prvom polčase, keď už prehrávali o dva góly.
Lučenec - Tvrdošín 0:1
(0:0), Mensár.

Bronz, striebro a zlato pre prípravku
Prípravka v sezóne
2009/2010 vyhrala s prehľadom svoju skupinu, keď na
ňu nestačili mužstvá Trstená

skončili až na treťom mieste. Škoda posledného zápasu
s Brezou, kde naši po smolnom
góle prehrávali 0:1. Dokázali

Zlatí medailisti, na fotografii zľava v stoji: Sebastian
Schweiner, Matej Gonda, Juraj Meixner, Branislav
Kormančík, Pavol Horvat, Lukáš Obrimčák, v podrepe: Martin a Maroš Bednárovci, Roman Repka, Oliver
Pánik, bránkari: Martin Horvat a Jaroslav Bebej.
„A“, Trstená „B“ a Oravský
Podzámok. Ako víťaz skupiny
sa zúčastnila turnaja o pohár
predsedu OFZ, turnaja o majstra Oravy. V Zuberci, kde sa
záverečný turnaj uskutočnil,
sa zišli mužstvá MFK Dolný
Kubín, OŠK Breza, Oravan
Oravská Jasenica, ŠK Tvrdošín, OŠK Sihelné a domáci TJ
Roháče Zuberec. Naši chlapci,
ako jediné mužstvo, neprehrali
ani jeden zápas, ale napokon

vyrovnať na 1:1, prebrali iniciatívu do svojich rúk, ale s antifutbalom súpera sa nedokázali
vyrovnať.
i
i
i
Za pekného slnečného počasia sa prípravka zúčastnila
15. 7. na turnaji v Turanoch.
Postupne zdolala Vrútky, Turany „A“ aj Turany „B“, Istebné a vo finále ich čakala
Breza. Zápas bol vyrovnaný,
šance sa striedali na obidvoch

stranách. Mali sme však trocha smoly a prehrali sme 2:0.
Druhé miesto bolo potešením,
ale ešte väčším bol zisk trofeje najlepšieho strelca turnaja,
resp. strelcov. Boli nimi Maroš
Bednár a Alex Holub.O striebro sa pričinili: Pavol Horvat,
Branislav Kormančík, Lukáš
Obrimčák, Alex Holub, Šimon
Kováč, Ondrej Vicen a Maroš
Bednár, Martin Horvat, Oliver
Pánik, Filip Marec, Dušan Šturek, Martin Bednár a Roman
Repka, brankári Samuel Belopotočan a Jaroslav Bebej, ktorí
obsadili druhé miesto. .
i
i
i
Prvého augusta sa prípravka zúčastnila turnaja v Istebnom, ako jediné mužstvo
neprehrali ani jeden zápas a
skončili na prvom mieste pred
MŠK Turanmi a MFK Dolným
Kubínom. Druhým najlepším
strelcom turnaja bol Maroš
Bednár a najlepším hráčom
mužstva bol vyhlásený Matej Gonda. Chlapci si domov
odniesli medaily a pohár pre
víťaza turnaja.
Poďakovanie za vzornú reprezentáciu mesta a za prístup
k tréningovému procesu patrí
všetkým hráčom, ktorým želám aj v nasledujúcej sezóne
veľa úspechov. Zároveň by
som chcel pozvať aj ostatných
chlapcov, ale aj dievčatá, ktoré
vedia hrať futbal, aby prišli
medzi nás. Veď futbal je hra pre
všetkých.
mb

Spoznávali krásu Pienin
Už po ôsmykrát boli cykloturisti z Cykloturistického
klubu Tvrdošín - Medvedzie
spoznávať krásy Pienin a blízkeho okolia v dňoch od 12. - 15.
augusta. Štart mali na Michalskom námestí a po takmer 90
kilometroch po trase Medvedzie - Trstená - Jablonka Nowy Targ - Debno - Niedzica
- Lysá nad Dunajcom dorazili
do Červeného Kláštora, kde sa
ich zišlo takmer päťdesiat, necelá dvadsiatka prešla úvodnú
trasu na bicykloch. Najmladším
a najstarším účastníkom boli
Jakubekovci Michal a Miroslav
a nechýbali tu ani ich českí priatelia z Frýdku Místku.
V Pieninách ich čakal za-

ujímavý a bohatý športový
program (rafty, splav Pienin,
výstup na Tri korunky) a spoznávanie ďalších krás Pienin.
Okrem športových aktivít ne-

chýbalo ani posedenie pri tradičnom guláši, kapustnici a
všetko im orámcovalo pekné
počasie. Sponzorsky na akciu
prispel aj mestský úrad.

Tvrdošín - L. Mikuláš 3:2
(1:0), Ondrík, Pikna a Mensár.
D. Kubín - Tvrdošín 2:2
(2:0), Pikna 2.
Tvrdošín - K. N. Mesto 1:1
(0:0), Janček.
MFK Nová Baňa - Tvrdošín 2:0 (1:0).
MFK Banská Bystrica Tvrdošín 3:1, (1:0), Dedinský.
II. liga žiaci
Naši starší žiaci začali súťaž
veľmi dobre, keď zatiaľ neokúsili trpkosť prehry a predbežne sú na čele tabuľky.
Tvrdošín - Bytča 2:0 (0:0),
Repka, Ondrek.
T. Teplice - Tvrdošín 2:4
(2:1), M. Lajš, Mravec, Gerát
a Repka.
Tvrdošín - Skalité 2:1 (1:0),
Mi. Lajš a Bránicky..

Začali futbalové zápolenia nového súťažného ročníka, do ktorého sa zapojil náš mestský futbalový klub od kategórie dospelých až po prípravku tých najmenších futbalistov.

Areál futbalového štadióna patrí k tým mestským
športoviskám, ktoré nám môžu závidieť okolité obce i
mestá. Aj v týchto dňoch dostala hracia plocha odbornú
regeneráciu pre skvalitnenie celého ihriska.

Denise želáme veľa úspechov
„Sme veľmi radi, že sa nám
podarilo Denisu získať. I napriek tomu, že je ešte mladá je
to už výrazná hráčska osobnosť
s veľkým potenciálom ďalšieho
rastu a tým správnym krokom v
jej kariére,“ povedal Jiří Velecký, jeden z dvoch vítkovických
trénerov.
„Návrhy som dostala aj z
iných českých tímov, ale pre
štúdium a vzdialenosť som si
vybrala Ostravu,“ dodala D.
Ferenčíková.

Osemnásťročná útočníčka
Denisa Ferenčíková, účastníčka
dvoch svetových šampionátov,
opora slovenských reprezentačných výberov, kde patrí k najplatnejším a najproduktívnejším
hráčkam, prestupuje z Tvrdošína
do Vítkovic. V ženskej reprezentácii debutovala 4. februára
2009 a v zápase proti Španielsku
zaznamenala dva góly. Florbal
začala hrávať ako ôsmačka v ZŠ
M. Medveckej, neskoršie sa dostala do FBK Tvrdošín.

Prípravy na novú sezónu
Ženská príprava je už v plnom
prúde. Po malých zmenách na
poste trénera a v kádri sa ženský
extraligový florbalový tím pustil
do prípravy. Príprava sa rozbehla
už začiatkom augusta. Dievčatá
postupne naberajú kondíciu a
prechádzajú na dvojfázový tréning s posilňovaním celého tela,
koordináciou, rozvojom rýchlosti
a vytrvalosti. Túto fázu príprav
dievčatá absolvovali vonku v prírode. Koncom augusta sa tréningy
presunuli do haly, a cvičeniam
s hokejkou a loptičkou. V tejto
fáze sme sa zamerali na palicovú
techniku a herné činnosti jednotlivca a na správne prevedenie
jednotlivých cvičení. V samotnom
závere sme pripravili trojdňové
sústredenie, ktoré začne dvojfázovým tréningom s posilňovaním
tela, herné činnosti jednotlivca,
herný systém, štandardné situácie, pokračovať bude trojfázový tréning s rannou rozcvičkou
a strečingom. Poobede telocvičňa,
cvičenia na stanovištiach, herné
činnosti jednotlivca, herné systémy a štandardné situácie. Večer
tréning formou sparing zápasu.
Príprava by mala vyvrcholiť kvalitným turnajom v Ostrave, kde sa
postupne skonfrontujeme s najlepšími celkami českej najvyššej súťaže. Turnaju by mal predchádzať
prípravný zápas s extraligovým
českým tímom SC WOW Vítkovice, v ktorom bude v tejto sezóne
účinkovať i na naša odchovankyňa Denisa Ferenčíková. Do začiatku sezóny, ktorá začne koncom
septembra, plánujeme odohrať
niekoľko prípravných zápasov
s Nowym Targom a dievčatami
zo Žiliny. Taktiež máme naplánované zápasy so staršími žiakmi z
Nižnej, v ktorých chceme nacvičiť
oslabenia, presilovky a niekoľko
štandardných situácií.
Tento rok sa po prvýkrát
predstavia v celoslovenskej súťaži aj naši muži. Historický
vstup do III. ligy vyvolal eufóriu
a veľmi pozitívne reakcie. Celú
výpravu povedie Michal Uhlík

a Ľubomír Fuček. Družstvo bude
zložené z mladých talentovaných
hráčov, ktorí pravidelne pôsobia
v našej tvrdošínskej lige. Bude
to akýsi výber toho najlepšieho, čo tvrdošínska liga ponúka.
Na listine figuruje až tridsiatka
mladých hráčov z Tvrdošína
a blízkeho okolia. Mužský florbal bude založený na veľkej
konkurencii hráčov. Do kádra
je zaradených päť skúsených
brankárov, čo svedčí o tom, že do
majstrovských zápasov budú zapájaní len tí najlepší. Na základe

čoho sa od tohto kádru očakáva
postup do II. ligy. Keďže káder
je zložený prevažne z mladých
hráčov a liga začne v októbri,
príprava začala koncom augusta.
Predtým sa hráči na historicky
prvú sezónu pripravovali individuálne. V septembri už prejdú na
spoločný tréning pod vedením
Ľubomíra Fučeka, ktorý bude
hlavným trénerom a asistovať
mu bude Michal Uhlík. Sme
veľmi radi, že mesto podporilo
myšlienku nielen ženského, ale
i mužského florbalu.

Tenis v našom meste má zelenú
Areál mestskej tenisovej haly je jedno zo športových
zariadení, ktorým sa môžeme pochváliť pred širokou
verejnosťou nielen nášho okresu, ale aj celej Oravy.
Dnes už s istotou môžeme povedať, že to bola dobrá
investícia, ktorá priťahuje množstvo mladých ľudí
do tejto haly a veríme, že objaví v našom meste nové
talenty pre tento prekrásny šport.

V súťaži družstiev v 2. lige
starších žiakov tenisový oddiel TJ Nižná reprezentujú aj
dvaja Tvrdošínčania M. Lucký a M. Žemlička, spolu s M.
Kondelom, J. Dunčičom a J.
Machunkom. Zimnú prípravu
absolvovali tenisti v našej mestskej tenisovej hale.
O udržaní v 2. lige sa rozho-

dovalo v dohrávke. Všetci chlapci
konečne zabojovali, zakúsili chuť
výhry a porazili TK Tlačiarik B.
Bystrica na zápasy 6:1, keď k víťazstvu prispeli bodom vo štvorhre aj M. Kondela/M. Lucký, ktorý porazili dvojicu Z. Knapko/M.
Molitoris 6:4, 6:3. Celkovo skončilo družstvo na piatom mieste a
udržalo sa v súťaži.
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