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20. ročník bol v znamení nevľúdneho počasia
Aj v tomto roku 24. - 25. júla pripravilo mesto pre účastníkov jubilejných folklórnych slávností bohatý
a pestrý program. Žiaľ, Osobitá sa
po dvadsiatich rokoch „rozplakala“,
akoby jej prišlo ľúto za dávnejšími rokmi,
keď do Oravíc
chodili gazdovia za prácou a
pod jej úbočím
sa od skorých
ranných hodín
rozliehal „spev“
kosy, popretkávaný spevom
koscov a žien.
Počasie počas
dvoch dní poriadne zamiešalo karty a urobilo vrásky na tvárach organizátorov. Do prírodného
amfiteátra však i napriek tomu prišli
nielen naši občania, ale aj z okolitých obcí a zahraničia, ktorí sa už
tradične na tento sviatok tešia a nenechajú si ho utiecť. Pestrá programová ponuka folklórnych slávností
sľubovala veľký umelecký zážitok
najmä potvrdenou účasťou SĽUK-u.
Všetko úsilie však prekazilo nepriaznivé počasie, nepretržitý dážď.
I napriek tomu ľudia do Oravíc prišli
a mesto aj tento rok zabezpečilo pre
občanov mesta autobusovú kyvad-

lovú dopravu zdarma a samozrejme
chutnú klobásku.
Folklórne podujatie má už svoju
tradíciu, a tak ako po iné roky sa začalo
odpustovou sv. omšou.

Deň predtým tu
vystúpili Mládežnícky FS Dianisz z
Poľska, Krajanský
FS IPOLY Salgótarjan z Maďarska a
záver soboty patril
hudobnej skupine
Škuláňovcov z Brezovice.
Otvorenie jubilejných XX. Folklórnych Oravíc patrilo aj v tomto roku najväčším ľudovým nástrojom, pastierskym trombitom Hanaczikowcow zo
Zakopaného z Poľska a po nich prišli

ich krajania Kreszani - goralský súbor
zo Spytkowic, ktorý nám priblížil typický goralský folklór.
Prvú tretinu uzavrel Krajanský FS
IPOLY Salgótarjan z Maďarska, kde
nechýbal cimbal
a tradičná ľudová
hudba z rôznych
regiónov.
Ďalšia programová k y tička
patrila už folkloristom zo Slovenska. Ako prvý sa
predst avil FS
Stráne z Važca s
typickým liptov-

ským folklórom, ktorý vystriedali
heligonkári Tomáš Kubala a Lukáš
Jánošík z Terchovej. Svoj repertoár
piesní zakončili známou melódiou
„Goraľu, cy či ňe zaľ ...“ kým sa pripravil so svojím pútavým programom

už tradičný účastník FS Senior
Oravan.
To už ale na javisko prichádzal
Ján Ambróz, legenda a stálica slovenského folklóru s Ľudovou hudbou Borievka z Banskej Bystrice.
„Ste obdivuhodné obecenstvo,
voda zhora, zdola a vy ste tu vydržali
pod dáždnikmi,“ povedal úvodom J.
Ambróz a my sme si v nasledujúcich
minútach vychutnali jeho zvonivý
šumiacky hlas. Svoje vystúpenie
zakončil známou pesničkou „Na
Kráľovej holi stojí strom zelený,
vrch má naklonený k tej slovenskej
zemi...“
Diváci v amfiteátri vydržali aj
napriek dažďu, pretože malo nasledovať vystúpenie SĽUK-u, ktorý do
Oravíc pricestoval. Žiaľ, počasie im
nedovolilo predviesť svoj program.
Možno niektorí boli sklamaní, že
SĽUK nevystúpil, ale riskovať
nejaké zranenie profesionálnych
tanečníkov, si organizátori nemohli
dovoliť, a tak po dohode sa rozhodli,
že svoje vystúpenie predvedú občanom Tvrdošína v piatok 30. júla na
Michalskom námestí, čo oznámil
prítomným primátor mesta, ktorý
pozdravil všetkých návštevníkov
tohto folklórneho sviatku a zároveň
poďakoval všetkým účinkujúcim
a ostatným za to, že aj v takýchto
nepriaznivých podmienkach prišli
do Oravíc.

Rodí sa nové centrum mesta
Centrum nášho mesta žije pracovným ruchom, mestský park a Trojičné námestie dostáva novú tvár. Ľudia sa občas pristavia, popozerajú
a opýtajú sa, čo to tu bude, poniektorí robotníkom kladú otázky, iní
uznanlivo pokyvujú hlavami a tešia sa na jeho novú podobu. Všetko sa
tu mení takpovediac za pochodu, každým dňom niečo pribudne.
Musíme si uvedomiť, že život sa vyvíja, a tak je to aj s našim centrom mesta. Nemôžeme sa vracať do pôvodnej podoby, kedy plot
oddeľoval park, ten bude teraz súčasťou centra mesta.
V súčasnosti je Trojičné námestie
neorganizovaným priestorom, v
ktorom dochádzalo ku vzájomným
konfliktom. Kamenné múriky boli
bariérami peších ťahov. Objekty
na námestí sú izolované bez vzájomných väzieb. Zeleň je živelná
a prerastená. Asfaltové chodníky
boli nedostatočne široké na to, aby
poskytovali dostatok miesta pre
oddych a pre prechod chodcov,
zákazníkov, obyvateľov a turistov.
Chýbali lavičky, smetné koše a iné
prvky mestského mobiláru. Vzhľad
námestia nebol malebný. Použité
materiály a nejasne ohraničené zatrávnené plochy nepôsobili esteticky.
Súčasná revitalizácia Trojičného
námestia spočíva v zorganizovaní
súčasného využitia, odstránení bariér, v prepojení celého územia do
jedného harmonického verejného
priestoru. Aktívne spája objekty na
námestí s novo navrhovanými prvkami drobnej architektúry. Koncept

architektonického riešenia vychádza z
logického rozdelenia námestia podľa
spôsobu využitia v súčasnosti do dvoch
častí. Prvá časť s prevažujúcim verejno-spoločenským využitím a druhá s
dominantnou oddychovo-relaxačnou
funkciou. Verejno-spoločenské využitie je podporené návrhom veľkého
pódia, priestranného priestoru pre
zhromažďovanie ľudí, konanie rôznych
kultúrno-spoločenských podujatí, príležitostných jarmokov, vianočných osláv
a podobne. Návrh druhej časti v maximálnej miere zohľadňuje existujúce
stromy, ktoré vytvárajú jedinečnú atmosféru mestského parku v centre mesta. Poskytujú tônisté miesta na oddych
a relax počas každodenného zhonu.
Návrh do tejto časti sústreďuje rozšírené oddychové plochy. Obidve časti sú
poprepájané novými chodníkmi. Pešie
trasy optimalizujú pohyb návštevníkov
centra a zároveň vytvárajú nové zákutia
pre oddych pri malom pódiu, pri jazierku a v altánku. V rámci chodníkov je

navrhnutý aj akcent parku so zakomponovaním sochy J. M. Hurbana v mieste
prieniku zhromažďovacích priestorov a
zelene parku. Výškový rozdiel námestia
je využitý pre vyrovnávajúce oporné
múriky so sedákmi slúžiacimi ako lavičky. Navrhované prírodné materiály
povrchových úprav podporujú prírodný
charakter verejného mestského priestoru.
Doposiaľ neprístupné zatrávnené
plochy bez využitia sa aktívne stávajú
súčasťou oddychu a relaxu. Súčasťou
architektonického riešenia je aj doplnenie parku nižšou okrasnou zeleňou,
ktorá atraktívne okrem iného nahrádza
neestetické kamenné múriky. Nočný

obraz zabezpečí nové osvetlenie
podporujúce celkový architektonický výraz.
Cieľom architektonického riešenia 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. Obnovené Trojičné námestie
sa stane reprezentatívnym miestom
mesta nielen pre domácich, ale aj pre
zahraničných hostí, čim okrem iného
prispeje k rozvoju cestovného ruchu
v našom meste.
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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

Dobrý Bože, koľko búrok už prešlo v mojom živote! Koľkokrát to spôsobilo moje sebectvo, alebo sebectvo druhých... Zacítil som, Pane, nepokoj
premeny milujúceho človeka. A bojím sa milovať, lebo musím prestavať
svoje sebectvo. Ježišu, Ty si prišiel vrhnúť oheň milovania na Zem, aby si
pomohol k milovaniu nám ľuďom.

Július Chalupa

SĽUK na Michalskom námestí
To, čo sa neuskutočnilo
pre nepriaznivé počasie
v Oraviciach, vystúpenie
SĽUK-u s programom „Zo
zlatého fondu Juraja Kubanku“, sme si vychutnali

sa presvedčili na vlastné
oči. Vysoký umelecký zážitok v podobe vrcholných
umeleckých výkonov nám
poskytol nevšednú zábavu a nadšenie s jemnou

na Michalskom námestí
30. júla. Pred vystúpením
SĽUK-u sa divákom predstavili známi heligonkári
Tropekovci z Rabčíc.
Záľaha ľudí, všetkých
vekových kategórií, si v
piatok podvečer prišla pozrieť toto profesionálne
umelecké teleso, ktoré nám
naservírovalo folklórne
menu z rôznych oblastí Slovenska. O tom, že SĽUK
dokáže osloviť všetky vekové kategórie nielen u
nás, ale aj v zahraničí, sme

dávkou vtipu. Mohlo by
sa povedať, že doslova
beznádejne „vypredané“
Michalské námestie pri
vystúpení tancovalo spolu
s účinkujúcimi a tlieskalo
za predvedené spevácke a
tanečné výkony.
„Bolo to nádherné, jedinečné, neopakovateľné,“ vraveli po skončení
spokojní, odchádzajúci
občania nášho mesta, ale
aj z okolitých obcí, ktorí si
nenechali tento nevšedný
zážitok ujsť.

Od dreveného oplotenia k vytvoreniu jedného harmonického priestoru centra mesta.
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Skromnosť schovaná za hrdinskými činmi mladých ľudí z Nižnej Myšle

Priama výpoveď 19 mládežníkov z postihnutej dedinky,
kde ničivé záplavy a zosuvy pôdy zo dňa na deň pripravili
o domovy desiatky ľudí, neutkvela len v nás, ktorí sme pripravovali pre nich pobyt, ale aj v našej mládeži, ktorá pri
počúvaní ich konkrétnych činov neskrývala svoje dojatie.
Mráz mi prešiel po tele, keď som
sa dozvedela dôvod zvolania mimoriadneho zastupiteľstva - poskytnutie pomoci ľuďom ohrozeným záplavami. Bol to mimoriadny pocit, hoci
sme túto ľudskú tragédiu prežívali,
vďaka Bohu, len pri televízoroch.
Všetci sme v tej dobe sledovali, čo
sa deje v záplavami postihnutých oblastiach a intenzívne s jej obyvateľmi prežívali ich trápenie. V ten moment som si uvedomila, že pomôcť
im je správne rozhodnutie a bola
som hrdá, že to bol práve Tvrdošín,
ktorý bol jedným z prvých - ak nie
prvým mestom, ktoré ohlásilo svoju
pomoc pre jednu z postihnutých obcí
- pre Nižnú Myšľu. Pre nás celkom
cudzí ľudia, ale v tomto momente
sme si boli úplne blízky a cítili sme,
že ich tragédia je aj našou tragédiou. Zastupiteľstvo 9. júna trvalo
krátko, všetci poslanci sa postavili
za primátorov návrh a odsúhlasili
finančnú pomoc vo výške takmer
16 600 eur (500 tisíc korún). Na
tento účel bola venovaná tiež časť
odmien poslancov i zamestnancov
mestského úradu.
Do médií a do všetkých miest
a obcí Oravy bola z Tvrdošína 10.
júna odoslaná výzva: Pomoc hornej
Oravy Nižnej Myšli. Mesto sa obrátilo nielen na všetky samosprávy
v okrese Tvrdošín, ale výzvu k pomoci a spolupatričnosti smerovalo
ku všetkých obciam a mestám Slovenska na pomoc občanom postihnutým záplavami.
Oddychový pobyt nižnomyšlianskej mládeže

padol ako z neba
Dnes, keď píšem tieto riadky
je situácia iná, už sú zbúrané prvé
domy, dovezené kontajnerové byty
z Košíc a možno aj našim pričinením boli vyhlásené mnohé zbierky,

futbalom turnaji s tvrdošínskymi
športovcami na ihrisku v Tvrdošíne.
Oddych spojený s relaxom využívali tiež v termálnych kúpaliskách a v
Meander parku.
Hoci v médiách odzneli mnohé výpovede o vtedajšej situácii,
informácie priamo od nich zneli
oveľa dramatickejšie. Hovorili
o čerpaní vody zo zaplavených
domov, plnení vriec s pieskom,
organizovaní strážnej služby proti

Spoločná fotografia mládežníkov s predstaviteľmi mesta.
do ktorých sa zapojili organizácie i rabovaniu, záchrane majetku, no
najmä o starých ľuďoch, ktorých
jednotlivci.
Mesto splnilo už jednu časť doslova vyťahovali z padajúcich
pomoci - letný pobyt pre mládež a domov. Niektorí z nich nechceli
rodiny postihnutej obce v Tvrdoší- opustiť svoje domovy tvrdiac, že
ne, ktorý okrem finančnej pomoci si ich vybudovali a v nich chcú aj
schválilo mimoriadne mestské za- zomrieť. Aj keď ich táto skúsenosť
poznačila, zároveň preverila ich
stupiteľstvo.
Tento cieľ sa podarilo naplniť schopnosti a zodpovednosť. Médiá i
už 1. júla, keď na oddych starostom mnohí ľudia ich označili za hrdinov,
postihnutej dediny bolo vybratých ktorí svojou statočnosťou zachránili
19 mladých ľudí od 17 do 22 ro- majetok a životy stoviek občanov.
kov. Program počas pobytu bol Oni sami to tak nevnímajú. Tvrdismerovaný nielen na oddych, ale li, že robili len to, čo považovali za
aj na poznanie našej krásnej Oravy správne. Oddýchnuť si prišli aj takí,
- zákutí Oravíc, obhliadky mesta ktorí sebe nedokázali pomôcť a so
Tvrdošín, Oravskej priehrady, Ro- svojou rodinou sa stali za pár hodín
háčov a stretnutí našej mládeže na bezdomovcami. Aj napriek tomu 24
opekačke v Oraviciach, ale aj pri hodín denne pomáhali druhým.

Pri rozlúčkovou stretnutí bolo
príjemné počúvať slová, ktorými
popisovali nielen krásu Oravíc, ale
aj nášho mesta. Pri tomto poznaní,
sa tu určite ešte raz vrátia, avšak za
iných okolností a to so svojimi rodinami, či blízkymi. Záver patril odovzdávaním pozdravov, ale aj poďakovaniu, keď primátor okrem iného
za nás všetkých povedal: „Netreba
ďakovať, radi sme to urobili.“
Môj pocit, že konkrétna pomoc
v správny čas je účinná, potvrdili aj
názory k článku Povodne: Do Nižnej
Myšle smeruje ďalšia pomoc, ktoré
som našla na internete. Odcitujem
z nich dva.
„Slzy mi tečú, keď čítam ten
článok, človeče, pomôž si sám, od
druhých nečakaj. Tí chlapci dokázali, že sú zodpovední a možno v
tých ťažkých dňoch dospeli v zrelých mužov a som hrdý aj na ľudí
z Tvrdošína, že v dobe, keď sa iní
sťažujú, že im štát neposlal milióny
na prevádzku samospráv, oni myslia
na to, že iní sú na tom ešte horšie,
a podali pomocnú ruku. Bodaj by
aj tí novodobí milionári, o ktorých
dnes píšu noviny boli takí štedrí, a
namiesto kupovania obrazov a šperkov, stretávaní sa na smotánkových
party večeroch, podali pomocnú
ruku.“
„Presne vystihnuté...A mne,
ako otcovi jedného z týchto mladých nebolo jedno, keď mi volali
zo školy, že syn a jeho spolužiaci
sa rozhodli pre spontánnu pomoc,
hoci nevedeli do čoho idú. Strach
u nás prevládal, priznávam. No
teraz som ozaj na nich hrdý. Prvú
odmenu zinkasovali zo školy v podobe neospravedlnených hodín na
„vysvečku“. A pobyt na Orave, tak
to stojí za uznanie...Chlapci nešli
pomáhať za odmenu...

S primátorom na aktuálnu tému

Mestá a obce dostali do svojich rozpočtov menej
peňazí, ako bolo plánované a mnohé z nich už prešli
do nútenej správy. Ako je na tom Tvrdošín?
Dobrou finančnou politi- ného osvetlenia. Keď som v
kou, každoročným šetrením noci prechádzal cez Oravu,
a nezanedbateľnými príjma- všimol som si, že sa nesviemi z Oravíc sme dosiahli, tilo v Párnici, vo Veličnej, v
že sa nás tento problém v Dubovej, Dlhej, Krivej. Keď
súčasnosti až tak nedotýka. som odchádzal z Oravíc,
Myslím si, že je to o zodpo- nesvietilo sa ani vo Vitavednosti každého starostu novej, Čimhovej a v Liesku
ako hospodári s majetkom, len tak poskromne. U nás sa
ako účelne využíva financie, svieti stále, a je to aj preto,
ktoré vie získať, či myslí a že sme na to mysleli už pred
uvažuje aj do budúcnosti. niekoľkými rokmi, keď sme
S rozpočtom sa nedá ísť na urobili projekt na zníženie
doraz, treba mať vytvorené energetickej náročnosti verezervy, no najmä treba vždy rejného osvetlenia. Vtedy
myslieť aj na to najhoršie. sme dostali z Nórskeho fonMnohé obce, napr. poda- du 11 miliónov. Odvtedy šetli projekty na eurofondy, ríme aj na elektrine, pričom
pričom nemali zabezpe- mesto je v noci vysvietené
čené spolufinancovanie, pomerne dobre, a toto je len
a to nehovorím o bežnom jedno uvedenie z aktuálnych
fungovaní mesta. Môžem problémov samospráv celéto uviesť na príklade verej- ho Slovenska.

Výskumný projekt bytovky pred dokončením

Príkladom ako využívať alternatívne zdroje energie je aj náš
bytový dom, ktorý bude podkladom pre ďalšie výstavby takéhoto
typu nielen na Slovensku, ale aj v krajinách Európskej únie.
Je tomu dva roky dozadu, úradu, odboru bytovej politiky,
keď sa na ministerstve výstavby samotného autora projektu, by
rozhodovalo, kde tento pilotný nemal byť žiaden problém aj k
program výstavby bytového spusteniu samotnej technológie
domu so šiestimi bytmi, zamera- k úspore energie, ktorých moniný na využívanie alternatívnych toring bude prebiehať počas cezdrojov energie bude ako vzor- lého kalendárneho roka. V tejto
ka, či prototyp v rámci Sloven- súvislosti je potrebné spomenúť,
ska postavený. Bolo rozhodnuté, že na realizáciu tohto projektu

Prioritou je rozširovanie cezhraničnej spolupráce

Poslanec poľského Sejmu a
predseda parlamentného výboru
Bronislaw Dutka navštívil naše
mesto so zástupcami občianskeho
združenia „Spolu pre región“ z
Limanovej. Prvý deň boli v Oraviciach, kde sa stretli s primátorom,
poslancami MsZ a pracovníkmi
mesta.
Ďalšia časť rokovania sa už
uskutočnila v priestoroch mestskej
radnice, kde hostia z Poľska predstavili projekt pod názvom „Kapital
ludzki“. Dohodu o spolupráci na
tomto projekte podpísali 16. marca
Bronislaw Dutka ako splnomocnený zástupca občianskeho združenia
v Limanovej a Ivan Šaško ako zástupca Tvrdošína.
Hostia z Poľska na stretnutí
prezentovali ciele a zámery uvedeného projektu, ktorý sa dotýka
hlavne zvyšovania podielu občanov

na chode samosprávy, informovania spoločenstva o chode, ale aj
podpore miestnych samospráv a
ďalších aktivít. Združenie „Spolu
pre región“ už podpísalo partnerské zmluvy o realizovaní projektu

tiež zaujímali o prácu našej samosprávy, o projekty, ktoré sa nám doteraz podarilo realizovať prostredníctvom cezhraničnej spolupráce,
a tiež o problematiku života nášho
mesta a jeho občanov. Ide hlavne o

Zo spoločného rokovania s poslancom poľského Sejmu.
s tromi obcami a tromi okresmi v výmenu skúseností medzi jednotliPoľsku. Na základe týchto zmlúv vými mestami a samosprávami na
bude vytvorených šesť tímov pre poľskej a slovenskej strane.
spoločenskú konzultáciu. Živo sa
„Našou úlohou nie je, aby sa sa-

mosprávy zbavovali zodpovednosti
pri realizácií jednotlivých projektov
a problémov, ale práve naopak,
chceme mestám a samosprávam
napomáhať pri riešení problémov,
ktoré sa vyskytnú pri realizácii
týchto projektov, a hlavne komunikovať o tom s ľuďmi. Budeme
radi, ak využijeme pri tom aj vaše
skúsenosti,“ povedal B. Dutka.
Cieľom spoločných stretnutí je
vzájomná spolupráca a výmena
skúseností samosprávnych orgánov
medzi Slovenskom a Poľskom pri
čerpaní eurofondov, ale aj príprava
ďalších spoločných projektov, ktoré
môžu pomôcť obidvom stranám
pri ochrane zdravia, vzdelávania,
podnikania, zamestnanosti a sociálnej integrácie, s čím súhlasili
obidve strany. Najbližšie stretnutie
pracovných tímov sa uskutoční v
septembri v Limanovej.

Nový dom pre seniorov je už realita

Výstavba v čiastke 50 mil. korún bude financovaná z prostriedkov EÚ

Kedy bude vyhlásená výzva k
tomuto projektu sme čakali niekoľko mesiacov. Samozrejme, že
ani podmienky tu neboli jasné, a
tak sme boli v neustálom strehu,
kedy sa na stránke Regionálneho operačného systému objavia
definitívne termíny a podrobné
inštrukcie, ktoré museli byť splnené od A po Z. Stalo sa tak až
v jarných mesiacoch tohto roku.
Vedeli sme, že ak chceme získať
financie z fondov Európskej únie,
musíme na zámere intenzívne
pracovať. Boli to dlhé hodiny prípravy a stretnutí, najskôr pri výbere projektanta, ktorý musel mať
veľmi dobré skúsenosti s prípravou
projektov takéhoto formátu, lebo
tieto hodnotí odborná komisia na
príslušnom ministerstve. Ďalšie
víkendové stretnutia pracovných
tímov v zmysle príručky si zadávali požiadavky na riešenie dispozícií, ale i určenie samotných
funkcií, ktoré musel tento objekt
obsahovať. Vedeli sme, že nechceme obyčajný domov dôchodcov.
Naše predstavy boli, nie zamerať
sa iba na ubytovanie, ale možnosť

využívať jednotlivé priestory aj
pre denný, resp. týždenný stacionár. Znamená to, neizolovať ľudí
, nechceme, aby tu ubytovaní mali

a pod. Samozrejme, že k týmto
funkciám je priradené aj stravovanie a tiež rozvoz stravy ostatným
imobilným dôchodcom.

Objekt domu Senior bude postavený na pozemku bývalého dopravného ihriska, ktorý
mestu na tento účel v máji toho roku bezplatne schválila vláda Slovenskej republiky.
pocit samoty a izolácie od okoNa júnovom mestskom zastulitého sveta. Chceme, aby tento piteľstve, keď z bodu informácií
domov navštevovali niekoľko ráz primátora zaznelo, že žiadosť o
týždenne aj ostatní dôchodcovia z výstavbu nového domu Senior
mesta, ktorí majú, resp. cítia pocit prešla dvomi hodnotiacimi kolasamoty. Priestory budú k tomu ur- mi ako úspešná, no najmä to, že z
čené pre spoločenské hry, čitárne, viac ako 500 uchádzačov z celého
pohybové aktivity, rehabilitácie, Slovenska o výstavbu nových
masáže, aj možnosti počítačového domovov dôchodcov bolo na Slovzdelávania pre staršiu generáciu vensku úspešných iba 30, ako aj

to, že podľa podpísanej zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nám bolo schválených 1 659 695 € (50 mil. korún),
poslanci neskrývali svoju radosť a
tento počin ocenili mimoriadnym
uznaním. Na záver primátor dodal: „Uvedomoval som si, že takéto
zariadenie v našom meste chýba a
bolo by dobré, keby sme ho mohli
postaviť, pretože podľa demografických štúdií populácia starne a
o týchto ľudí sa treba postarať.
Treba to urobiť pre občanov nášho
mesta, najmä pre tých, čo to potrebujú a budú potrebovať. Pre tých
starších, ktorí majú rodinné domy
to až taká potreba nie je, horšie
sú na tom ľudia zo sídliska ale
tiež takí, ktorí ostávajú osamote.
Pre mňa je dôležité to, že máme
schválené finančné prostriedky
z eurofondov a z mestského rozpočtu vieme zabezpečiť 5% spolufinancovania bez akýchkoľvek
úverov alebo iného zadlžovania sa.
Ešte v tomto roku chceme začať s
výstavbou. Podľa zmluvných ukazovateľov musíme stavbu ukončiť
za 24 mesiacov.“

že to bude v našom meste. Jedinečným sa stal pre naše mesto
aj z hľadiska financovania.
Jeho výstavba je krytá 100%
vyfinancovaním z prostriedkov
štátneho rozpočtu, čo znamená,
že postavením tohto objektu
sa mesto stáva súčasne aj jeho
vlastníkom, je to, tak povediac
zdarma, keď na celom Slovensku sa výstavba bytov realizuje
z úverov bánk, ktoré musia
obce a mestá splácať dlhodobo
podľa platných smerníc až 30
rokov (tento úver sa následne
spláca nájomníkmi formou nájomného). Mesto sa zaviazalo k
tomuto objektu zabezpečiť iba
napojenie na rozvodné siete,
vybudovať spevnené plochy a
terénne úpravy dotvorené verejnou zeleňou.
Lokalita na Oravskom nábreží žije pracovným ruchom dokončovacích stavebných prác.
Zmluva s dodávateľom stavby
a tiež s bývalým ministerstvom
výstavby sa napĺňa. Termín
kolaudácie bytovky a jeho príslušenstva je určený na august. Podľa vlastnej kontroly a
kontroly zástupcov Krajského

bol ministerstvom menovaný
tím erudovaných odborníkov
zo Stavebnej fakulty Bratislava, ktorých si vybral sám autor
projektu vysokoškolský prof.
Puškár, ktorý má dlhoročné
skúsenosti v oblasti projektovania, za čo získal významné
postavenie nielen na Slovensku,
ale aj v iných štátoch Európy.
Napadne nás, ak ide o úsporu
energie, tá by mala byť zohľadnená v nájme. Vo výhode by
mali byť nájomcovia, ktorým
budú pridelené jednotlivé byty.
Nie je to však celkom pravda.
Podľa informácií z vedenia
mesta, byty budú prideľované
komisiou, ktorá bude skúmať
sociálne pomery. Kritéria si vytvoria samostatne, naviac cena
nájmu za jednotlivé byty podľa
podlahovej plochy nebude nižšia
ako v ostatných nájomných bytoch, ktoré túto možnosť úspor
nemajú. Výhody budú práve v
tom, že nájomcovia budú využívať úplne nové priestory pre
svoje bývanie, ale aj to, že ich
poznatky budú iste využité aj
pre ďalších staviteľov bytových,
ale aj rodinných domov.

Podali sme projekt na zdravotné stredisko
Pred niekoľkými týždňami mesto opakovane podalo projekt na komplexnú rekonštrukciou zdravotného strediska na
sídlisku Medvedzie, ktoré, priznajme si, by potrebovalo vynoviť svoje priestory, čím by sa vytvorili lepšie podmienky pre
poskytovanie zdravotníckych služieb našim občanom. Kedže
na túto zdravotnícku výzvu je veľa uchádzačov, a málo peňazí,
akykoľvek úspech získania financii z EÚ by nás potešil.
Ak neuspejeme a projekt nám neschvália, máme pripravené
financie, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť v predchádzajúcom období a niektoré rekonštrukčné práce si mesto plánuje
urobiť aj vo vlastnej réžii. Záleží nám na tom, aby aj zdravotné stredisko malo patričnú úroveň a slúžilo pre potreby
našich občanov.
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Budúci rok privítame zástupcov mládeže takmer z celej EÚ

Cieľom tohto projektu je
spolupráca na úrovni predstaviteľov samospráv a mládeže.
Od roku 2001, keď pozývajúcim mestom bolo Švédsko,
mestá Durbuy, Kobylnica, Uusikaupunki, Orimattila, Valga,
Osthammar, Kościelisko, Weissenburg, Valka a Tvrdošín
vytvorili dobre fungujúcu silnú
sieť, založenú na zvyšovaní porozumenia a priateľstva.
Naše mesto sa do projektu
zapojilo v roku 2007, keď primátor mesta podpísal dohodu
o spolupráci. „Máme záujem o
to, aby sa naša mládež dostala
do sveta, aby mala rozhľad zo
stredných škôl, aby sa dostali
na dobré vysoké školy, aby mali
možnosti stretávať sa s mládežou z celej Európy. To isté
sa týka aj samosprávy. S touto
myšlienkou som podpisoval dohodu a verím, že ju naplníme,“
povedal primátor po skončení

slávnostného ceremoniálu a s
touto myšlienkou vyprevádzal
delegáciu do Nemecka o tri
roky neskôr.

názia a Spojenej školy. Prezentácie a diskusie sa niesli v
znamení dvoch tém – „Európa
bez hraníc – realita a vízia“ a

Tento rok bolo obnovené
podpísanie dohody 19. júla v
nemeckom meste Pappenheim,
kde mesto reprezentovali členovia mestského zastupiteľstva
a mladí Tvrdošínčania z Gym-

„Metropolitné regióny – šanca
pre vidiecke oblasti“. Niekoľko
postrehov: Člen Európskeho
parlamentu Dr. Ingo Friedrich
pripomenul, že problémy Európy sa týkajú všetkých, napr.

Ruku na srdce, kto z vás
sa aspoň raz do roka prešiel
po našom meste, aby sa na
vlastné oči presvedčil, čím
vlastne mesto žije a dýcha. Ja
by som povedal stavebným
ruchom. Sídlisko Medvedzie
sa v poslednom čase zmenilo, žiari koloritom farieb ako
dúha, k čomu napomohlo
zatepľovanie a rekonštrukcia
bytových domov. Istotne sa v
počte zateplených bytoviek,
radíme medzi popredné mestá
na Slovensku.
My sa však pristavme v ZŠ
M. Medveckej, pretože tá sa
nám priam mení pred našimi
očami. Možno si to všimli
viacerí z vás, ktorí tadiaľ chodíte, že na budove školy sa vymenili okná a pracovný ruch
neustáva ani v útrobách školy.
Murári, maliari, kúrenári a

ďalší majstri sa tu od rána do
večera zvŕtajú a rekonštruujú
túto školu takpovediac od
základu. Bližšie nám o tom

povedala riaditeľka školy
Dagmar Šašková.
„Už máme vymenené
všetky okná, dokončuje sa

Ten, kto ide do zdravotného
strediska, či si kúpiť čerstvý
chlieb do neďalekej pekárne si
musel všimnúť, že v Gymnáziu
Tvrdošín, ktoré je akoby schované v závetrí a z hlavnej cesty
ho takmer nevidieť, panuje čulý
pracovný ruch. Svedčí o tom
čelná časť školy a rozkopaný
priestor pred ňou, kde čoskoro
pribudne bezbariérovy vchod.
Práve doviezli nové okná, ktoré
chlapi vykladajú z auta, ďalší sú
na lešení a venujú sa zatepľovaniu obvodového plášťa a iná
partia zase robí strechu, na ktorú
sa bude dávať škridla. Ako sme
sa dozvedeli, väčšinu prác chcú
dokončiť počas prázdnin tak,
aby to čo najmenej „nabúralo“
chod školy. Aj tu sa všetko robí
podľa harmonogramu a žiaci od

nového školského roka prídu takpovediac do nových priestorov.
V rámci rekonštrukcie sa v
škole vymenia okná, strecha, von-

Na budovách materských
škôl, konkrétne na ich strechách
vládne tiež čulý pracovný ruch.
Vo vnútri budov boli vymenené
radiátory a momentálne sa tu
dokončujú nové šikmé strechy,
ktoré budú čo nevidieť hotové.
Práce budú pokračovať vo vnú-

torných priestoroch a na otepľovaní fasády.
Rekonštrukcia základnej a
materskej školy sa intenzívne robí
najmä v týchto letných prázdninových mesiacoch, kedy bolo
naplánovaných gro stavebných
prác, aby sme nemuseli rušiť vy-

Spoločná fotografia časti tohtoročných účastníkov
v nemeckom Pappenheime.

ak Nemecko nebude stavať
atómové elektrárne, v prípade
havárie vo Francúzsku bude
zasiahnuté aj Nemecko aj ďalšie štáty, a tak problémy jednej
krajiny sa týkajú aj druhej,
preto je potrebná spolupráca.
Mladým Nemcom sa zdá, že
vo veľkej miere dotujú krajiny,
ktoré vstúpili do EÚ neskôr, a
teda využívajú eurofondy, z
ktorých čerpáme aj my.
Zazneli otvorené názory
na mnoho ďalších tém, ktoré
si v diskusiách vysvetlili a
spoločne hľadali kompromis.
Čo vládlo celým stretnutím,
to bola priateľstvom naplnená
atmosféra a nádej, že o rok sa
v Tvrdošíne stretnú zas s myšlienkou zbližovania národov v
zjednotenej Európe. Ak mládež, ktorá sa zúčastnila tohto
stretnutia je príkladom spolupráce v Európe, do budúcnosti
sa nemusíme báť.

Uznanie z ministerstva kultúry
O drevený gotický kostol
Všetkých svätých prejavujú záujem nielen návštevníci, ale najmä
pracovníci z pamiatkových úradov, v ktorých kompetencii sú aj
previerky spojené s obhliadkou
kultúrnych pamiatok. Za týmto
účelom prišli 11. júna Ing. Iveta
Kodoňová, riaditeľka pamiatkovej inšpekcie a Mgr. Alexej
Tahy, štátny radca pamiatkovej
inšpekcie Ministerstva kultúry
SR v sprievode riaditeľa Krajského pamiatkového úradu zo
Žiliny Ing. Miloša Dudáša, CSc.
Zamerali sa na jeho aktuálny

stva UNESCO. Začíname ju na
Orave, ale postupne navštívime
všetky sakrálne pamiatky na
Slovensku. Východné Slovensko
sužujú v súčasnosti záplavy,
preto pamiatky na tomto území
navštívime neskôr. Drevené
kostoly sú pre ministerstvo prioritou od samého začiatku, je
to téma, ktorá si jednoznačne
zaslúži našu pozornosť a podpora pre ne bude samozrejme
trvať. Vaše mesto musím pochváliť, pretože sa o kostol naozaj vzorne staráte. Patrí medzi
najlepšie udržiavané,“ povedala

Školáci po prázdninách pôjdu do vynovenej školy

maľovanie tried, šatne, výmena radiátorov a čo ma
najviac teší, už začíname
zatepľovať zvonku. Keď
prídu žiaci do školy, tak vo
vnútri budovy sa už nebude
pracovať a tak si vydýchne
nielen učiteľský zbor, ale aj
samotní žiaci, pretože doteraz sme tu mali hotové stavenisko. Do odborných tried
nám dovezú nový školský
nábytok (lavice, stoly, nejaké police), čo je plánované
tiež v tomto projekte. Keď
sa začalo s rekonštrukciou
a denne som videla okolo
seba to stavenisko, tak som
neverila tomu, že to pôjde
tak dobre, ale tí, čo tu pracujú ma presvedčili o opaku
a práce pokračujú podľa
harmonogramu“, informovala nás riaditeľka školy.

Podmienky v našom gymnáziu sa výrazne zlepšia
kajšia fasáda, urobí sa bezbariérový vchod do školy. Rekonštruovať
sa budú aj štyri odborné učebne
chémie, fyziky, informatiky a ja-

zykové triedy, do ktorých pribudne aj moderné vybavenie, akými
sú notebooky, interaktívne tabule
a podobne.
Keby tak všetci vedeli, koľko
práce, námahy bolo potrebné vynaložiť, aby sme v meste mali pre
naše deti gymnázium, ktoré má
už svoju úroveň a patrí medzi tie
lepšie. Okolie a iní nám nepriali,
ale aj vtedy sme mali to šťastie,
že na správnom mieste sme mali
primátora, ktorý to dokázal presadiť i napriek tomu, že mnohí si to
nepriali. Dnes túto školu berieme
ako samozrejmosť, ale uvedomme
si, že keby naše deti odchádzali za
štúdiom do iných miest, mnohým
rodičom by to veru poriadne zaťažilo rodinný rozpočet. Sme radi,
že máme naše gymnázium a sme
naň hrdí.

Materská škola v Medvedzí sa tiež rekonštruuje
učovací proces v škôlke a v škole,
aby žiaci po prázdninach mohli
prísť do vhodných vyučovacích
podmienok, aby sa dokončovacie
práce po letných mesiacoch robili

iba zvonku. A preto sa to teraz
robí, pre nič iné, lebo to mesto
naplánovalo práve na tento čas,
nie preto, že idú voľby, ako to
niekto z „inaku“ prezentuje.

Realizácia kruhovej križovatky
pri kostole je stále vysoko aktuálny problém, ktorý je v trvalej
pozornosti vedenia mesta. Keďže
príprava, ale aj realizácia tejto zložitej stavby závisia od Slovenskej
správy ciest, ako správcu ciest prvej
triedy, je situácia o to zložitejšia, že
križovanie tejto cesty je s cestou II.
triedy, ktorá je zasa v správe Žilinského samosprávneho kraja.
Aj touto cestou vedenie mesta
žiada občanov o trpezlivosť, pretože práve tieto prípravné práce
sú náročné a zložité aj z pohľadu
majetkoprávneho vysporiadania
všetkých úkonov, ktoré ale s istotou
smerujú už k vydaniu stavebného

povolenia, kde práve v tomto období prebieha na Krajskom úrade dopravy v Žiline stavebné konanie.
Keďže ide o stavbu, ktorá zahŕňa aj rekonštrukciu mosta a ďalšie
stavebné práce, je predpoklad že
sa touto stavbou esteticky dotvorí
táto časť mesta, čím sa zvýši bezpečnosť, ale aj zlepší kvalita života
občanov i návštevníkov a turistov,
ktorí k nám budú prichádzať.
„Veríme, že dôjde čo najskôr k
vydaniu stavebného povolenia a
tým aj k začatiu stavby,“ upresnil
informácie k tejto otázke primátor
mesta. O ďalšom priebehu pripravných prác vás budeme postupne
informovať

Prioritou je bezpečnosť občanov a plynulosť dopravy

V takomto stave bol interier nášho kostolíka pred rekonštrukciou
a dnes je tento skvost zapísaný vo svetovom dedičstve UNESCO. Položme si otázku, kde mohol skončiť, keď bol do roku 1985 takmer 20
rokov zavretý, vybrakovaný, zdevastovaný a rozhodovalo sa o tom, či
je ešte vôbec schopný záchrany. Chvála Bohu podarilo sa, aj keď nás
to stálo veľa námahy a odriekania. Bolo to však pre dobrú vec, ktorá
tu ostane aj pre ďalšie generácie. Vlastne to je zmyslom života, keď
človek po sebe zanechá niečo užitočné a prospešné aj pre iných.
stavebno-technický stav, požiarnu bezpečnosť, užívanie a
základnú ochranu.
„Výsledok našej inšpekcie smeruje k tomu, aby sme
mali aktuálny prehľad o stave
kultúrnych pamiatok i to, či
sú prostriedky na ich obnovu
účelne využité. Táto inšpekcia
je konkrétne zameraná na drevené kostoly, ktoré sú zapísané
v Zozname kultúrneho dedič-

nám riaditeľka, ktorá si prezrela
aj fotografie poškodených častí
kostola pred jeho rekonštrukciou. Hoci pochvala riaditeľky,
myslíme si, že zaslúžená, dobre
padla, vieme že vedenie mesta
má záujem aj o areál kostola,
a tak témou rozhovoru s pamiatkarmi boli ďalšie možnosti
podpory z ministerstva a plánované výzvy na predkladanie
projektov.

Zo župných rozhovorov
V uplynulých dňoch odvysiela rádio Frontisus rozhovor
s primátorom mesta, ktorý bol
zameraný na oblasť kultúry,
keďže v tomto volebnom období pracuje vo VÚC-ke v kultúrnej komisií. Z uvedeného
rozhovoru sme vybrali:
Obyvatelia kraja majú k
dispozícii pomerne podrobný
prehľad o kultúrnych akciách
v regiónoch, prostredníctvom
Kalendára akcií na webovej
stránke Žilinského samosprávneho kraja. Kde vidíte
vy, ďalšie možnosti skvalitnenia marketingu kultúry?
„Každá stratégia je len
vtedy dobrá, keď je aj úspešne zrealizovaná. To znamená,
že v prvom rade musia byť
vytvorené vhodné podmienky pre jej realizáciu a druhý,
nezanedbateľný faktor sú prijímatelia kultúry, čiže konzumenti kultúry. Samosprávny
kraj je najdôležitejším článkom v oblasti kultúry, pretože
organizácie a inštitúcie v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti
sú priamo napojené na jeho
rozpočet. Stratégia, skvalitnenie marketingu závisí od financií - technická infraštruktúra objektov spolu s ponúknutými službami objektov
musí vyhovovať príjemcom,
aby ich pravidelne navštevovali. Práve prebiehajúce
rekonštrukcie kultúrnych
zariadení sú jednou z foriem
skvalitňovania marketingu
kultúry. Druhou oblasťou sú
prijímatelia kultúry a myslím si, že aj tu je priestor na
skvalitnenie - či to je zapájanie mládeže do podujatí,
iniciatív v ich voľnom čase v

oblasti kultúry, aby cieľavedomým pôsobením vyrástli
z nich nielen prijímatelia
kultúry ale aj priamy aktéri,
tým že sa budú podporovať
talenty. Veľký priestor vidím
v spojení kultúrnych akcií so
službami v cestovnom ruchu
a samozrejme vhodný spôsob
propagácie vzhľadom k typu
mesta či obce. Dôležitá je tiež
voľba správneho typu kultúrnych podujatí. Na vystúpenie
profesionálnych umelcov za
vysoký honorár neprídu občania v regióne, kde je vysoká nezamestnanosť.“
Žilinská krajská samospráva podporila v druhom
kole Grantového systému pre
oblasť kultúry 44 žiadateľov
zo všetkých regiónov kraja.
Aký význam má táto forma
podpory pre rozvoj kultúry?
„Tu by som zvýraznil aj
psychologický moment týchto
grantov. Každá obec chce pripravovať pre svojich občanov
a návštevníkov podujatia, na
ktoré v obecných rozpočtoch
nie sú peniaze. Ak získajú
grant, to znamená, že dané
podujatie spĺňa kvalitatívne
atribúty, ktoré má kultúrne
podujatie mať a úžitok je na
oboch stranách. Samosprávny
kraj v oblasti kultúry napĺňa
svoje poslanie a v obciach sa
realizujú kultúrne podujatia
bez toho, aby ohrozili obecný
rozpočet. Teší ma, že samosprávy a neziskové organizácie nie sú ľahostajné a tvoria
projekty, i keď granty nie sú
veľmi veľké.“
Dovetok: Časť z grantov na
podporu kultúrnych podujatí z
VÚC získalo aj naše mesto.
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Aj s urbárskou štiepkou sa vykuruje sídlisko

Členovia urbáru na valnom
zhromaždení zhodnotili výsledky svojej práce za uplynulý
rok. V úvode rokovania Pavol
Sýkora privítal prítomných,
oboznámil s programom a potom si minútou ticha urbárnici
uctili pamiatku tých členov,
ktorí sa už tohto rokovania nedožili: Ing. Ján Jelenčík, Eduard
Korbeľ, Etela Krúpová, Margita Šťureková, Ján Planieta,
Štefan Lipka, Mgr. Peter Jurčí,
Václav Jurčí, Rudolf Stroka,
Anna Repková, Anna Jurincová, Valéria Baračková a Viera
Kuľkovská. Následne slovo
patrilo predsedovi urbáru Ivanovi Šaškovi, ktorý informoval
prítomných o predošlom roku,
ale aj o plánoch, ktoré urbár
čakajú.
Aj keď bol uplynulý rok
veľmi ťažký, môžu vyjadriť
spokojnosť s dosiahnutými výsledkami, čo sa odrazilo sa aj vo
výške nájmu, resp. dividendách.
Za rok 2009 bolo vyplatené spolu 360 Sk/1 fraktu, v prepočte
12 eur, plus veľmi slušná čiastka

za súčasné náročné hospodárenie v lese, čo svedčí o tom, že
urbár patrí v meste medzi tie
dobre a lepšie fungujúce hospodárske spoločnosti, ale aj medzi
tie lepšie urbáre na Orave.
Výbor urbáru oboznámil
členov o tom, čo sa deje s
urbárskym, či družstevným
majetkom. Stále pretrvávajú
problémy, ktoré sa riešia, aby
sa zabezpečila náprava a prinavrátil majetok urbárskému
spoločenstvu, ktorý družstvo
protizákonne rozpredalo. Veria,
že tak, ako sa obhájila pravda a
základné historické právo pri
obhajobe Oravíc, pri obhajobe
navrátenia píly, tak to bude aj
pri obhajobe navrátenia práv
urbáru, ktoré spochybňuje a následne doteraz zamieta rôznymi
obštrukciami jeden človek na
družstve, ktorý je takzvaným
nešťastím nášho mesta.
K úspešným rozhodnutiam
urbáru v čase, keď kríza začínala, bolo zakúpenie moderného
stroja na výrobu vykurovacích
brikiet, v ďalšom projekte z fi-

nancií EÚ sa kúpil univerzálny
kolesový traktor spolu s príslušenstvom, ku ktorým bol dokúpený štiepkovač. Štiepku urbár
odpredáva Komtermu a.s., a
tak aj urbárska štiepka vykuruje sídlisko. Na rekonštrukcie
lesných ciest z prostriedkov EÚ
získali a realizovali práce za
viac ako 10 mil. Sk a v ďalšom
projekte okolo 12 mil. Sk, ktoré
sa použili na záchranu a obnovu
lesa. Štátny vodohospodársky
podnik realizuje reguláciu rieky Oravica za viac ako 60 mil.
Sk, Štátna ochrana prírody v
spolupráci s mestom a urbárom uspela v projekte výstavby
náučného chodníka, ktorý sa
v Oraviciach začal realizovať.
To všetko bolo spomenuté vo
výročnej správe.
Hospodárska kríza zasiahla
aj urbársku pílu, čo poznačilo
hospodárske a ekonomické výsledky a narušilo celý výrobný
proces. Mimoriadnym úsilím
sa tento nepriaznivý stav eliminoval. Vlani sa v lesoch urbáru spracovávala iba kalamita.

Náhodné ťažby boli spôsobené
škodlivými činiteľmi, vetrovou kalamitou a lykožrútom,
veľké problémy robí aj hubová
kalamita. V pestovnej činnosti
sa vysadilo 120 000 sadeníc
hlavne smreka. Vykonávala
sa bežná údržba lesných ciest
Magura a Vojtašková. Z eurofondov sa vyasfaltovali lesné
cesty Rakytňák v dĺžke 1,7 km
a Tichá v celkovej dĺžke 2,2
km. Zrekonštruované boli aj
priestory píly.
„Osobne, ale aj v mene
celého výboru urbáru ďakujem lesníkom, technikom,
robotníkom na píle, v lese,
sezónnym brigádnikom, ale
aj ostatným, ktorí boli vždy
nápomocní, keď o to boli požiadaní, ale aj ostatným, ktorí
boli zhovievaví, ale aj tým, že
prejavujú dôveru súčasnému
vedeniu urbáru. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá, posilňuje nás a podporuje v snahe,
aby náš urbár mal dlhodobo
dobrú hospodársku, ale aj
spoločenskú úroveň, ktorá má

Pri takejto triediacej linke sa vytvoria aj nové pracovné miesta.

plasty, elektronický odpad a pneumatiky), ktorý bude uskladňovaný
vo veľkoobjemových kontajneroch
a bude sa odvážať na ďalšie spracovanie.
Zakúpené budú aj 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
bude aj lis na lisovanie jednotlivých
komodít a ramenáč - špeciálne vozidlo na odvoz veľkoobjemových
kontajnerov. Zberný dvor bude spĺňať všetky normy Európskej únie
a bude patriť k najmodernejším na
Slovensku.“

Technickým službám pribudnú nové mechanizmy

Investícia do životného prostredia má veľký význam pre naše
mesto, pretože to pocítia všetci
občania. Jedným z mnohých projektov v tejto oblasti, ktorý sa bude
čoskoro realizovať, je zberný dvor.
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 sa
vybudujú priestory pre uskladnenie
separovaného odpadu (papier, sklo,

Rekonštrukcia kultúrneho strediska nepretržite pokračuje,
zvonku by ju človek skoro nespoznal, tak opeknela. Po výmene
okien, prerobení sociálnych zariadení, zateplení strechy a budovy

sa robia práce v interiéri. V budove sa vymenili radiátory, natiahli
nové tepelné rozvody pre ústredné kúrenie a v súčasnosti sa vo vnútorných priestoroch pokladá dlažba a robia ďalšie práce. Bankomat
je presťahovaný do domu služieb a naďalej slúži občanom.

zmysel pre dobro ľudí,“ dodal
na záver predseda urbáru.
Bodkou za rokovaním urbáru bolo aj blahoželanie a odmena pre jubilantov, ktorí sa dožili
okrúhlych jubileí, ku ktorým sa
prihovorila Marta Bakošová a
osobne im blahoprial aj pred-

seda urbáru. Výročné rokovanie malo kultivovaný priebeh,
nechýbala ani kultúrna vložka
v podaní ľudovej muziky a
spevu. Záver patril premietaniu filmu o Tvrdošíne, urbáre
a posedeniu v príjemnej spoločenskej atmosfére.

Je na neuverenie koľko stavebných aktivít v dobe krízy
sa robí v našom meste. Kto
z okolia sa môže pochváliť

vôd dokázala narobiť veľké
škody. Podarilo sa, nebyť však
tejto iniciatívy vedenia mesta
a viacerých jeho zamestnan-

Milióny pre Oravice z peňazí Európskej únie

Regulácia Oravice a v pozadí stavba čističky.
takýmto stavebným ruchom? cov, tak sa tu nič nerobí. Pri
To však nie je všetko, pretože projekte a jeho presadzovaní
stačí ak sa človek presunie sme pomáhali a dnes Slovendo Oravíc a tu sa tiež napl- ský vodohospodársky podnik
no pracuje. Stavebné stroje a z peňazí EÚ investuje do rozľudia nám menia Oravice k siahlej stavby cez 2,3 milióna
lepšiemu, pribudol vodovod, eur, takmer 70 mil. korún.
Teší náš, že do Oravíc v povodojem, kanalizácia, robí
sa regulácia Oravice, stavia slednej dobe pritieklo nemálo
náučný chodník, opravili sa peňazí, k čomu treba zaradiť
lesné cesty a robia sa ďalšie a aj vybudovanie infraštruktúry
ďalšie práce, ktoré skultúrnia, vodného hospodárstva Oravizatraktívnia toto prostredie, ce, ktorá je taktiež financovapritiahnu viac turistov, zlepšia ná z eurofondov Ministerstva
životné prostredie a prinesú životného prostredia SR.
Z tejto našej mestskej časti v
viac finančných prostriedkov
tomto prekrásnom prírodnom
do našej mestskej kasy.
Mesto každý rok do zveľa- prostredí chceme vytvoriť
ďovania Oravíc získa nemalé atraktívne turistické centrum,
peniaze, jednou z veľkých kde nájdu prichádzajúci turisti
investičných aktivít je aj re- všetko pre zregenerovanie tela
gulácia rieky Oravica, ktorá v a ducha. Myslíme si, že aj tieto
minulosti, v čase prívalových investície tomu napomôžu.

Projekt na zlepšenie dopravnej infraštruktúry sídliska Medvedzie

Ďalším projektom, ktorý mesto pripravilo so svojim poľským partnerom a
bol už podaný v Krakove na príslušné
inštitúcie, kde veríme, že aj za pomoci našich priateľov z poľského Sejmu, by mohol
byť úspešný, kde by po jeho priaznivom
posúdení a schválení sa mala komplexne
realizovať rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry na sídlisku Medvedzie.
„Navrhnutá rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry na sídlisku
Medvedzie bude riešiť rekonštrukciu
miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných a parkovacích miest. Hlavným
dôvodom je vylepšenie podmienok ciest,
parkovísk a chodníkov, čím sa zabezpečí bezpečnejší pohyb motorových vozidiel a chodcov v tejto časti nášho mesta
a dôjde aj k zlepšeniu kvality životného
prostredia. Na novovybudovaných
vjazdoch a priechodoch pre chodcov sa
uvažuje aj so zriadením bezbariérových
úprav s možnosťou prístupu osobám s
obmedzenou schopnosťou pohybu. Táto
rekonštrukcia miestnych komunikácií je
súlade s dopravnou koncepciou mesta
v rámci ktorej chceme postupne zlepšiť
dopravnú infraštruktúru v našom meste,“ vyjadril sa primátor.

Rekonštrukcia vzhľadom na rozsah a charakter stavebných prác je rozdelená na 4 lokality.

Už takmer desať rokov starším občanom a tým, čo sa
nedokážu postarať o seba, zabezpečuje mesto v priestoroch
jedálne v ZŠ M. Medveckej
možnosť stravovať sa za symbolický poplatok, ktorý nepokrýva skutočné vynaložené
náklady na obed za stravnú
jednotku.
Pre imobilných mesto zabezpečuje dovoz teplej stravy v
obedároch domov, až na stôl.
Počty tých, čo využívajú
túto možnosť sa menia, niekedy
je ich viac, inokedy menej, je to
závislé aj na tom, či občan je v
nemocnici, alebo na návšteve

príbuzných. V tomto období
využíva túto službu dvadsaťsedem našich spoluobčanov.
O možnosť výhodného stravovania, alebo donášky teplého
jedla domov môžu požiadať
dôchodcovia, ale aj zdravotne
postihnutí občania v mestskom
úrade, v kancelárii prvého
kontaktu - na matrike, kde im
pracovníčky všetko podrobne
vysvetlia.
Cena, ktorú platia za stravu
je symbolická, väčšiu časť z
ceny obeda dotuje mesto, pre
ktoré je sociálna oblasť samozrejmosťou. Môžeme povedať,
že aj toto je jeden z príkladov,

Starostlivosť o tých, čo to najviac potrebujú

Výstavba hasičského domu a garáží začala v auguste 2009.
Dnes je už takmer všetko hotové, až na vybavenie vnútorných
priestorov potrebným zariadením, ktoré sa dodáva práve v
týchto dňoch. Rozšíril sa dvor a dokončuje sa ešte aj nádvorie,
kde sa položila nová dlažba. Do úplne nových priestorov sa
už čoskoro môže nasťahovať hasičská technika, dobrovoľní
hasiči, ale vznikli tu aj nové priestory pre potreby mesta.

ako sa vzorne staráme o svojich
starších spoluobčanov. Oceniť
túto službu však vedia hlavne

tí, ktorí si už nedokážu uvariť,
alebo nemajú nikoho, kto by im
s prípravou jedla pomohol.

Návštevníci mesta
získajú nové informácie

„Žijeme na Slovensku, najkrajšej krajine na Zemi. Svoju
prácu robíme s láskou aj preto,
aby všetci ľudia videli, koľko krás
táto malá krajina v srdci Európy
skrýva“ je slogan spoločnosti,
ktorá pripravuje a vytvára ručne
maľované mapy regiónov a miest
Slovenska. Aj v našom meste

máme umiestnených päť nástenných máp Tvrdošína a regiónu
hornej Oravy na autobusových
nástupiskách v Medvedzí a pred
obchodným domom v Tvrdošíne.
Veríme, že si ich všimli aj občania
nášho mesta, pretože už toto leto
ich návštevnici a turisti náležite
oceňujú.
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Slovenská televízia natočila dokument o kostolíku
Potulky Slovenskom, taký
má názov relácia Slovenskej televízie, ktorú môžu vidieť diváci
na obrazovkách. V týchto dňoch
k nám zavítala Slovenská televízia, ktorá prejavila záujem o náš
kostolík a natočila dokument o
tomto našom skvoste, kde o jeho
histórii a súčasnosti, ale aj o jeho
budúcnosti s redaktorom STV
hovoril primátor.
Keby sme pred niekoľkými
rokmi neboli konali podľa najlepšieho presvedčenia, náš kostolík

by už vôbec nemusel existovať
a dnes by určite nebol zapísaný
medzi svetové kultúrne pamiatky, do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Možno to mnohí
berú ako nejakú samozrejmosť,
neuvedomujúc si, koľko to stálo
námahy, síl, presvedčiť iných o
správnosti tejto myšlienky. Konečne aj v televízii sa prezentujú
pozitívne a prospešné veci, ktoré
majú čo povedať nám, ale aj ďalším generáciám.
I keď záchrana kostolíka sa

podarila takpovediac v hodine
dvanástej, dnes sa týmto skvostom na svete môžu chváliť všetci
občania nášho mesta. Je to tiež
jedna zo skutočností, ktorá naše
mesto posunula do povedomia
celého sveta. O kostolík sa mesto
naďalej vzorne stará, ako to konštatovali viaceré kultúrne, štátne a
zahraničné organizácie. Mesto sa
stará nielen o kostolík, ale aj o ďalšie historické pamiatky, ktoré má
vo svojom katastri. Spomeniem
napr. zvonicu v Krásnej Hôrke a

stav, v akom bola, pietne miesto
pri Skalke, kde sa postavil nádherný areál, zrenovovala sa Pieta
Sedembolestnej pri píle. Mesto
zachránilo a dalo úplne zrenovovať aj prícestný kríž z roku 1872,
v smere od Štefanova. Všetky
tieto opravy a údržby historických
pamiatok stoja nejaké peniaze, ale
mesto to neopravuje len tak, že by
nemalo iné starosti, mesto si váži
hodnoty, ktoré nám tu zanechali
naši predkovia a chce ich zachovať
aj pre budúce generácie.

Deti predprimárneho vzdelávania získali poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo
vzťahu k propedeutike kultúrnej, čitateľskej, matematickej a
prírodovednej gramotnosti. Sú
pripravení na vstup do primárneho vzdelávania v základnej
škole a na ďalší aktívny život v
spoločnosti. Hlavným cieľom
predprimárneho vzdelávania je
dosiahnuť školskú pripravenosť
a získať základy pre rozvíjanie
schopnosti učiť sa a vzdelávať
po celý život. Ideálom výchovy
a vzdelávania v materských školách by mal byť dobrý, múdry,
aktívny, šťastný a zodpovedný
človek.
30. jún bol pre absolventov
materských škôl na území mesta
výnimočný a šťastný. Na mestskej radnici v obradnej miestnosti

ich privítal primátor a slávnostne
im odovzdal „Osvedčenie“ so
spomienkovým darčekom a veľkou čokoládou.
Cítili sa dôležito a sebavedo-

v speve, recitácii a vzájomných
empatických prejavoch medzi kamarátmi. Primátor vyzval všetky
deti, aby sa spoločne poďakovali
svojim pani učiteľkám za ich

tento úžasný deň po celý život.
V materských školách potom
pokračovala aj naďalej slávnostná
atmosféra s predškolákmi, lúčili
sa s kamarátmi a zamestnancami.
Deti spievali, recitovali, ďakovali
a spoločne sa všetci zabávali. Nechýbalo ani dobré občerstvenie,
torty a darčeky.
Kolektívy materských škôl
prajú svojim absolventom veselé
prázdniny plné zážitkov a veľa
úspechov v základnej škole.
Mária Mariašová, riaditeľka MŠ I
Poznámka: Toľko detí v jeden
deň ešte v priestoroch tvrdošínskej
radnice nebolo, ktovie, možno o
pár rokov niektorí z nich si tu budú
preberať maturitné vysvedčenia,
či nebodaj hovoriť svadobné áno
a milá spomienka na tento deň im
ostane aj v ich albumoch.

Naša mládež spoznávala poľské
pobrežie Baltického mora

Poľské partnerské mesto v
rámci medzinárodného projektu
výmeny mládeže pripravilo od
2. do 8. júla stretnutie Visegradskej 4, na ktoré poslalo pozvanie pre tvrdošínskych mladých
ľudí. Príležitosť mesto dalo
tým najlepším deťom z CVČ,

prácu s deťmi na divadelnom
predstavení, ktorého záverečné
vystúpenie bolo skvelé. Ďalej
určite nezabudneme na strelnicu, aquapark, vyhliadkovú
jazdu loďou. Pre naše deti boli
veľmi prospešné všetky akcie či
už športové, kultúrne, zábavné,

Škôlkari na radnici

Deti materských škôl ktoré už 1. septembra budú školáci.
me. Prezentovali svoje osobnostné obetavú prácu. Spoločné fotokompetencie vlastným prejavom grafie im budú určite pripomínať

Poľovníci vo Vojtáškovej

Drevený kríž vo Vojtáškovej
bol postavený z iniciatívy tvrdošínskych poľovníkov v roku
2000. Bolo to v roku duchovnej
obnovy Slovenska, posvätený bol
vdp. Ľudovítom Fričom za účasti
asi stovky veriacich z Tvrdošína
a poľovníkov z okresu. A nebolo
tomu inak ani v nedeľu 27. júna,
kedy sa pri kríži zhromaždili
poľovníci z Poľovníckeho združenia Háj Tvrdošín, ich rodinní
príslušníci, ale aj ďalší ľudia, aby
sa zúčastnili požehnania obnoveného kríža, ktorý prišiel posvätiť
vdp. Ján Marhefka.
Za zvukov hudby sa začalo
posvätenie, pokračovalo modlitbami, príhovorom a požehnaním
pána farára. Vo chvíľach modlitby
pod opraveným krížom sme si
mohli azda hlbšie uvedomiť pravé
posolstvo tohto nášho kresťanského znamenia.
„Je to miesto, kde sa ľudia
môžu pomodliť, oddýchnuť si
pri prameni čerstvej vody. Bude

Posvätenie nového kríža.
sme sa rozhodli postaviť tento kríž miesto na spomienku na týchto
je vzdanie pocty a poklony našim našich priateľov - poľovníkov.
bývalým poľovníkom, ktorí už Pozvali sme aj vdovy poľovníkov,

aby tu boli a vedeli, že nezabúdame. Po nich máme pomenované
napríklad „Ulrychov a Strokov
posed“, Filipov, Marcoňov a Dulovičov krmelec. Je koho si uctiť
a na koho spomínať. Aj takýmto
spôsobom im chceme vzdať určitú poctu,“ povedal nám Jozef
Brunčák, poľovnícky hospodár
združenia Háj, ktoré má v súčasnosti tridsať päť poľovníkov
aj s čakateľmi z Tvrdošína a
Zábiedova.
Pre všetkých prítomných čakalo po posvätení ešte občerstvenie
- chutný srnčí guláš, okorenený
kalíštekom v neďalekých Košariskách a celému vydarenému
podujatiu prialo aj počasie.
Ako hovorí Sv. Bruno Stat
crux, dum volvitur orbis ! - Kríž
stojí, svet sa pomíňa! Nech aj
tento kríž v tieni lesa bude jedným z duchovných bodov, kde
sa ľudia radi zastavia, pomodlia,
oddýchnu si pod nebeskou oblohou.
(jh)

vybudovaná minulý rok v I. etape
časť kazety na ukladanie odpadov.
V 2011 by mala sa mala uskutočniť
výstavba II. etapy II. kazety z dôvodu
zaplnenia I. etapy II..kazety skládky.
Ako pracovník technických služieb
viem posúdiť, koľko roboty bolo v
tomto smere urobené a porovnávaním
s inými mestami by som chcel, aby
sme si uvedomili výhody, ktoré máme.
Tieto informácie píšem preto, aby si
ľudia uvedomili, že kazeta sa rýchlo
zapĺňa a separovanie je mimoriadne
dôležité. Čím viac budeme separovať,
tým dlhšie nám skládka vydrží. O to
sa musíme všetci usilovať, pretože nie
je jednoduché vybudovať novú skládku – povolenia, majetkovo-právne
vzťahy atď.
Separovanie je jediné
možné východisko
V budúcnosti plánuje mesto zvýšiť
počet veľkoobjemových kontajnerov
na biologický odpad (BIO), ale aj na
VOK stavebný odpad, ktorý sa dá tiež
zhodnotiť, a tým znížiť množstvo odpadu na skládku. Ak budeme dôsledne
separovať, budeme odvážať na skládku
nemej odpadu, predĺžime jej životnosť
a znížime náklady na skládku, pretože
finančné náklady na ňu sú nemalé.
Z každej tony odpadu sa musí tvoriť
finančná účelová rezerva na jej rekultiváciu, ktorá činí 14,32 eur za tonu.

né z celého mesta746 VOK, ale z toho
už 64 VOK biologicky rozložiteľného
odpadu (BIO). Týchto 64 VOK počas
mesiacov apríl a máj už nešlo na skládku, ale na kompostovisko.
Zatiaľ sú v meste umiestnené 4
veľkoobjemové kontajnery na biologický odpad. A zasa sa medzi nami
sa nájdu aj takí, ktorí znehodnocujú
BIO odpad a sypú do neho iný odpad,
akoby nevedeli čítať. A tým sa znovu
navyšujú náklady! Takáto skúsenosť
je najvypuklejšia v mestskej časti
Hrádky. Nie je nezvyklé, že sa v
tomto kontajneri nájdu televízory,
pneumatiky, igelity a iný odpad.
Ďalšie tri kontajnery sú umiestnené
v Krásnej Hôrke, Vladine a v Medvedzí - dedine. Uvedené informácie
dávame do povedomia občanom
nášho mesta, len preto, aby sme si
uvedomili najmä v tomto čase hospodárskej krízy, že vo vedení mesta
je trvalá snaha, čo najviac vychádzať
občanom v ústrety, nezvyšovať dane,
poplatky za odvoz smetí, či ďalšie
poplatky, ktoré v iných mestách a
obciach sústavne zvyšujú, tak ako
nás o tom informujú média, či ako
je to aj v mestách nášho oravského
regiónu. Je treba iba veriť, že naše
mesto tento trend dokáže udržať aj
do budúceho obdobia.
Ing. Alojz Smutný, riaditeľ TS

slúžiť nielen pre verejnosť, ale aj
zvýšenie návštevnosti v tejto časti
lesov. Ďalším momentom, prečo

odišli do večnosti. Pripomíname
si ich tu aj na sviatok Všechsvätých, takže je to aj také pietne

Chráňmeako 26,56
sieura naše
životné prostredie
Za prvý polrok 2010 bolo odvezea to vyvážame každý fondov. V priestoroch skládky bola

O výške miestnych daní v našom
meste sa už v týchto novinách písalo,
ale zdá sa mi, akoby to občania ani
nevnímali. Je to, pre niektorých, len
číslo, keď sa povie, že máme 4. najnižšie dane na Slovensku! Všetci to berú
ako fakt, ale sa vôbec nezamyslia, že
sa to týka ich peňaženiek. To isté sa
týka odpadového hospodárstva. Za
samozrejmosť berú, že v našom meste
máme umiestnených 16 veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Azda sa
zamyslia, keď uvediem, že za rok 2009
technické služby odviezli na skládku
naplnených 1 695 VOK. Najviac zapĺňaný je VOK umiestnený pri cintoríne
v Krásnej Hôrke, ktorý sa vyprázdňuje
až 11 krát mesačne. Toto číslo by sa
zišlo asi ešte raz zopakovať – 11 krát
mesačne. Mesto podniklo kroky, označeným nápisom, zákaz sypania smetí
občanmi iných miest. Do riešenia tejto
otázky je zapojená aj mestská polícia,
ale naozaj nie je možné, aby kontajnery
niekto strážil 24 hodín denne. I preto
sme apelovali na vás, občanov, aby ste
neboli ľahostajní k nášmu spoločnému
majetku.
Všetci berieme za samozrejmosť,
že za komunálny odpad platíme 6,64
eura za osobu a rok, pričom za celý
byt (je jedno koľko ľudí v ňom býva)
platíme ročne 19,92 eur a to isté sa
týka aj rodinných domov, kde za komunálny odpad nezaplatíme ročne viac

kontajner 52 krát ročne.
Ak sa porovnáme s najbližšími
obcami, tak Nižná vyváža kontajnery
len 26 krát do roka, kde rodina zaplatí
48 eur za kontajner. Veľkokapacitné
kontajnery majú len 2, ktoré sú na
technických službách a na cintoríne. V
Trstenej rozmiestnia VOK len 2 krát do
roka, pričom sadzba za jednu osobu je
16,60 eura a tiež je komunálny odpad
vyvážaný buď 12 krát alebo 26 krát
ročne. Námestovo síce vyváža domový
odpad 52 krát ročne, ale v sadzbe 64,75
eur (5 osôb) ak je domácnosť zapojená
do separovaného zberu, a ak nie je
platí rodina 83 eur ročne. V Dolnom
Kubíne vyvážajú odpad 52 krát ročne,
ale cena pre jednu osobu je určená na
25,55 eur.
Pomohla angažovanosť a
dobre vypracované projekty
Čísla hovoria sami za seba. Naozaj by
sme si mali uvedomiť, že tento stav
je len vďaka rozhodnutiu vedenia
mesta a našich poslancov mestského
zastupiteľstva nezvyšovať miestne
poplatky pre obyvateľov nášho mesta,
v čo najmenšej miere zaťažovať nás
občanov. Je načase, aby sme si to uvedomili. Navyše minulý rok sa podarilo
prostredníctvom úspešného projektu
rekultivovať aj skládku odpadu Jurčov
Laz, na výstavbu ktorej mesto získalo takmer 891 tisíc eur európskych

Spoločná fotografia deti pri Baltickom mori.
ktoré reprezentovali mesto na na ktorých sa zúčastnili spolu s
mnohých súťažiach a pripravo- poľskými aj českými deťmi. Za
vali kultúrne akcie v Tvrdošíne. všetkých sa chcem poďakovať
Doprava im bola zabezpečená s vedeniu nášho mesta a wojtowi
ďalším partnerským mestom - gminy Kobylnica.
S finančnou pomocou mesMalou Morávkou z Čiech.
O zhodnotenie stretnutia ta strávili deti z CVČ týždeň v
sme požiadali vedúceho skupi- poľskom meste Kobylnica, čo
ny Jána Buczackého: „Bolo to veľmi ocenili rodičia detí, keď
úspešné podujatie s pozornými im po návrate domov vyrozhostiteľmi. Vo veľmi dobrých právali svoje zážitky. Mnohé z
podmienkach aj starostlivosti nich by sa do zahraničia možno
sme sa cítili naozaj dobre. Bý- nikdy nedostali, a tak sa tomuto
vali sme v škole, v ktorej bola k pobytu veľmi potešili.
dispozícii veľká športová hala.
Zvlášť chceme vyzdvihnúť

Ďakujeme za reprezentáciu mesta

V Rajeckých Tepliciach sa v
závere školského roka konal už
IX. ročník Medzinárodného akordeónového festivalu Euromusette
- Golden tango 2010, ktorého sa
zúčastnilo 146 súťažiacich v deviatich vekových kategóriách zo
Slovenska, Česka a Poľska. Našu
ZUŠ a mesto Tvrdošín na tomto
festivale reprezentovalo 6 žiakov,
štyria z triedy Mgr. art. Stanislava
Vaseka a dvaja z triedy Mareka
Kuku. Najväčší úspech dosiahol
Matúš Jantošík, ktorý v súbežnej
súťaži firmy Roland V získal 1.
miesto a pohár v juniorke v jej
3. ročníku. Druhé miesta získali

Rudolf Cvacho a Matúš Jantošík
v VI. kategórii a Terézia Medvecká a Lenka Turčáková v III.
kategórii. V II. kategórií získala 2.
miesto Veronika Feilhauerová a 3.
miesto Andrea Pucheľová. Štyria
menovaní žiaci S. Vaseka boli
vybraní riaditeľom festivalu prof.
Košnárom na štúdiové nahratie
skladieb pre výber na nosič CD,
ktoré bude vydané pri príležitosti
X. Medzinárodného akordeónového festivalu.
Srdečne gratulujeme všetkým
úspešným súťažiacim a ich ped agógom a prajeme ďalšie
úspechy.
(sv)

Absolútna väčšina roduverných
má k mestu kladný vzťah
Viac ako dlhodobé zámery diktujú rozvoj miest a obcí momentálne dostupné finančné prostriedky.
Ako dobre vieme, začínajú chýbať
mnohým mestám a obciam na
Slovensku. I keď by bolo potrebné niekde urobiť opravu strechy,
alebo drobnú opravu cesty, alebo
nebodaj dať do poriadku časť
úseku miestnej komunikácie, či
chodníka, obce hlásia, že peňazí
nieto, ani na normálny chod. A
tak doslova práce, ktoré sa robia
v týchto dňoch v našom meste
by sme mohli nazvať malým
zázrakom. Tvrdošín totiž už má
našťastie etapu neustáleho improvizovania za sebou a za tým, čo
v meste pribúda, cítiť starostlivo
premyslený systém. A nielen to,
ale aj to, že mesto so svojimi peniazmi hospodári veľmi dobre.
Najzreteľnejšie sa prejavuje pri
rozsiahlych rekonštrukciách ZŠ
Márie Medveckej, MŠ na sídlisku
Medvedzie, kultúrneho strediska,
začatej rekonštrukcií Gymnázia
a v neposlednom rade pri rekonštrukcii Trojičného námestia s
mestským parkom, kde na seba
plynule nadväzujú jednotlivé
etapy. Tu by sme však mohli pripočítať aj tie práce, ktoré sa momentálne realizujú v Oraviciach.
Je toho dosť, čo sa v poslednom
čase v našom meste robí. Žiaľ,
nájdu sa medzi nami ľudia, ktorí i
napriek tomu nedokážu prekročiť

svoj vlastný tieň a doslova sa nechutne vyjadrujú na adresu nášho
mesta, najmä s ich heslom, že čim
by bolo horšie, tak pre nich by to
bolo lepšie. Sú to vlastne tí, čo ešte
nikdy vo svojom živote neurobili
ešte nič dobré. No oni to prezentujú, že by to chceli „inak“, sú to
zrejme tí, alebo im podobní, čo
naposledy rozmlátili autobusovú
zástavku pri Lidli.
Tých však je potrebné brať s
rezervou, pretože je to len malá
svorka úbožiakov, neschopákov a
závistlivcov. To sú však takí, ktorí
pre toto mesto ešte nič zmysluplného nespravili, a tak sa prezentujú
aspoň takým spôsobom, čo najviac
pošpiniť mesto v očiach iných.
Na druhej strane poteší človeka, keď mesto pochváli návštevník, či rodák, ktorý sa po viacerých rokoch vráti do mesta a vidí
evidentné zmeny, ktoré sa v meste
udiali. Kto chce vidieť zmeny,
vidí, a kto nechce, ten nemusí, ale
to je už aj o charaktere človeka a
jeho citu k rodnému hniezdu.
Možno aj niečo bude na tom,
že mesto, v ktorom človek žije, si
možno aj viac váži ten, ktorý sa
prisťahoval, ako ten, ktorý v ňom
žije od narodenia. Našťastie tých
je málo, absolútna väčšina roduverných má k mestu kladný vzťah
a všetko, čo sa v meste postaví,
alebo opraví, to ich poteší a o tom
som presvedčený.
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Deň pre naše deti
Futbalové ihrisko sa zaplnilo nielen deťmi z nášho mesta,
ale prišli aj príslušníci policajného zboru, hasiči, horská služba, nechýbali tu ani členovia
oravského záchranného systému a Červeného kríža, aby sa

obleku, ktorý vošiel do ohňa
a po ňom nasledovala ukážka
hasenia horiaceho auta. Niektorí si mohli vyskúšať dokonca
aj jazdu na štvorkolkách, ktoré
tu predstavovali členovia Orava rescue system. Členovia

Na Skalke horela vatra zvrchovanosti
Pútnické miesto Skalka,
najmä jeho okolie, sa výrazne
zmenilo v roku 2007. Na zákla-

vyjsť v ústrety seniorom a imobilným občanom.
Týmto činom sa stalo dôs-

Primátor s predsedom okresnej rady strany Smer SD
Ing. Jánom Vošteňákom spoločne zapálili vatru.

Na štadióne sa zabávali deti z celého mesta.
stretli s deťmi nášho mesta. Pre horskej záchrannej služby zase
všetkých bol pripravený bohatý ukázali deťom aj prácu lavínokultúrny a športový program, vého psa, ktorý sa nasadzuje
v ktorom sa deti mohli realizo- po páde lavíny, pri hľadaní
vať, súťažiť, alebo sa pozerať zasypaných ľudí.
na rôzne ukážky práce našich
Nechýbala ani ukážka airzáchranárov. Školáci a škôlkari softu - športu pre dospelých,
mali v tento deň o zábavu nao- kde sa deti zoznámili so zbrazaj postarané.
ňami, ktoré sa podobajú na
Deti sa živo zaujímali o po- skutočné. I keď sa pri tomto
licajnú výzbroj, chlapcov zaují- športe strieľa iba guličkami,
mali hlavne rôzne zbrane, ktoré je potrebné dodržiavať bezpečsi mohli chytiť do ruky, ale vy- nostné opatrenia. Pri stanovišti
skúšali si aj nepriestrelné vesty, Slovenského Červeného kríža
obušky, putá a ďalšiu policajnú bolo veselo aj vážne, deti si na
techniku, ktorú policajti pri figuríne mohli vyskúšať oživýkone svoje služby používa- vovanie človeka a zdravotníci
jú. Deti si so záujmom pozreli ich poučili aj o tom, ako sa
policajné vozidlá a techniku, podáva prvá pomoc. Mnoho z
ktorá sa používa pri meraní detí si so záujmom pozrelo aj
rýchlosti, či dokumentovaní vystúpenie detí z centra voľdopravných nehôd. Nechýbala ného času a žiakov tvrdošínani ukážka vyhľadávania drog skych základných umeleckých
a zadržanie páchateľa, ktorú škôl. Nechýbali však ani rôzne
predviedli psovodi.
zábavné súťaže a niektorí sa
Hasiči predviedli nielen dokonca vyfotografovali s líšsvoju techniku, ale aj ukážku kou, symbolom Prvej stavebnej
záchrany raneného z havarova- sporiteľne. Deň plný zábavy a
ného auta, ktorého vyslobodili poučenia sa deťom páčil, a to
za pomoci odstrihnutia kapoty. ich ešte pri odchode z futbaNajviac však deti zaujal hasič lového štadióna čakala sladká
oblečený v žiaruvzdornom odmena.

Spojenie školy s praxou

Školský rok 2009/2010 sa
skončil a študenti štvrtých
ročníkov svoje prvé veľké
skúšky z toho, čo sa počas
štyroch rokov v školských
laviciach naučili ukončili
maturitou. Nebolo tomu ináč
v Spojenej škole Tvrdošín,
kde okrem iných študijných
odborov maturovali aj zo študijného odboru „Prevádzka a
technika dopravy“. A práve
tu by sme sa chceli poďakovať majiteľovi autoservisu v
Krivej Martinovi Zaťkovi,
jeho pracovníkom, majiteľovi
autoservisu Igorovi Horeličanovi z Námestova, majiteľovi
autoservisu pánovi Šálkovi

z Čimhovej, ktorí obetovali
svoj drahocenný čas a venovali sa počas tohto školského
roku našim žiakom, ktorým
vysvetľovali a robili ukážky
diagnostikovania motorových
vozidiel. Poďakovanie patrí
aj pánu Metesovi a zamestnancom STK Námestovo,
ktorí tiež ochotne vysvetľovali
žiakom ako prebieha kontrola
motorových vozidiel na stanici STK. Veríme, že aj do
budúcnosti sa môžeme tešiť
na dobrú spoluprácu s menovanými inštitúciami, za čo im
veľmi pekne ďakujeme.
PaedDr. Peter Spišský, učiteľ SŠ Tvrdošín

Vzdelávacie zájazdy Tibora Verzála, vedúceho numizmatického krúžku oceňujú dospelí i deti. Ani počas cesty sa deti nenudia,
pretože vždy dokáže pripraviť zaujímavú súťaž, či povedať spolucestujúcim zaujímavé informácie o miestach, ktorými prechádzajú. V tomto roku ich 14. exkurzia bola okrem iného zameraná
na pevnosť Komárno, kde si urobili spoločnú fotografiu.

de vypracovaného projektu bol
postavený prístrešok a urobená
asfaltová cesta aj s úmyslom

tojným miestom na sväté omše,
súkromné adorácie, ale aj na
zastavenie a oddýchnutie si

Prvú prázdninovú noc tanečná
skupina Bodky strávila v našom
cévečku. Program pre trinásť dievčat
bol pestrý. Okrem pyžamovej párty a
vankúšovej vojny si dievčatá zasúťažili, zatancovali, tiež si pozreli rozprávku
cez projekciu a nechýbala ani hranolková párty. Dievčatá si mohli navzájom
napísať rôzne odkazy, ktoré mohli
poslať cez našu priateľskú poštu. Noc
bola dlhá, lebo bodkám sa nechcelo
spať, vystrájali a rozprávali si príbehy,
no skoro ráno si už hovorili o zážitkoch

z predchádzajúceho dňa. Potom sme sa
spolu naraňajkovali, ešte zatancovali a
zahrali sa, odovzdali obálky z priateľskej pošty a vyhodnotili našu akciu.
Dúfam, že dievčatá boli spokojné a
naplnila som ich očakávania.
Každoročne CVČ organizuje zábavné leto pre deti nášho mesta,
prímestské detské letné tábory: TULÁČIK, POHODA a BOMBOVO a
tiež jeden tuzemský tábor, ktorý sa
uskutoční v nádhernej prírode Oravíc
na chate Vodárka.
I. Hutyrová

Prázdninové aktivity v CVČ

počas prechádzky po našej
krásnej okolitej prírode.
V blízkosti Skalky sa 16.
júla uskutočnili dve podujatia.
Najskôr sa v jeho areáli konalo
umelecké podujatie s názvom
Na Skalku za krásou hudby a
umeleckého slova. Okolo 200
ľudí sa mohlo započúvať do
tónov barokových a renesančných melódií a umeleckého slova v podaní učiteľov Základnej
umeleckej školy z Tvrdošína.
Po jeho skončení sa prítomní
presunuli k pripravenej vatre
zvrchovanosti. Prítomní spoločne vzdali hold Deklarácii o
Zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorá bola dôležitým
krokom k naplneniu sebaurčenia slovenského národa. Mesto
sa postaralo o občerstvenie a o
príjemnú zábavu František Med-

vecký Koco a Stanislav Vasek,
s ktorými si prítomní zaspievali
slovenské a národné piesne.
V meste vznikla opäť jedna
pekná tradícia, ku ktorej sa
začlenila aj táto vatra zvrchovanosti, o čom svedčilo aj to, že
ku Skalke v uvedený deň prišlo
množstvo spoluobčanov. ktorí
si chceli pripomenúť výročie
zvrchovanosti Slovenska.
Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti
Slovenskej republiky je uznesenie Slovenskej národnej rady zo
17. júla 1992, v ktorom poslanci
národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu,
ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej
Slovenskej republiky 1. januára
1993. Znenie dekláracie:

Deklarácia zvrchovanosti
My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada,
slávnostne vyhlasujeme,
že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť
sa naplnilo.
V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak,
ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.
Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že
aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného
a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých,
každého občana, národov, národnostných menšín a etnických
skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.
Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.
Bratislava 17. júl 1992

Tvrdošanka je už pojem
Michalské námestie patrilo už po piatykrát krajskému
festivalu malých dychových
orchestrov s názvom Fordych.
Prehliadka dychových kapiel
už našla pevné miesto v kultúrnom kalendári. Každoročne sa jej zúčastňujú kapely s
rôznym žánrovým záberom, a
nebolo tomu inak ani tentoraz.
I keď ráno počasie postrašilo, počas vystúpenia už bolo
všetko v poriadku a na Michalské námestie prišli milovníci
dychovej hudby, a nielen tí.
Festival zahájila slávnostná
fanfára v podaní Tvrdošanky
a potom už zúčastnené kapely
zaplnili priestor pod pódiom a
otvorili hudobné popoludnie
spoločnou skladbou monster
koncert.
Úvod patril zahraničnému
hosťovi programu, Parafialnej
Orkiestre Dęta z Laskowej a
po nej prišli na rad Supranka
z Ružomberka, DH Lužňanka
z Liptovskej Lužnej, Hodrušanka zo Žarnovice.
Pred záverom vydareného
podujatia sa ku prítomným prihovoril primátor mesta, ktorý

poďakoval prítomným kapelám za predvedené výkony,
zároveň odovzdal predsedovi
predstavenstva ZDHS Jánovi
Jamriškovi ďakovný list.
„Už piaty rok krajský festival malých dychových or-

nej podpory primátora mesta,
ktorým ďakujem. Som rád, že
toto podujatie sa koná práve u
vás a verím, že tomu bude tak
aj v ďalších rokoch a budete
aj naďalej robiť všetko pre
ďalší rozvoj dychovej hudby,“

chestrov Fordych Tvrdošín
patrí medzi najvýznamnejšie
podujatie na Orave, a to aj
zásluhou iniciatívy kapelníka
Daniela Kolejáka a za výdat-

povedal okrem iného J. Jamriška, ktorý pri príležitosti 20.
výročia vzniku ZDHS udelil
pamätné plakety dychovkám,
ale aj mestu Tvrdošín za propa-

gáciu a rozvoj dychovej hudby.
Záver vydareného podujatia
patril DH Tvrdošanka, ktorá
na úvod zahrala skladby J.
Jamrišku a potom to spolu so
spevákmi Zuzkou Kolejákovou
a Jozefom Kubalom roztočili.
Do svojho repertoáru tentoraz
zaradili nielen ľudovky, ale
úspešný hit „Horehronie“, čo
prítomní ocenili patričným
potleskom.
Tvrdošanka je už pojem, o
čom svedčí aj to, že ich pozývajú na rôzne spoločenské a iné
podujatia na Slovensku, ale aj za
hranice, vypočuli si ju už dokonca aj vo Francúzku a Poľsku
a v dohľadnom čase im vyjde
prvé CD, ktoré sa natáča práve v
týchto dňoch. Ani na Fordychu
ich prítomní diváci veru neradi
púšťali dolu z pódia.
Prehliadka dychoviek sa
posunula opäť vyššie, čo dokazovali svojou hrou jednotlivé kapely. Všetky držali
fanúšikov dychovej hudby
v dobrej nálade až do konca
vydareného a po všetkých
stránkach dobre pripraveného
festivalu.
(jh)

Kinosála Javor na konci
školského roka ožila študentmi, žiakmi a učiteľmi, ktorí sa
tu stretli pred záverom školského roka, aby si prevzali
ocenenie za úspechy, ktoré
získali v športe, vedomostných súťažiach, ako boli napríklad rôzne olympiády, hudobné súťaže a ďalšie aktivity
v školskom roku 2009/2010.
Ocenení žiaci a študenti, ktorí
vzorne reprezentovali svoje
školy získali ocenenie nielen
pre seba, školu, ale úspešne
prezentovali aj naše mesto.
Primátor sa v krátkom príhovore poďakoval všetkým
prítomným žiakom a pedagógom za ich snahu, angažovanosť a úspechy, ktoré
dosiahli. Ako povedal, aj on je
hrdý na to, že v našom meste
máme takých úspešných žiakov a študentov, ktorí školu

a mesto úspešne reprezentujú nielen v rámci Slovenska.
Zároveň im poprial príjemné
prázdniny, okorenené slnečnými dňami, aby si oddýchli
a nabrali nové sily do ďalšej
etapy svojho života.
Upomienkový predmet
dostali študenti a žiaci, ale
odmenení za svoju prácu boli
aj pedagógovia, ktorí si zase
prevzali symbolickú kytičku.
Mnohí z vyše 380 ocenených
žiakov základných, stredných
škôl, ZUŠ a CVČ dosiahli
vynikajúce úspechy nielen
v rámci okresu, kraja, ale aj
Slovenska. Súčasťou tejto
vydarenej akcie bol kultúrny
program, ktorý pripravilo pre
všetkých ocenených CVČ
Tvrdošín.
„Ak uspejete iba raz,
môže to byť náhoda. Pokiaľ
uspejete dvakrát, môže to

byť šťastie. Pokiaľ uspejete
trikrát, tak vďaka usilovnosti a pracovitosti,“ hovorí normandské príslovie.
Tak by to malo byť aj v
našom živote, a aj tí, ktorí

si prevzali ocenenie NAJ
to nerobili len pre ocenenie, ale s nadšením a s vervou dokázať sebe aj iným,
že to, čo robia, robia dobre.
(jh)

Najlepší si prevzali ocenenie

Primátor osobne zablahoželal všetkým oceneným
žiakom našich škôl.
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Narodili sa

12. 5.
17. 5.
18. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.
22. 5.
24. 5.
26. 5.
27. 5.
4. 6.
5. 6.
7. 6.
9. 6.
16. 6.
21. 6.
23. 6.
24. 6.
26. 6.
4. 7.
9. 7.
13. 7.
19. 7.

Dean Majdiš
Samuel Moerman
Lenka Kozárová
Simona Medvecká
Michaela Kováčová
Šimon Taraj
Martin Gadzman
Sofia Jurčiová
Laura Kumorová
Marek Ficek
Alica Brisudová
Mauricio Furdek
Alex Žmiják
Richard Šimurdiak
Ivana Capková
Matúš Krajči
Adela Balleková
Sarah Kyseľová
Jakub Kormaňák
Erik Meško
Sandra Mazanová
Vanesa Kováčová
Klaudia Plaštiaková

Aj v tomto roku komisia cestovného ruchu, podnikateľských aktivít
a verejného poriadku vyhodnocovala
v našich mestských častiach kvetinové balkóny, predzáhradky a celkový
vzhľad rodinných domov, ale aj bytov na sídlisku Medvedzie. Priamo v
teréne si pozrela jednotlivé mestské
časti a zároveň aj vyhodnotila a odovzdala najlepším ceny. Vyhodnotiť
tých najlepších nebolo najľahšie.
Členovia komisie s predsedom Jozefom Belopotočanom veru nemali
najľahšiu úlohu už aj z toho dôvodu,
že „rozkvitnutých“ domov záhrad a
upravených balkónov v našom meste

Areál domu Daniely Iskrovej z Krásnej Hôrky.

Koncertom renesančných a barokových melódií, kombinovaných s umeleckým slovom v
drevenom gotickom kostole Všetkých svätých
bola 27. júna otvorená letná sezóna.

Alena Krupcová – Peter Ferenčík
Mgr. Mária Ondreková – Štefan Medvecký
Zdenka Medvecká – Juraj Maslo
Martina Iskrová – Mgr. Peter Miklošovič
Lenka Martinusíková – Lukáš Pafčo
Sandra Drľová – Martin Polakovič
Mária Benčíková – Milan Polťák
Ing. Andrea Štefanidesová – Lukáš Planieta
Martina Sojková – Marek Kubas
Mária Juríčková – Andrej Burdel
Ružena Herbergerová – Jozef Raffaj
Anežka Domagalová – Ondrej Jurčo
Ing. Daniela Španková – Ing. Jaroslav Ollah
Monika Frančeková – Emil Kajanek
Mgr. Miriam Balážiková – Dušan Hajdučiak
Mgr. Lucia Sirotová – Ing. Martin Gejdoš
Kristína Pňačeková – František Pjontek
Martina Medvecká – Andrej Štelina
Terézia Skubeňová – Milan Stankovič
Bc. Erika Maďarová – Ing. Pavol Plevják
Jana Matejíčková Daniel Chorvát
Eva Tomagová – Jozef Leštinský
Mgr. Petra Jackulíková – Peter Kendrala
Jaroslava Dideková – Marek Kuka
Michaela Zubčeková – Dušan Meško
Agnieszka Worobiej – Mgr. Marek Chorvát
MUDr. Veronika Lukáčiková – MUDr. Ján Bruna
Anna Kováčiková – Peter Šutta

Úvodné slovo patrilo konferencierke E. Ballekovej, a
potom už kostolíkom pre prítomné publikum zneli prekrásne melódie starých majstrov v
podaní učiteľov a žiakov ZUŠ.
Program inštrumentalistov,
výdatne poprekladaný hovoreným slovom, mal jediný
cieľ – pripraviť návštevníkom
príjemné chvíle a presvedčiť
ich, že leto naozaj prichádza.
Najpozitívnejším prvkom však
bolo samotné zistenie, že hudba
starých majstrov v tomto Božom chráme dodala všetkým
akúsi životodarnú miazgu a
pokoj do duše, ktorá už stáro-

čia sála v týchto priestoroch.
Akordeóny v podaní Radovana Vranu, Veroniky Feilhauerovej, Eriky Zitňákovej a
Jozefa Pitáka, flauty Skarlet
Holubovej a Mgr. Martiny Rajniakovej, Zuzany Rehákovej,
Mariky Žemličkovej a Lenky
Obtulovičovej a husľový koncert v podaní Mgr. Bohuslava
Kortmana, Mgr. Miroslavy
Kurajdovej a Veroniky Juricovej v réžii riaditeľky Mgr.
Zuzany Vasekovej prítomným
poslucháčom umožnili prežiť
pekné nedeľné odpoludnie. Na
ďalší koncert do kostola vás
pozývame 29. augusta.
(jh)

Občianske združenie Misia
mladých zorganizovalo v dňoch
19. - 23. júla v chate Vodárka v
Oraviciach táborový pobyt pre
skupinu 21 detí zo sociálne slab-

z detí boli v tábore po prvý raz
v živote, pre niektoré to bola jediná letná aktivita. Tábor by sa
nemohol uskutočniť bez štedrej
podpory viacerých sponzorov,

ších rodín z Oravy. Tábor sa niesol v znamení športových aktivít
- futbalu a boxu, tímových hier
a súťaží, samozrejme nechýbal
ani hudobný program s gitarou,
kúpanie v Meander parku a výlet
loďou na Slanický ostrov. Mnohé

osobitná vďaka však patrí pánovi
Milanovi Kuriakovi z Chaty Oravice, ktorý nám poskytol zľavnené
ubytovanie a počas pobytu sa o nás
príkladne staral.
Anton Michalica, predseda OZ
Misia mladých

V auguste 2008 predstaviteľov
mesta Tvrdošín informovala naša
nezisková organizácia o pripravenom projekte Modrá stužka mesto, obec bez odpadkov. Jeho
cieľom bolo na území regiónu Orava pripraviť a zorganizovať regionálnu kampaň na pomoc prírode.
Položiť tak kvalitné a silné základy
ekologickej inteligencie detí.
Pilotný projekt Modrá stužka mesto, obec bez odpadkov predstavoval svojím obsahom komplexný
ucelený a koordinovaný systém
práce. Zahŕňal všetky vekové kategórie detí. Takto široko koncipovaný ekologicky zameraný projekt
náš vzdelávací systém bohužiaľ
nemá. Hľadali sme spôsob, ako
pre deti životné prostredie urobiť
vecou verejnou a národnou.
Zámer sme mali skvelý, koncepciu pripravenú, skúseností s
prácou s deťmi dostatok, ale z
vlastných finančných prostriedkov
nebolo možné zabezpečiť takúto
veľkú aktivitu. Obrátili sme sa
preto s požiadavkou o pomoc na
orgány miestnej samosprávy v
obciach a mestách na Orave, na in-

štitúcie, na orgány štátnej správy aj
na príslušné ministerstvá a vládu.
Reakcie boli rôzne, dokonca neboli
ani žiadne.
Mesto Tvrdošín ako jedno z
prvých miest na zasadnutí MsZ
odsúhlasilo finančnú dotáciu na
pomoc projektu a poskytlo priestory v MŠ v Medvedzí. Bolo nám aj
nápomocné pri organizovaní vyhlásenia verejnej výzvy v športovej
hale, na ktorej sa osobne zúčastnil
minister životného prostredia. Pri
výpočte ústretových krokov zo
strany mesta nesmie chýbať pomoc
pri organizovaní Verejnej zbierky.
Vďaka osobnej aktivite primátora
mesta sme sa zúčastnili na rokovaniach na Ministerstve školstva SR
a Štátneho pedagogického ústavu.
Aj vďaka pomoci mesta sa podarilo
zorganizovať prázdninový I. Ekotábor v Oraviciach. Tešíme sa, že
sme v tomto snažení našli spojenca
v meste Tvrdošín a jeho predstaviteľoch. Príroda i budúcnosť dajú
nášmu spoločnému úsiliu určite za
pravdu. Ďakujeme.
Natália Štrbáková, riaditeľka
neziskovej organizácie Kvapka

Deti prázdninovali v Oraviciach

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:

90 rokov
Mária Sýkorová, Tvrdošín
80 rokov
Anna Brnová, Medvedzie
Marta Jarošová, Tvrdošín
Emília Kyšková, Medvedzie
Antónia Medvecká, Tvrdošín
Johana Medvecká, Medvedzie
Otília Medvecká, Tvrdošín
Anton Dulka, Krásna Hôrka

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

Odišli z našich radov
25. 5.
11. 6.
12. 6.
16. 6.
18. 6.
8. 7.
12. 7.
14. 7.
16. 7.
22. 7.

Oto Mereš
Veronika Čuchorová
Anna Jurincová
Alojz Ferenčík
Peter Mrazovský
Mária Kovaliková
Alojz Gazdík
Alžbeta Kľusková
Ján Franček
Ivan Plevík

každoročne pribúda. Nakoniec vyhodnotila týchto: Martinu Pavlovú z
Vladiny, Marcelu Betuštiakovú, Pod
Žiarcom, Mariannu Števaňákovú,
sídlisko Medvedzie, Ing. Zuzanu
Žilovú, Hríbiky a Danielu Iskrovú z
Krásnej Hôrky, i keď ocenenie by si
boli zaslúžili aj mnohí ďalší spoluobčania. Aj touto cestou ďakujeme
všetkým, ktorí svojim dvorom, predzáhradkou, či kvetinovým balkónom
prispeli ku kultúrnosti nášho mesta a
jeho celkovému vzhľadu, kde sa nám
častokrát od návštevníkov a turistov
dostáva pochvalné uznanie. Vďaka
vám, naši spoluobčania.

V kostolíku znela vážna hudba

Sobáše

22. 5.
22. 5.
29. 5.
5. 6.
5. 6.
12. 6.
12. 6.
12. 6.
12. 6.
19. 6.
19. 6.
26. 6.
26. 6.
3. 7.
3. 7.
3. 7.
3. 7.
3. 7.
7. 7.
10. 7.
10. 7.
15. 7.
17. 7.
17. 7.
22. 7.
24. 7.
24. 7.
24. 7.

V našom meste nájdeme veľa krásy

54-ročný
61-ročná
82-ročná
70-ročný
82-ročný
80-ročná
81-ročný
88-ročná
47-ročný
63-ročný

Ďakujeme za prejavenú sústrasť

Slzy v očiach, v srdci žiaľ, čo drahé sme mali,
to osud nám vzal.
Dňa 16. júna dotĺklo srdce nášho
manžela, otca a starého otca

ALOJZA FERENČÍKA

z Krásnej Hôrky vo veku 70 rokov.
Ďakujeme príbuzným, priateľom,
susedom a známym za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary, ktorými ste
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina

Kampaň na pomoc prírode

Sme súčasťou kultúrnej Európy

V roku 1996 naše mesto zavŕšilo urputný boj o sídlo okresu
v novom územnom usporiadaní
Slovenska a tým sa natrvalo zaradilo medzi sídla regiónov, ktoré v
Európskej únii reprezentujú celú
kultúrnu Európu.
V encyklopédii miest a obcí,
ktorá vyšla na Slovensku, sa
môžete dočítať o Tvrdošíne ako
o okresnom meste. I keď sa radí
k malým, ale je navždy zapísané
v histórii ako okresné mesto, čo
nás teší, sme na to aj patrične
hrdí. Naše mesto má vybudované
veľmi dobré športové stánky (tenisovú, športovú halu, futbalový
štadión), vybudovanú komplet
kanalizáciu, je splynofikované,
sú tu vybudované cesty, verejné osvetlenie, obchody, služby,
dobré školstvo základné, stredné
(priemyslovka, lesnícke učilište,
gymnázium). Okrem iného málokto z občanov nášho mesta vie
len takú maličkosť, že začiatkom
osemdesiatych rokov, keď ešte
priemyslovka nemala dostatočné
podmienky bolo rozhodnuté, že
táto škola v Tvrdošíne bude končiť a bude presťahovaná a spojená
s podobnou školou v Liptovskom
Hrádku. Bola by to obrovská
škoda, nielen pre naše mesto, ale
aj pre celý región. Našťastie to

vtedajšie vedenie priemyslovky
nedopustilo, v tom čase bol Ivan
Šaško zástupcom riaditeľa školy,
keď sa vtedy rozhodujúcou mierou
zaslúžil o to, že škola bola dobudovaná, boli jej vytvorené veľmi
dobré podmienky pre výchovu
a vzdelávanie a škola v Tvrdošíne ostala až podnes. Vychovala
množstvo odborníkov pre prax,
ale dobre pripravila aj absolventov
pre vysoké školy. Aj to patrí k nášmu mestu, kde sa v encyklopédii
spomína školstvo, ktoré má veľmi
dobrú úroveň a veríme, že si ju aj
naďalej udrží.
K ďalším významným a kultúrnym stánkom nášho mesta
patria areály cintorínov s esteticky
ladenými domami smútkov, ako aj
samotné Oravice, ktoré za uplynulé roky sa stali známe svojou
kultúrou poskytovania služieb
pre turistov, no najmä svojou budúcnosťou, ktorej sa v súčasnosti
realizujú podmieňujúce investície,
dôležité pre ich ďalší rozvoj. Tak
by sme mohli menovať ešte mnohé
ďalšie prednosti nášho mesta, ale
i to, čo všetko tu za posledné roky
pribudlo. Toto, ale aj ďalšie informácie sa nachádzajú v Encyklópedií Slovenska o našom meste,
na ktoré je určite hrdá absolútna
väčšina občanov nášho mesta.

Oznam na vysporiadanie pozemkov

Komisia na obnovu evidencie
pozemkov a právnych vzťahov k
nim pre katastrálne územie Medvedzie oznamuje občanom, ktorí
vlastnia nehnuteľnosti - pozemky
v katastrálnom území Medvedzie
a majú k nim neusporiadané vlastnícke vzťahy, aby svoje námietky,
patričné doklady, resp. návrhy na
vydanie osvedčenia doručili komisii na Mestský úrad v Tvrdošíne,
Michalovi Jarošovi na oddelenie
výstavby v pracovných dňoch,
najneskôr do 31. augusta 2010.
V záujme každého dotknutého

subjektu, ktorý nemá vysporiadané vlastníctvo k pozemku, na
ktorom má postavený rodinný
dom, resp. užíva záhradu a ostatné nehnuteľnosti ako orná pôda,
trvalé trávnaté porasty (ttp) je
potrebné doručiť svoje námietky,
respektíve náležité doklady čo
najskôr, aby využil túto možnosť
vysporiadania cestou MsÚ - komisie ROEP.
Predpoklad ukončenia registra
obnovenej evidencie pozemkov
(ROEP) pre k.ú. Medvedzie je do
konca roku 2010.

Pozvánka
do kina
V auguste
sme pre vás pripravili

Kúzelná
opatrovateľka
a veľký tresk
– komédia,
rodinný, fantasy
20. 8. 2010 (piatok) o 1800
V kine Javor môžete využiť
kultúrne poukazy !!!
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Sme majstri Slovenska
Majstrovstvá Slovenska junioriek do 19 rokov sa konali
u nás a naše dievčatá dokázali,
že v súčasnosti patria na Slovensku k florbalovej špičke,
čo potvrdili ziskom majstrovského titulu. V prvom zápase
porazili družstvo Nemšová
dorastenky. Po nich sa stretli s
družstvom Nemšová juniorky,

v ktorého radoch figurovali aj
najlepšie hráčky extraligovej
sezóny (pozn. Nemšová je víťaz
extraligy ročníka 2009/2010).
Zápas bol vyrovnaný, bližšie k
víťazstvu mali naše dievčatá,
ale po chybách sme v závere
dovolili súperovi pár sekúnd
pred záverom vyrovnať. Tretím súperom bola ŠK Juventa

Žilina, nad ktorou zvíťazili 9:1.
O titul sa pričinili: Veronika
a Monika Stredanská, Veronika
Turčáková, Denisa Medvecká,
Jana Brčáková, Júlia Rakytová,
Barbora Spišiaková, Denisa
Ferenčíková, Táňa Balážová,
Milota Hutirová
Výsledky: FBK Tvrdošín
- Nemšová „D“ 5:3 (1:0, 1:2,

Veľký úspech v Brne
V Brne sa uskutočnil IV.
ročník medzinárodného
florbalového turnaja pod názvom Hummel Open Game
2010, ktorého sa zúčastnili
aj naše ženy a muži. Tento
ročník pre ženský tvrdošínsky f lorbal bol veľmi
úspešný, čo sa potvrdilo i
na tomto kvalitne obsadenom turnaji. Naše dievčatá
na turnaji zvíťazili a získali
zlaté medaily. V konkurencii
18 tímov si postupne poradili so všetkými súpermi a
neprehrali ani jeden zápas.
Najlepšou hráčkou turnaja
bola vyhlásená Jana Brčáková. Aj muži sa môžu popýšiť kvalitným výkonom.

V konkurencii 37 družstiev,
kde štartovali prvoligové a
extraligové družstvá z Čiech
sa im podarilo prebojovať
medzi osmičku najlepších
tímov. Naši muži skončili
ako najúspešnejší slovenský
tím. Družstvo bolo zložené z
mladých hráčov z Tvrdošína
a Nižnej, ktorí majú skúsenosti zo Slovenskej extraligy.
Je vidieť, že florbal na Orave
je na vysokej úrovni, či už u
chlapcov, alebo dievčat.
Tvrdošín reprezentovali:
Veronika Stredanská, Veronika Turčáková, Denisa
Ferenčíková, Jana Brčáková,
Barbora Spišiaková, Denisa
Medvecká, Júlia Rakytová,

Veronika Paňková, Simona
Hvolková, Monika Stredanská, Táňa Balážová, Michal
Cvanciger – tréner.
Za mužov: Michal Uhlík,
Lukáš Reguly, Peter Uhlík,
Václav Komačka, Šimon
Abík, Ľubomír Fuček, Mário Seman, Tomáš Šróba,
Patrik Mikulaj, Peter Čuporák, Miroslav Pavelek, Jakub
Kiš, Lukáš Piovarčí, Pavol
Zeman, Juraj Bača, Milan
Burdeľ – tréner.
Účastníci turnaja ďakujú
vedeniu mesta za podporu a možnosť preukázať
svoje kvality na tomto významnom medzinárodnom
podujatí.
(mb)

Striebro z majstrovstiev Slovenska
V športovej hale Predmier
sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska vo futsale. Turnaja sa
zúčastnilo 6 družstiev zo Slovenska a medzi nimi nechýbali
ani deti zo športovej triedy ZŠ
M. Medveckej. Naši mladí futbalisti nezaváhali ani v jednom
zo zápasov a skupinu vyhrali, čo
im zabezpečilo postup do semifinále, kde na nich čakal favorit ŠK
Victori Trnava, s ktorou vyhrali.
Vo finále narazili na súpera zo
ZŠ Tilgnerová Bratislava, počas
celého zápasu sa museli na súpera doťahovať. Zápas v riadnom
hracom čase skončil nerozhodne
a o majstrovi Slovenska rozhodli
pokutové kopy, ktoré lepšie zvládli Bratislavčania. Chlapci zo ZŠ
Márie Medveckej podali obdivuhodný výkon aj vďaka koncepč-

nej práci trénera Mgr. Jaroslava
Floreka a tejto školy. Celému
tímu gratulujeme k dosiahnutému
úspechu. Školu reprezentovali:
Michal Lajš, Matej Lajš, Lukáš

Repka, Matej Janol, Peter Gallas, Patrik Medvecký, Adam
Balún, Michal Zembjak, Jaroslav Bebej, Martin Žmuráň
a Ľubomír Gerát.

Radosť našich majsteriek nad víťazným pohárom.

Futbalové súťaže pred prvým výkopom
Príprava na futbalovú sezónu
2010/2011 je už v plnom prúde.
Pod vedením nového trénera
Jozefa Vavrečana trénujú a pripravujú sa hráči dospelých v domácom prostredí. Pestrá príprava
je zameraná na herný, kondičný
tréning, prácu s loptou a taktickú
prípravu. Súčasťou prípravy sú aj
zápasy, ktoré absolvovali v domácom prostredí, alebo na ihriskách
súperov. Doma porazili Bobrov
8:1, Dlhú 9:0, Nižnú 2:1, Klin 5:0
a podľahli Námestovu 2:4, vonku

vyhrali v Nižnej 4:1, v Or. Porube
10:4 a vo Vavrečke 8:0.
Tréner do kádra postupne zapracováva aj nových hráčov, ktorí
by mohli byť prísľubom k dobrým
výkonom na ihrisku a veríme, že
svojim futbalovým umením budú
tešiť našich fanúšikov.
Aj naši mládežníci sa pripravujú na novú futbalovú sezónu.
V tretej lige, budú účinkovať
naši dorastenci, ktorí sa tiež zodpovedne pripravujú, starší pod
vedením Ľubomíra Gregorca,

mladších dorastencov povedie
Anton Betuštiak a v súťaži ich
čakajú okrem iných mužstiev
Banská Bystrica, Zvolen, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín,
Námestovo a ďalšie kvalitné
mužstvá. Starších žiakov v druhej lige trénuje Jaroslav Florek,
mladších Jaroslav Hradský a
budú si tiež merať sily s kvalitnými futbalovými družstvami.
Veríme, že aj naša mládež nám
na futbalových trávnikoch bude
prinášať radosť.

Anna turnaj na umelej tráve
Občianske Združenie Medvedzie v spolupráci s mestom
Tvrdošín zorganizovalo 24.
júla už 22. ročník tradičného
futbalového podujatia „ANNA
TURNAJ“. Počasie na rozdiel posledných dvoch rokov
im bolo priaznivo naklonené.
Turnaja sa zúčastnilo osem
mužstiev a zaregistrovalo sa 83
hráčov. Zvíťazila „Stará krčma
Medvedzie“, druhí skončili
„Dravci“ a tretí „Rebeli“. Zaujímavé je aj to, že v šestnástich
zápasoch bolo nastrieľaných
viac ako stodesať gólov. Účastníci podujatia si pochutnali
aj na výbornom guláši, ktorý
navarili Miroslav Medvecký,
Anton Pikna, Daniel Kacír
a Miroslav Jaroš. Chutil aj

primátorovi Ivanovi Šaškovi,
ktorý poctil podujatie svojou
návštevou. Naša vďaka patrí
všetkým sponzorom, ktorí nám

prispeli pri organizovaní tohto
podujatia. Sobotný večer bol
zavŕšený spoločenskou zábavou Pod Velingom.

Prvýkrát v histórii sa turnaj uskutočnil na novom
ihrisku s umelou trávou, čo sa pozitívne odzrkadlilo
na kvalite jednotlivých zápasov.

Volejbalistky si vybojovali postup do 1. ligy

Najúspešnejšia sezóna šachistov
Tento rok mali šachisti jednu z najúspešnejších sezón
v histórii šachu v Tvrdošíne.
Darilo sa všetkých hráčom. B
družstvo vyhralo 4-tú ligu sk.
C 12 pred OŠK Bešeňovou a
má právo postupu do 3-tej ligy.
A družstvo hrá 3-tiu ligu sk.
C 1, po nevydarenom začiatku
zvládlo záver súťaže a bojovalo
o postup do vyššej súťaže. Len
dva body delilo áčko od tretieho
miesta. Nebyť zbytočne zbabraných zápasov v úvode sezóny,
tak v závere mohli bojovať o
postup. Najlepšie výsledky
podľa zisku ELO bodov dosiahli F. Medvecký, ktorý uhral
1956 ELo FIDE ( z 15 zápasov
10 bodov, pri priemernom Elo
súperov 1881) a Š. Kružliak
1931 Elo FIDE (z 17 z 11 b, Elo
súperov 1876). Štefan Kružliak
bol v III. lige najúspešnejším
hráčom celej súťaže. C družstvo
hralo okresnú súťaž, ktorú vyhralo pred B družstvom Trstenej
a Gymnáziom A z Tvrdošína.
Súťaž riadil F. Medvecký a odohrala sa turnajovým spôsobom.
I keď do začiatku súťažného ročníka 2010/11 je ešte
dosť času, už teraz musia rozmýšľať nad tým ako zostaviť
súpisku hlavne A družstva,

3:1), góly: Brčáková 2, Rakytová, Turčáková, Spišiaková,
Tvrdošín - Nemšová „J“ 6:6
(1:1, 4:2, 1:3), góly: Brčáková
a Ferenčíková po 2, Rakytová,
Medvecká, Tvrdošín - Juventa
Žilina 9:1 (2:0, 5:0, 2:1), góly:
Brčáková, Hutirová a Spišiaková po 2, Ferenčíková, Rakytová, Balážová.
Ku gratulantom sa pripájame aj my, ďakujeme a prajeme
dievčatám ešte veľa športových úspechov.

ktoré by chcelo postúpiť do 2.
ligy, ale bez posíl na prvú a
druhú šachovnicu sa liga hrať
nedá. Majú prísľub od J. Zavarského z Martina, ktorý na
majstrovstvách sveta telesne
postihnutých sa umiestnil na

vynikajúcom štvrtom mieste a
tiež od P. Palidera z D. Kubína,
že bude hrať za Tvrdošín na licenciu. Súpiska B družstva bude
tvorená výlučne kmeňovými
hráčmi a prednosť v nej dostanú mladí hráči. F. Medvecký

„Volejbalový klub Tvrdošín (VK
Tvrdošín ) po skončení súťažného
ročníka zhodnotil svoje účinkovanie v súťažiach. Najlepší výsledok
dosiahli ženy, ktoré zopakovali svoje víťazstvo v 2. lige a vybojovali si
postup do 1. ligy žien. Počas celej
súťaže dosahovali stabilné výsledky a pomaly vytvárali kompaktné
družstvo, ktoré svoju psychickú

Vyhrali krajskú súťaž
V priestoroch Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Martine sa
konal už XIV. ročník Krajskej
súťaže v hasičskom športe Žilinského kraja“, ktorého sa zúčastnilo 10 družstiev a medzi
nimi nechýbali ani naši profesionáli z Tvrdošína. Hasiči
súťažili v štyroch disciplínach,
výstup do IV. podlažia cvičnej
veže, 100 m cez prekážky, štafeta 4x 100m a požiarny útok.
Počas celej súťaže suverénne viedlo družstvo z OR HaZZ
Martin, avšak v disciplíne
požiarny útok im šťastie neprialo, čo sa odzrkadlilo aj na
celkovom umiestnení. Krajskú
súťaž tak vyhralo naše družstvo, na druhom mieste sa
umiestnil Martin a na treťom
Čadca.

odolnosť ukázalo v play - off. Za
ženy nastúpili: L. Sirotová, K. Tarajová, M. Jančeková, K. Rehmová,
E. Halašová, B. Marcoňová, S. Trabalíková, T. Rehmová, L. Sochuliaková, T. Klamová, M. Trstenská,
L. Dzureková, K. Medvecká, K.
Vosková a T. Mišicová.
Kadetky skončili v II. triede na
6. mieste. Ich výkony boli nestabilné, bolo to spôsobené nezohratosťou a hlavne u mladších hráčok neskúsenosťou. Naša základňa sa rozšírila a tým aj výkonnosť družstva
by sa mala postupne stabilizovať.
Za kadetky hrali: L. Dzureková,
T. Mišicová, T. Košarišťanová, R.
Melková, B. Lendová, M. Ťapáková, L. Košarišťanová, P. Planietová,
N. Kováčová, L. Obtulovičová, T.
Jančeková a D. Kuchťáková.
V prípravke, kde sa dievčatá
učia základné herné činnosti volejbalu, si svoje zručnosti overujú
na volejbalových turnajoch, nastupovali za ňu: M. Šlapáková, M. Vi-

cenová, I. Lajmonová, P. Pániková,
M. Masnicová, N. Socháňová, T.
Javorková, M. Vidiečanová a M.
Maťugová
„Začali sme s kondičnou prípravou, ktorá je zameraná na
rozvoj pohybových schopností a
odstránenie nedostatkov v technike. Počas prípravného obdobia sa
dievčatá zúčastnili na turnajoch v
plážovom volejbale, ktoré berieme ako spestrenie tréningového
procesu. V auguste absolvujeme
turnaje na antuke, ktoré nás preveria a prípadné nedostatky sa
budeme snažiť do začiatku súťaži
odstrániť. V mene VK Tvrdošín sa
chcem poďakovať mestu Tvrdošín
pri vytváraní primeraných podmienok na našu činnosť, ako aj ďalším
sponzorom a občanom, ktorí nám
finančne, alebo materiálne pomohli
pri prezentácii volejbalu a mesta
Tvrdošín,“ informoval nás Marián
Mika, predseda klubu a tréner žien
a kadetiek.

Na Jurajskom polmaratóne
V stoji zľava: Peter Karvaš, Ján Jantošík, František Jantošík, Martin Korbel, Jozef Púčik, Marek Vróbel, Vladimír Rýdzik, v podrepe:
Miloš Gonda, Miloš Pilár, Jaroslav Karas a Marek Hlina.

Už po piaty raz sa Viktor
Fonfer zúčastnil v Poľsku
na VI. ročníku Jurajského
polmaratónu. Túto trať si s
ním zabehli aj Ján a Peter
Balúnovci. I napriek ideálnemu počasiu sa našim ma-

ratóncom najlepšie nedarilo,
so svojimi výkonmi neboli
spokojní, do cieľa medzi vyše
tísickou súťažiacich však dobehli všetci. V. Fonfer dosiahol čas 1:54, J. Balún 1:54, P.
Balún 2:09.
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