ročník XXVI

Ustanovujúcim zasadnutím zahájilo mestské zastupiteľstvo svoju činnosť
Komisia finančná a správy
Novozvolené zastupiteľstvo túrneho a spoločenského života. vytvorenie poslaneckého klubu,
sa stretlo na prvom rokovaní 20.
V ďalšej časti svojho vystúpenia kde sú všetci nezávislí poslan- mestského majetku: predseda
decembra v priestoroch MsKS. primátor predostrel ciele, ktorými ci, poslanci za SNS a SMER. - Mgr. Erik Gandi, členovia PhDr. Miroslav Gabara, Eva
Po hymne SR a úvodnom prího- by sa mesto malo uberať ďalšie štyri
Poslanci zvolili mestskú radu,
vore primátora, predseda mest- roky. Zdôraznil, že, i napriek kríze, členmi ktorej sa stali Mgr. Vlasta Zvarová, Helena Rošková, JUDr.
Božena Loneková,
skej volebnej komisie
Pavol Sýkora, Mária
Ing. Ladislav Kvak
Kvaková, tajomníčka
oboznámil prítomných
Ing. Anna Šefcíková.
s výsledkami komuKomisia cestovnálnych volieb a zároného ruchu, podniveň uviedol do funkcie
kateľských aktivít a
staronového primátoverejného poriadku:
ra Ing. Ivana Šašku,
predseda - Magdaléktorý ako prvý zložil
na Lucká, členovia
zákonom predpísaný
- Milan Kuriak, Mgr.
sľub a prevzal insígnie
Roman Mojš, Ing. Ján
mesta. Potom nasledoKorenčiak, Milan Kovali poslanecké sľuby
leštík, Bc. Štefan Kor13 novozvolených pomaňák, Ing. Martin
slancov, ktorými sa
Záborský, tajomníčka
stali Jozef Belopotočan,
Tatiana Hreusová.
MUDr. Stanislav FuKomisia kultúry,
kas, Mgr. Erik Gandi,
školstva, športu a
Ján Gonda, Mgr. Vlasta
mládeže: predseda Jančeková, MUDr. Ján
Milan Kováč, členovia
Jelenčík, Magdalená
- Mgr. Dušan Šoltés,
Lucká, Milan Kováč,
Ján Šturek, Ján ZeMilan Kuriak, MUDr.
meník, Mgr. Vladimír
Anna Medvecká, PhDr.
Šlesár, Milan Sirota,
Miroslav Gabara, Mgr.
Elena Balleková, taDušan Šoltés a Mgr.
jomníčka Mgr. Anna
Roman Mojš.
Čelková.
„Dostali sme dôKomisia sociálna,
veru, aby sme sa staMestské
zastupiteľstvo
bude
pracovať
v
tomto
zložení,
prvý
rad
zdravotná a bytorali o toto mesto, aby
sme robili v prospech zľava: MUDr. Anna Medvecká, Magdalena Lucká, Ing. Ivan vá: predseda - MUDr.
našich spoluobčanov,“ Šaško, Mgr. Vlasta Jančeková a Mgr. Erik Gandi, druhý rad Anna Medvecká, člepovedal primátor, kto- zľava: Ján Gonda, Milan Kuriak, MUDr. Stanislav Fukas, Jozef novia - MUDr. Stanirý vo svojom príhovore Belopotočan, Milan Kováč, MUDr. Ján Jelenčík, PhDr. Miroslav slav Fukas, MUDr. Ján
Jelenčík, Mgr. Alexannačrtol aj predstavu Gabara, Mgr. Dušan Šoltés a Mgr. Roman Mojš.
dra Planietová, Máo jeho smerovaní a rozvoji. Požiadal poslancov, aby hospodári s vyrovnaným rozpočtom Jančeková, Jozef Belopotočan, Ján ria Gallasová, JUDr. Veronika
spoločnými silami pokračovali a v tomto trende chce i naďalej po- Gonda a Milan Kováč a komisie MsZ. Leppová, Valéria Klimčíková,
v práci v prospech mesta. Zá- kračovať. Ďalej v zmysle zákona na
Komisia výstavby, dopravy tajomníčka Mgr. Klementína
roveň im poďakov al za dote- návrh primátora poslanci potvrdili a životného prostredia: predseda Šaradinová.
Za členov výboru v mestskej
rajšiu spoločnú, neraz neľahkú Mgr. Vlastu Jančekovú vo funkcii - Jozef Belopotočan, členovia - Ján
prácu a vyjadril presvedčenie, zástupkyne primátora mesta aj na Gonda, Ing. Kamil Krasula, Ing. v časti Oravice boli zvolení:
že budú robiť všetko pre to, aby ďalšie volebné obdobie.
Štefan Lukáči, Ing. Martin Obtu- Mgr. Vlasta Jančeková, MUDr.
sa mesto rozvíjalo vo všetkých
Ako vo svojom príhovore pri- lovič, Jozef Kavuljak, Ing. Jozef Ján Jelenčík, Ján Gonda, Jozef
Belopotočan a Ing. Jozef Pafčo.
oblastiach hospodárskeho, kul- mátor uviedol, poslanci iniciovali Pafčo, tajomník Michal Jaroš.

Našim deťom sa podstatne vylepšili podmienky

Najväčšie práce na rekonštrukcii a modernizácii našich školských zariadení sú pred úplnym
ukončením. Na obidva projekty získalo mesto
financie z eurofondov a podieľalo sa na nich
päťpercentným spolufinancovaním.
„Škôlka nebola taká pekná
ani pred tridsiatimi rokmi, keď
bola postavená,“ skonštatovala
bývala riaditeľka Daniela Gandiová a my jej dávame za pravdu, pretože sivé a nevzhľadné

budovy sa premenili na pekné
farebné a vhodne zapadli do
meniaceho sa sídliska a nášho
životného priestoru, a čo je
najdôležitejšie znížila sa ich
energetická náročnosť.
„Rekonštrukčné práce sú

rekonštrukcii budeme šetriť tam,
kde sa to bude dať. Za všetkých
pracovníkov, za deti a ich rodičov
sa chcem poďakovať vedeniu

nením okien, namontovaním
nových radiátorov, vybavením
špeciálnych tried novým zariadením a ďalších prác, je to

mesta,“ povedala nám Monika
Lajmovová, riaditeľka škôlky v
Medvedzí.
Budova ZŠ M. Medveckej je
po rekonštrukcii k nepoznaniu,
nielenže podstatne zmenila vonkajší vzhľad, ale zmodernizovali
sa aj jej vnútorné priestory, stavba už bola skolaudovaná. Bližšie
nám o tom povedala riaditeľka
školy Dagmar Šašková.
„Podmienky pre vyučovanie
žiakov a školský personál sa po
uvedenej rekonštrukcii podstatne vylepšili, zateplením, vyme-

poznať aj v priestoroch školy.
Šetríme aj na teple, no musíme
ešte v tomto čase vetrať, pretože je tu vlhko. Časom sa však
upraví aj to. V súčasnosti sa
v škole ešte kladie nová guma
do niektorých tried a dokončuje
sa montáž žalúzií. Sme však
radi, že sa podarilo všetko
dotiahnuť do úspešného konca
aj tým, že mesto nám uvoľnilo
viac finančných prostriedkov
na vylepšenie podmienok vnútorného vybavenia, ktoré neriešil samotný projekt.“

v závere, sme spokojní s vonkajším vzhľadom, ale aj vnútornými
priestormi. Po zateplení budovy,
výmene okien, dvier a radiátorov
je v našich priestoroch útulne a
teplo. Predtým, keď fúkal vietor

bolo všade chladnejšie a priestory sa nedali dostatočne vykúriť.
Dnes môžem s potešením konštatovať, že sme ušetrili aj na
teple. Pri porovnávaní faktúr
za november sme ušetrili vyše
tisíc eur. Samozrejme, že aj po
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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
Najdrahší Bože, uvedomujem si svoju chudobu: raz aj to, na čo
sa spolieham, ma opustí. Uvedomujem si, Pane, že Ty si prišiel,
aby si mi pomohol zbudovať život v dcéru a syna Nebeského Otca.
Ďakujem Ti za to, Ježišu. Ďakujem Ti za to, že prijmúc Teba, moja
chudoba končí. Pane, chcem Ťa prijať, aby som bol sám sebou.
A s ľuďmi, pri ktorých som, nech viem vychádzať vo svojej dobrote, vo svojom milovaní. Nech tí, pri ktorých som, necítia zo mňa
utrpenie. K tomuto mi pomáhaj, Bože, v mojich dňoch.
Július Chalupa

Blahoželanie od prezidenta SR

Vážený pán primátor, blahoželám Vám k znovuzvoleniu za primátora mesta Tvrdošín. Spoluobčania Vám vo voľbách opäť prejavili
dôveru, čo je pre Vás veľký úspech a súčasne i záväzok, aby ste pokračovali v práci v prospech Vášho mesta a jeho obyvateľov.
Vážený pán primátor, prajem Vám veľa zdravia, šťastia a úspechov
v ďalšom pôsobení vo Vašej funkcii.
S pozdravom
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky

S prianím šťastného
a úspešného roka
Vážení a milí spoluobčania,
dovoľte mi aby, som vám aj
prostredníctvom našich novín
poprial v tomto roku zdravie,
šťastie, lásku, spokojnosť a
povzbudil vás do ďalších dní a
rokov života. Prajem si to ako
primátor, a zároveň jeden z vás,
pretože nám záleží na každom
občanovi, a aj na meste ako
celku. Zaželať chcem, aby sme
si prejavovali vzájomnú úctu,
pochopenie, aby sme mali jeden k druhému blízko po celý
rok. Spoločne si prajme nech sa
z ľudských sŕdc vytratí zloba,
nenávisť a závisť, aby sme sa
všetci mohli tešiť zo všetkého
dobrého, čo sme vykonali v
prospech mesta, našich rodín,
priateľov a známych.
Tiež sa vám, chcem poďakovať za vašu prácu, ale aj za
všetko, čo robíte v prospech
nášho mesta. Poďakovanie
patrí každému z vás, ktorý
ste akýmkoľvek spôsobom
prispeli k napĺňaniu spoločného dobra, k šíreniu lásky, úcty,
porozumenia a pokoja medzi
ľuďmi. Veľmi si želám, aby
medzi nami vládla tolerantnosť, ľudskosť a súdržnosť. Iba
spoločnými silami dokážeme
naše pekné mesto budovať a
zveľaďovať.
Za uplynulým rokom nám
ostala možno nostalgia, smútok, ale aj splnené či nesplnené
nádeje. Pre mnohých z vás to
bol rok určite veľmi náročný
a zložitý, pre ďalších šťastný a
mimoriadne úspešný. Keď ho
bilancujem z pozície primátora,
bol rokom, v ktorom sa postupne napĺňali naše predsavzatia.
Nastúpili sme na dynamickú
cestu rozvoja a modernizácie
nášho mesta. Táto skutočnosť
bola iste odrazom vášho rozhodovania v komunálnych
voľbách. I na tomto mieste by
som sa vám chcel poďakovať za
dôveru, ktorú mi už veľa rokov
prejavujete, za vašu podporu.
Vaša voľba je pre mňa záväzkom i výzvou. Všetky svoje sily
budem i naďalej venovať nášmu mestu a pokračovať v práci, ktorá ma napĺňa a zároveň

nášmu mestu prináša úžitok.
Vynaložím maximálne úsilie
na dokončenie rozpracovaných
úloh a iniciovať budem prípravu ďalších nových projektov v
prospech nášho mesta.
Za dobrú prácu v uplynulom
volebnom období sa chcem poďakovať poslancom mestského
zastupiteľstva, pracovníkom
mestského úradu, podnikateľským subjektom pôsobiacim
na území mesta, ale aj vám
všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na rôznej činnosti v prospech
mesta.
Verím, že novozvolený zastupiteľský zbor bude pokračovať v konštruktívnej práci, že
sa nám podarí viesť naše mesto
k rozvoju a prosperite a naďalej
budeme prinášať pocit istoty,
radosti a pokoja. Je to mojím
cieľom a cieľom všetkých poslancov, ktorých ste si zvolili:
pracovať pre náš domov, ktorý
je pre nás to najcennejšie a našou povinnosťou je budovať ho
nielen pre súčasnosť, ale najmä
pre budúcnosť - pre naše deti.
Zároveň vám chcem pripomenúť, že sme tu preto, aby sme
tvorili lepšiu budúcnosť pre
tých, čo prídu po nás, aby sme v
roku 2011 pokračovali v rozvoji
mesta na prospech súčasných,
ale aj budúcich generácií, čo
istotne nebude najľahšia práca. Verím však, že spoločnými
silami to zvládneme.
Želajme si všetci, aby sme
si dávali navzájom viac lásky,
pomáhali si navzájom ale aj
chorým a slabším. Prajem
vám, aby sa naplnili vaše sny
a predsavzatia a šťastie pre
vaše rodiny, aby ste vo svojom
živote mali čo najviac tých
radostných dní naplnených
tvorivou prácou, pokojom
a porozumením. Prajem vám
vnútornú silu, stály zmysel pre
radosť z malých a veľkých vecí
života a veľa zdravia, životnej
istoty a lásky. Z celého srdca
vám prajem splnenie vašich
plánov a úspech vo všetkých
vašich snaženiach.
Ing. Ivan Šaško
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Povolebný rozhovor s primátorom mesta

Pán primátor, s vysokým
náskokom ste zvíťazili v komunálnych voľbách, občania
potvrdili, že si prajú, aby ste
mesto i naďalej viedli. Ako ste
spokojný s ich výsledkami?
V pr vom rade sa chcem
všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb
poďakovať, pretože to znamená,
že im nie je jedno, akou cestou sa
bude naše mesto uberať do budúcnosti. Tým, ktorí dali hlas mne,
sa chcem zvlášť a aspoň takto
osobne poďakovať. Ich voľba a
ich hlas ma utvrdzuje v tom, že
to, o čo sa snažím a robím, robím
správne. Vnímam to ako vyjadrenie uznania za moju prácu.
Okrem vás sa na kandidátnej
listine za primátora mesta objavili ešte ďalšie tri mená.
Mať na starosti mesto, to nie je
robota, ktorá sa dá „naučiť“ za pol
roka. Kompetencie, ktoré štát zveril samospráve sú široké a každá
z nich si vyžaduje prehľad, skúsenosti, znalosť množstva zákonov.
A to hovorím len o všeobecnej
rovine. Občania si túto skutočnosť
istotne uvedomovali, pretože ani
jeden z mojich protikandidátov
nemal skúsenosti v samospráve,
naviac by bola škoda, keby boli
pozastavené alebo zabrzdené
najmä projekty z Európskej únie,
ktoré sme „dotiahli“ do nášho
mesta.
Protikandidáti boli podporovaní opozíciou, ktorá si vraví
„inak“. Ako by ste zhodnotili
volebnú kampaň?
Už ten ich názov hovorí,
že si nestanovili za cieľ niečo
progresívne, niečo, čo vedie do
budúcnosti, čo je lepšie. Asi chcú
robiť inak, ako robíme my. Hoci
nepovedali ako inak, myslím si,
že v tej skupinke je niekoľko ľudí,
ktorých všetko úsilie je podmie-

nené len závisťou, ktorá smeruje
k nenávisti a ambíciami, ktoré
nemajú reálny základ. To je ich
problém. Ja nie som od nikoho závislý, a preto robím podľa svojho
svedomia a snažím sa robiť len to
najlepšie pre naše mesto. Povedať
môžem, že kampaň sa pri každých
voľbách zostruje a je na škodu, že
plodí množstvo nenávisti. Moji
protikandidáti sa neuberali cestou, aby niečo dokázali, alebo sa
v niečom pozitívnom angažovali,
nehovorili o konkrétnych krokoch
do budúcnosti, skôr sa zamerali
na osočovanie a vytváranie ničím
nepodložených demadógií.
Vašou devízou boli dlhoročné skúsenosti v samospráve,
ale najmä znalosť a skúsenosti
s rozvojovými programami Európskej únie.
Verte mi, nie je to nič jednoduché. Sú to hodiny, dni štúdia
jednotlivých programov, sledovanie výziev, pripravovanie žiadostí a projektovej dokumentácie.
A všetko je to nad rámec našich
povinností, vyplývajúcich zo
zákona. Verím, že to naši spoluobčania vnímajú, že vidia ako sa
zlepšili materiálne podmienky našim deťom v materských školách,
základnej škole, že platíme najnižšie dane a poplatky za komunálny
odpad v rámci celého Slovenska,
za cintorínske služby, a tak by som
mohol pokračovať ďalej. Tí, čo si
vravia „inak“ by si mali uvedomiť,
že aj oni využívajú všetky výhody, o ktorých som hovoril.
S akými predsavzatiami
vstupujete do tohto volebného
obdobia ?
I keď sa budem opakovať,
musím povedať, že považujem
za dôležité, že sme naše mesto
nezadĺžili na rozdiel od mnohých
miest Slovenska. Máme dobre

postavený rozpočet, do nového
roka sme vstúpili s prebytkom.
I keď pokračuje hospodárska kríza a štát zvyšuje rôzne poplatky,
my sa budeme snažiť, aby sme čo
najmenej zaťažili našich občanov. Snažíme sa ich chápať aj ich
súčasnú situáciu, rešpektovať
však musíme niektoré postupy,
vyplývajúce zo zákona. Urobím
všetko preto, aby sa poplatky,
ktoré sú v kompetencii mesta
nezvyšovali. Naše mesto nikdy
nebude Bratislavou, či Banskou
Bystricou s ich službami. Máme
určité podmienky, isté danosti,
ktoré môžeme našim pričinením
zlepšovať a hľadať spôsoby, aby
sa nám tu žilo lepšie. Pred sebou
máme veľa práce. Z predchádzajúceho obdobia máme rozpracovaných viacero investičných
akcií, v ktorých budeme tento
rok pokračovať. Občanov budeme
priebežne informovať prostredníctvom našich novín.
Medzi najnovšie informácie
patrí, že mesto bolo úspešné
s ďalším projektom.
Keď boli vlani vyhlásené
výzvy v rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskom, urobili sme
dva projekty. Jeden na opravu
ciest na sídlisku a druhý na rekonštrukciu a modernizáciu hotela
Limba. Boli to zložité projekty.
Medzi výzvami a odovzdávaním
projektu bol veľmi krátky čas.
Stihli sme ich včas urobiť a dnes
už môžem povedať, že jeden
z nich bol úspešný. V partnerskej
gmine budú opravovať jeden objekt a u nás bývalý hotel Limba
ako „Centrum turizmu a tradícií“.
V médiách zazneli nepravdivé
informácie o poskytnutej čiastke z eurofondov, pretože zahŕňa
v sebe čiastku, ktorú získalo naše
mesto, ale aj gmina Kościelisko.

Prišlo mnoho úprimných blahoprianí

Autoritu a úctu si získal primátor Ivan Šaško nielen u obyvateľov
Tvrdošína, ale obsiahle kontakty udržiava s mnohými významnými predstaviteľmi štátnej a verejnej správy, riaditeľmi inštitúcií a organizácií. K opätovnému zvoleniu za primátora mu prišlo množstvo blahoprianí počnuc od
pána prezidenta, ktoré je uverejnené na prvej strane, poslancov, riaditeľov
rôznych inštitúcií, predstaviteľov politických strán, Matice slovenskej, občanov nášho mesta a ďalších slovenských miest. Nechýbali ani gratulácie
z partnerských miest zo zahraničia. Niektoré z nich sme vybrali.
Vážený pán primátor,

Vážený pán primátor,

dovoľte mi, aby som Vám s úprimnou radosťou zablahoprial k opätovnému zvoleniu za primátora mesta.
Do nastávajúceho funkčného obdobia Vám prajem veľa
správnych rozhodnutí a úspechov pri plnení náročných
úloh vyplývajúcich z tejto významnej funkcie.
Verím, že vzájomná spolupráca Vášho mesta a
Žilinského samosprávneho kraja bude napredovať
k vzájomnej prospešnosti a tiež k spokojnosti našich
obyvateľov.
Želám Vám a obyvateľom Vášho mesta veľa úspechov v novom roku.
S úctou Juraj Blanár, predseda ŽSK
Vážený pán Ivan Šaško, primátor mesta Tvrdošín,
s obrovským zadosťučinením som prijal informáciu o tom, že ste aj v ďalšom volebnom období
zvolený za primátora mesta Tvrdošín. Poznajúc
Vašu zanietenosť k práci v samospráve a tiež predsavzatia v rámci Slovenska a Európy, verím, že
poverenú funkciu budete plniť v prospech občanov
Tvrdošína.
Dúfam, že naša ďalšia spolupráca bude pokračovať zhodne s myšlienkou rozvoja partnerskej spolupráce medzi gminou Kobylnica a mestom Tvrdošín,
čo v budúcnosti prinesie viac spoločných projektov.
K mojím slovám chcem pridať želanie ďalších
úspechov a tiež všetko najlepšie v profesionálnom
a osobnom živote.
Leszek Kulinski, wójt gminy Kobylnica

Výsledky sú zoradené podľa jednotlivých volebných okrskov tak, ako boli jednotlivým kandidátom
odovzdané hlasy.
Volebná účasť bola 55,08 % a zo zapísaných 7 238 voličov v zoznamoch boli 3 987 voličom vydané
obálky, z ktorých bolo 3 986 odovzdaných.
Pre voľby do mestského zastupiteľstva bolo odovzdaných 3 782 platných hlasovacích lístkov a pre
voľby primátora 3 940.
Poradie

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo koalí- Počet
cia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý platných
kandidát
hlasov

1

Ivan Šaško, Ing.

SNS, SMER-SD

2

Roman Mojš, Mgr.

SaS

749

3

Anna Lajmonová, PhDr.

SDKÚ-DS

617

4

Pavol Gargulák

nezávislý kandidát

2517

57

Kandidáti za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v poradí podľa počtu
získaných hlasov:
Číslo
voleb.
obvodu

Politická strana, politické hnutie alebo Počet
koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo platných
nezávislý kandidát
hlasov

Poradie Meno a priezvisko kandidáta

1

1

Vlasta Jančeková, Mgr.

nezávislý kandidát

444

1

2

Ján Gonda

nezávislý kandidát

388

1

3

Dušan Šoltés, Mgr.

nezávislý kandidát

312

1

4

Jozef Kavuljak

nezávislý kandidát

254

1

5

Marek Macák

nezávislý kandidát

197

1

6

Erika Greššová, Ing.

Ľudová strana - HZDS

181

1

7

Anna Gavlíková, Ing.

SDKÚ - demokratická strana

161

1

8

František Kristofčák

SMER - sociálna demokracia

160

1

9

Ľubomír Gregorec

nezávislý kandidát

140

2

1

Miroslav Gabara, PhDr.

SMER - sociálna demokracia

219

2

2

Ján Jelenčík, MUDr.

nezávislý kandidát

219

2

3

Jozef Pafčo

nezávislý kandidát

193

2

4

Peter Skurčák

nezávislý kandidát

182

2

5

Alena Jurčiová

Nová demokracia

57

3

1

Stanislav Fukas, MUDr.

Slovenská národná strana

302

3

2

Jozef Belopotočan

nezávislý kandidát

172

3

3

František Adamčák, Ing.

Kresťanskodemokratické hnutie

155

3

4

Miroslav Gándi, PaedDr.

SMER - sociálna demokracia

124

3

5

Martin Korčuška

SDKÚ - demokratická strana

86

3

6

Martina Paniaková

Komunistická strana Slovenska

81

3

7

Radovan Balážik

Hnutie za demokraciu

4

1

Milan Kuriak

nezávislý kandidát

241

4

2

Roman Mojš, Mgr.

Sloboda a Solidarita

224

4

3

Veronika Leppová, JUDr.

nezávislý kandidát

181

4

4

Martin Záborský, Ing.

nezávislý kandidát

130

4

5

Miroslav Slosiar,Ing.

nezávislý kandidát

109

48

z celého svojho úprimného srdca sa Vám chceme
poďakovať za Vašu nezištnú pomoc. Veľmi ste nám
tým pomohli zmierniť následky katastrofy a utrpenia zo straty domova pri rozsiahlom zosuve pôdy v
dôsledku dlhotrvajúcich dažďov, pri ktorých prišli o
domovy okrem mojej rodiny aj môj švagor s rodinou,
moja svokra a mnoho iných susedov, s ktorými sme
žili v Nižnej Myšli.
Naše domy spadli medzi prvými. Dnes sú už zbúrané. Pozemky, v aktívne aj potenciálne zosuvnom
pásme, na ktorých domy stáli, sú nepoužiteľné. Je
ťažké opísať situáciu a žiaľ ľudí, ktorých sa to týka.
Aj napriek tomu sme radi, že sa nikomu nič nestalo...
že sme všetci spolu. Presvedčili sme sa, že dobrí ľudia
ešte žijú a s ich pomocou môžeme optimistickejšie
pozerať do budúcnosti.

4

6

Pavol Danko, Mgr.

nezávislý kandidát

89

4

7

Jarolím Pilár

Ľudová strana - HZDS

78

4

8

Ján Karas

Strana demokratickej ľavice

76

4

9

Andrej Mrkva, Mgr.

SDKÚ - demokratická strana

75

4

10

Juraj Tomadlík

Ľudová strana - HZDS

69

4

11

Tibor Lucký

SMER - sociálna demokracia

51

4

12

Ľubomír Rabčan

Združenie robotníkov Slovenska

Ing. Peter Cengel, Nižná Myšla

5

1

Erik Gandi, Mgr.

nezávislý kandidát

300

5

2

Anna Medvecká, MUDr.

nezávislý kandidát

223

5

3

Patrik Kecera, Ing.

SDKÚ - demokratická strana

124

5

4

Lukáš Lepáček

SDKÚ - demokratická strana

112

Poďakovania
Na začiatku roka si zvykneme zaželať, a nie je tomu
inak ani v prípade nášho mesta. Prišli pozdravné blahoželania na adresu mesta z rôznych inštitúcií, ale aj
od jednotlivcov. Ďakujeme všetkým, ktorí nám poslali
pozdravy a blahoželanie, či už to bol prezident, poslanci, naši partneri zo zahraničia, rodáci, ale aj ľudia
z nášho mesta, ktorí želajú, aby sa nášmu mestu a jeho
obyvateľom darilo a aby úspešne napredovalo.

Poslanci v predchádzajúcom volebnom
období odviedli dobrú prácu

Predchádzajúce mestské zastupiteľstvo ukončilo svoju činnosť
13. decembra svojim posledným
zasadnutím.
Po úvodných procedurálnych
bodoch sa ku poslancom prihovoril primátor, ktorý zhodnotil
volebné obdobie rokov 2006 - 2010
ako veľmi úspešné, pretože sa investičnými akciami, nemajúcimi v
minulosti obdoby podarilo mesto
a život občanov posunúť do vyššej
kvalitatívnej úrovne. Primátor
povedal, že je to tiež zásluhou
poslancov, ktorí podporili všetky
rozvojové programy a najmä všetky dôležité úlohy života a rozvoja

Výsledky komunálnych volieb

mesta. Vysvedčenie za ich prácu
dali občania aj v komunálnych
voľbách. Väčšina z nich pokračuje
aj v tomto volebnom období. Ocenili to, čo bolo urobené za predchádzajúce volebné obdobie.
Poslanci prerokovali a schválili úpravy rozpočtu na rok 2010,
finančný príspevok 1 000 eur
pre Hornooravskú nemocnicu v
Trstenej, ktorý bude použitý na
zakúpenie prístroja EKG, cenník
poplatkov za krátkodobý prenájom priestorov MsKS, ale aj podanie na Okresnú prokuratúru vo
veci podnetu na neznámu osobu
za hanlivé a urážlivé osočovanie

vedenia mesta a poslancov MsZ
uverejňované na internetovej
stránke Tvrdošín-inak. K dôležitým bodom, ktoré poslanci riešili
a schválili, patril aj návrh rozpočtu mesta na roky 2011 - 2013
z ktorého vyplýva, že mesto pri
svojich plánovaných rozvojových
aktivitách má šancu ísť ďalej s
vyrovnaným rozpočtom. Aj keď
rozpočet podľa zákona je schválený pre trojročné obdobie, priority
určí samotný život mesta a preto
bude možné v priebehu ďalšieho
obdobia výdavkové ako aj príjmové časti rozpočtu priebežne
upravovať a prehodnocovať.

42

5

5

Helena Moľová

Ľudová strana - HZDS

5

6

Veronika Poláčiková

Kresťanskodemokratické hnutie

63

5

7

Jozef Korman

SMER - sociálna demokracia

61

5

8

Eva Vestenická

Komunistická strana Slovenska

34

6

1

Milan Kováč

Slovenská národná strana

371

7

1

Magdaléna Lucká

nezávislý kandidát

196

7

2

Daniel Kacír

Ľudová strana - HZDS

118

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb

I keď je predvolebná kampaň
komunálnych volieb dnes už len
históriou, namieste je zmieniť sa
o masívnej, ale najmä o nie korektnej kampani. Nezaobišla sa bez osočovania a nekalých praktík, ktoré
nemajú nič spoločné so slušnosťou.
Dnes sa nám zdá až neuveriteľné, že
v čase volebného moratória okrem
iného bol na internetovej stránke
uverejnený článok o našom meste
ako o „zakliatom Tvrdošíne“, kde
vraj panuje atmosféra nepriateľstva,
strachu a rezignácie, kde Tvrdošín
je podľa pisateľa mesto, ktoré upadá, zatiaľ čo okolité mestá rastú.
Takzvaná opozícia použila viaceré

nekalé praktiky od nepravdivých informácií o činnosti mesta až po osobné
útoky, ktoré zasahujú do osobných
práv podľa Občianskeho zákonníka
a majú povahu ohrozovacieho deliktu, sú teda právne postihnuteľné.
Takzvaná opozícia tieto zbrane vystrieľala častokrát ranou pod pás,
pretože invektívy nepomohli a nemala
čo ponúknuť do budúcnosti. Ich plány
začínali a končili slovami: dobudujeme, budeme pokračovať... Predvolebná
kampaň opozície nenašla úrodnú pôdu
medzi voličmi, ba práve naopak, ľudia
si zo štyroch kandidátov na primátora
vybrali opäť doterajšieho primátora,
čo svedčí o tom, že funkciu primátora

.

81

vykonával v minulosti k spokojnosti
absolútnej väčšiny spoluobčanov
s plnou zodpovednosťou. Ako sa hovorí: psy štekajú a karavána ide ďalej,
tak to platí aj v tomto prípade. Objektívny názor zvíťazil a komunálne
voľby opäť s prevahou vyhral primátor Ivan Šaško, keď z celkového
počtu 13 novozvolených poslancov
sa do poslaneckých kresiel dostalo
9 poslancov z predchádzajúceho
volebného obdobia, ktorí podporili
program doterajšieho primátora.
Tento výsledok svedčí o tom, že cestu rozvoja mesta navrhnutú primátorom schvaľuje väčšina obyvateľov
nášho mesta.

3

Do úplne nových priestorov sa nasťahovala hasičská technika a dobrovoľní hasiči
Dobrovoľným hasičom sa v ýznamne
zlepšili podmienky.
Slávnostné odovzdanie objektu
pre dobrovoľných hasičov a požiarnej techniky sa uskutočnilo 22.
novembra. Úvod patril krátkemu
kultúrnemu programu v podaní

dievčat z CVČ. Potom sa ku prítomným dobrovoľným hasičom
a hosťom prihovoril primátor Ivan
Šaško.
„Dobrovoľní hasiči sú nezdieľ-

nou súčasťou nášho mesta a sme
nesmierne radi, že sa nám podarilo
zrealizovať tento projekt, ktorý bol
financovaný z peňazí Európskej
únie a mesta. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa podieľali na
vypracovaní projektu, jeho vybudovaní, ale aj profesionálnym
hasičom, ktorí našim dobrovoľníkom prispeli špeciálnou hasičskou
technikou, automobilom, vyprosťovacou a inou technikou. Verím, že
tieto priestory a darovaná technika
budú využívané v prospech nás
všetkých.“
Na odovzdávaní nechýbali mjr.
Ing. Jaroslav Kapusniak, poverený
riaditeľ Krajského hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline,
pplk. Mgr. Jozef Púčik, riaditeľ
OR HaZZ v Dolnom Kubíne, Peter
Sršeň, riaditeľ územného výboru
Dobrovoľnej požiarnej ochrany so
sídlom v Dolnom Kubíne a veliteľ
hasičskej stanice v Tvrdošíne mjr.
Marek Vrobel, zástupcovia firmy

zo Zuberca, ktorí sa podieľali na
vybudovaní objektu Ing. Vladimír
Magerčák a Ing. Ján Urban. Veliteľ
DHZ Anton Bandošťák na záver
slávnosti prebral z rúk primátora
ďakovný list a sošku patróna hasičov sv. Floriána.
Výstavba hasičského domu a
garáží začala v auguste 2009. Na
mieste starých garáží už dnes stojí
pod strechou úplne nová budova.
Rozšírený bol dvor, kde bola položená nová dlažba.
V novo postavenom polyfunkčnom objekte sú priestory pre garážovanie automobilov a požiarnej
techniky. Miestnosti na poschodí
budú slúžiť našim dobrovoľným
hasičom, ale aj pre ďalšie mestské
aktivity. Do budúcnosti sa plánuje
aj výstavba hasičskej zbrojnice pre
profesionálny hasičský zbor. Primátor už rokoval s kompetentnými
pracovníkmi a uistil nás, že mesto
bude pri realizácii tohto zámeru hasičom maximálne nápomocné.

ba v našom meste. Je to výhoda
nielen pre mesto, ale aj celý
región. Vodiči najmä z väčších
firiem museli prejazdiť za STK
veľa kilometrov, čo stálo nemálo financií firmy, ale aj indivi-

duálnych majiteľov automobilov. Určite služba, ktorá tu
máme, a najmä tieto moderné
priestory a kvalitné vybavenie
prispejú ku skvalitneniu komplexných služieb a verím, že ľudia budú z kontroly odchádzať
s pocitom spokojnosti, že majú
bezpečné auto.
Sú motoristi, ktorí majú
problémy s technickým stavom vozidla, ako vy vnímate
tieto problémy a čo by ste
povedali na tieto moderné
priestory STK?
Myslím si, že je dôležité,
aby všetky autá absolvovali
technickú a emisnú kontrolu,
pretože je nezodpovedné, aby
vodiči jazdili na autách so zlým
technickým stavom, čo je tiež
predpokladom spôsobenia nehody. Je dobré, že kontroly sú
povinné, pretože na cestách by
sme sa mali cítiť bezpečne.

Stanica technickej kontroly už aj v našom meste
Od 13. januára sa oficiálne k dvom staniciam kontroly (STK) na Orave zaradil aj Tvrdošín. Sídli vedľa
pneuservisu Gregorec a okrem služieb motoristom
poskytuje aj občerstvenie v kaviarni nazvanej F1
Café, kde sú ponúkané aj internetové služby.
Majiteľ STK Marián Metes nás ubezpečil, že sa bude
usilovať, aby služby boli čo
najlacnejšie. Pri otvorení STK
sa poďakoval mestu Tvrdošín
a ďalším organizáciám, ktoré
mu boli nápomocné pri výstavbe tohto zariadenia. Slávnostného otvorenia objektu
sa zúčastnil aj primátor Ivan
Šaško, ktorý nám odpovedal
na otázky:.
Potešilo vás, že motoristi
z Tvrdošína a blízkeho okolia
nemusia cestovať za technickou kontrolou do iného
okresu?
Myslím si, že každého musí
potešiť, že existuje takáto služ-

Regulácia Oravice pokračuje aj v zimných mesiacoch
Len pár dní na prelome rokov
mali pracovníci z Cestných stavieb
Tvrdošín voľných, a už sa opäť
vrátili do práce a pokračujú v realizovaní projektu regulácie rieky
Oravica. Ako nám povedal stavbyvedúci Kamil Krasuľa, Oravice sú
pre ich firmu momentálne jedinou
stavbou, kde sa pracuje.
„So zemnými prácami sme začali už 10. januára, v súčasnosti sa
robia vodné práce - odkopy, kladie
sa kameň na spevnenie brehov
a pri Meandri panely IBP, ktoré
sú upravené kameňom.
Na tomto úseku pracujú bagre
a ďalšia stavebná technika, za
sebou máme už takmer polovicu
z plánovaného objemu prác. Zatiaľ idú práce podľa stavebného
harmonogramu a rieka Oravica
má z celkovej dĺžky 3,280 km

zregulované ramená na obidvoch
stranách v dĺžke takmer 1,8 kilometra.“
Pre stavbárov je veľmi dôležitým faktorom aj počasie, a to
im v lete nie vždy prialo, dažďa
a vody si užili pri výstavbe kanalizácie a čističky odpadových
vôd, a nebolo tomu inak ani pri
regulácii Oravice. I napriek tejto
nepriazni boli práce pri výstavbe
čističky odpadových vôd a kanalizácie vykonané podľa plánu.
Za posledné roky sa v tejto
časti nášho územia uskutočnili
a ešte pokračujú pomerne veľké
investičné akcie, zamerané na základnú a nevyhnutnú infraštruktúru pre ďalší možný rozvoj cestovného ruchu a ďalších aktivít
spojených so športom, turistikou
a oddychom.

Kotolňu na uhlie vymenila nová technológia
Môže nás tešiť, že sa opäť
podarilo zrealizovať ďalšiu investičnú akciu, ktorú mesto malo
vo svojom pláne a miesto bývalej
zadymenej kotolne máme v meste najmodernejšie zariadenie na
výrobu tepla a teplej vody.
M i n i s t e r s t vo ž ivot ného
prostredia schválilo mestu nenávratný finančný príspevok vo
výške 433 775,91 eur (13 501
708 Sk) na rekonštrukciu zdroja
vykurovania. V budove pri fare
v závere roka bola demontovaná
stará technológia s kotlami na
tuhé palivo a nainštalovaná tu
bola nová moderná technológia
pre spaľovanie biomasy a peletiek. Teplovodný kotol na spaľo-

vanie biomasy - drevnej štiepky
s výkonom 45 - 150 kW a druhý
teplovodný kotol s výkonom
11,8 - 62,5 kW pre spaľovanie
drevených peletiek slúži ako
záložný zdroj. V priestoroch je
umiestnený aj zásobník paliva.
Opravou prešlo aj celé radiátorové vykurovanie, keď v budove
sa nainštalovali nové rozvody a
panelové radiátory, kotolňa dostala aj nový komín. Chod kotolne je dnes plne automaticky, len
s občasnou kontrolou a údržbou.
Týmto opatrením mesto dosiahne ďalšie úspory energie
a v neposlednom rade je nová
kotolňa šetrná aj k životnému
prostrediu.

Odovzdávanie skúseností bude viesť k zefektívneniu práce

Spolupráca s poľsk ým zdr u žením Spolu pre
región je z ameraná na „prebud enie k integrá cii a spoločenskej ak tivite v oblasti spoločens ké h o d o h ľa d u n a d f u n g ova n í m s a m o s p r áv “.
Významnej problematike sa venuje primátor I. Šaško, jeho zástupkyňa V. Jančeková, hlavná kontrolórka MsÚ E. Záborská a poslanec
M. Kováč. Komisie jednotlivých
miest sa pravidelne stretávajú a vy-

mieňajú si svoje skúsenosti. Ostatné
stretnutie sa uskutočnilo začiatkom
decembra v Limanowej.
Toto pracovné stretnutie bolo
zamerané na prejednanie okruhu
otázok, týkajúcich sa projek-

tu „Vypracovanie skutočného
systému spoločného názoru na
fungovanie administratívy samosprávy“ a bol dohodnutý ďalší
postup. Mesto Tvrdošín predložilo
podrobne vypracovaný materiál,
týkajúci sa problematiky fungovania samosprávy v podmienkach
Tvrdošína. Na realizácii tohto
projektu, spolufinancovaného z
prostriedkov Európskej únie sa po-

dieľajú poľské gminy: Limanowa,
Sekowa, mesto Limanowa a ďalej
powiaty (okresy): Limanowski,
Gorlicki, Oswiecimski. Výsledkom projektu bude spoločný monitoring zúčastnených samospráv
a navrhnuté kroky k zefektívneniu práce vo verejnom sektore.
V poľskom projekte budú zapracované aj poznatky a skúsenosti
mesta Tvrdošín v danej oblasti.

Mesto svoje sľuby plní

Aj v tomto roku ostávajú
dane nezmenené

Osobitnú úlohu medzi miestnymi daňami
zohráva daň z nehnuteľností, ktorá je dôležitým nástrojom komunálnej politiky.
Ani v roku 2011 si obyvatelia
nášho mesta nesiahnu hlbšie do
svojich peňaženiek, pretože dane
zostávajú nezmenené. Mesto Tvrdošín pokračuje v dlhoročnom
trende dobrej sociálnej politiky
pre občanov, čo je zvlášť dôležité
v tejto dobe, keď zo strany štátu
sa všetko zdražuje. Vedenie mesta vynakladá značné úsilie, aby
zmiernilo tento nepriaznivý dopad
pre obyvateľov nášho mesta a hľadá možnosti získania finančných
prostriedkov na zabezpečenie chodu a rozvoja nášho mesta z iných
zdrojov, a nie zvyšovaním miestnych daní, tak ako to urobili mnohé
mestá a obce na Slovensku.
Oznamujeme občanom nášho
mesta, že všetci daňovníci dane z
nehnuteľností, u ktorých nastali v
priebehu roku 2010 zmeny skutočností, ktoré sú rozhodujúce na
vyrubenie dane z nehnuteľností
(ako je predaj, kúpa, dedičstvo
rodinného domu, pozemku, bytu,
garáže, chaty a vlastníci nového
preukazu ZŤP), sú povinní v
zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach v znení neskorších predpisov podať daňové
priznanie na daň z nehnuteľností
najneskôr do 31. januára 2011.
Tlačivá - daňové priznanie
na daň z nehnuteľností je možné
vyzdvihnúť si v miestnosti na
prízemí vedľa kancelárie prvého

kontaktu v pracovné dni v čase
od 800 - 1500.
Občania nášho mesta si aj tento
rok budú môcť splniť svoju daňovú
povinnosť - zaplatiť daň z nehnuteľností ako aj miestny poplatok
za komunálny odpad v miestnosti
mestského úradu Tvrdošín na
prízemí, vedľa kancelárie prvého
kontaktu počas pracovných dní od
800 do 1500, a to nasledovne:

Daň z nehnuteľností okrem
hotovostnej platby je možné
platiť aj platobnými kartami
prostredníctvom platobného
terminálu v kancelárii prvého
kontaktu. Ďalším spôsobom sú aj
bankové prevody a elektronické
bankovníctvo - cez internet.
Veríme, že každý občan nášho
mesta si splní svoju daňovú a poplatkovú povinnosť včas, čím
predíde uloženiu sankčného úroku v zmysle zákona č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a
o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Finančné oddelenie MsÚ

Rýchlostná cesta R3 má nielen
vnútroštátny, ale aj medzinárodný význam, preto pokračovanie
ďalšej etapy, ktorou je výstavba
obchvatu nášho mesta po Nižnú
je veľmi dôležitá nielen pre nás,
ale aj pre celý región. Fámy o tom,
že stavba sa na dlhší čas zastavila
nie sú pravdivé, o čom svedčia
dve rokovania, ktoré sa uskutočnili v závere roka v Tvrdošíne.
Prvé bolo 18. novembra za
účasti zástupcov Národnej diaľničnej spoločnosti, ministerstva
dopravy pôšt a telekomunikácií,
ministerstva pôdohospodárstva,
životného prostredia a regionálneho rozvoja a ďalších kompetentných inštitúcii.
Ďalšie rokovanie ohľadne
rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín
- Nižná nad Oravou sa uskutočnilo v decembri minulého
roka na podnet spracovateľa
projektovej dokumentácie firmy
Geoconsult, s. r. o. Bratislava,
ktorá sa týkala možností premostenia rieky Oravica už aj z
toho dôvodu, že jestvujúci most
nevyhovuje pre potreby realizácie stavby rýchlostnej cesty ako
časť prístupu na stavenisko.

Po naštudovaní predloženej
dokumentácie a po obhliadke
skutkového stavu bolo dohodnuté, že súčasné premostenie
nevyhovuje a bude ho potrebné
urobiť v zmysle predloženého
návrhu. Okrem týchto prác sa
výškovo upravia aj jestvujúce
cesty - popri železničnej trati,
z podjazdu a prístupová cesta k
areálu družstva a bude potrebné
urobiť aj preložku jestvujúceho
kábla.
Vzhľadom k tomu, že vydanie stavebného povolenia si
vyžaduje určitý čas, ktorý súvisí
nielen s vypracovaním projektovej dokumentácie, ale tiež z majetkoprávnym vysporiadaním
pozemkov pod cestu, povolenie
by malo byť vydané v máji tohto
roka s náplanovaným začiatkom
výstavby obchvatu Tvrdošína v
októbri tohoto roku.Ak všetko
pôjde podľa plánu, tak obchvat
by mohol byť ukončený podľa
predpokladu koncom roka 2013.
Národná diaľničná spoločnosť
je pripravená na stavbu, plán
výstavby je odsúhlasený a nič
nebráni tomu, aby sa koncom
tohoto roka začalo stavať.

O decembrovom rokovaní ŽSK nás oboznámil poslanec Ivan
Šaško.
„Zaoberali sme sa a schválili
úpravu rozpočtu ŽSK na rok
2010, ale aj rozpočet na rok
2011 a zobrali sme aj na vedomie rozpočet ŽSK na roky 2012
- 2013. V čase hospodárskej
krízy je nevyhnutné pohotovo
reagovať na zmenu podmienok,
je teda správne, ak bol upravený rozpočet VÚC, pretože je
dôležité, aby sa peniaze míňali
účelne. Regulácia rozpočtu je
dnes potrebná nielen vo VÚC,
ale v každej samospráve.
Rokovali sme aj o možnostiach spolufinancovania
ďalších projektov cezhraničnej
spolupráce a schválili sme aj
financovanie vo výške 5% z
celkových oprávnených nákladov projektov v rámci výzvy
Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Česká republika
2007 - 2013 pre podporu so-

ciokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného
regiónu a spolupráce. Dva z
trinástich projektov, ktoré sa
budú realizovať v Oravskom
regióne, Oravská knižnica A.
Habovštiaka - „Výpravy za
vzájomným kultúrnym poznaním“ a Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne - „Po stopách dávnej minulosti“, bude spolufinancovať
ŽSK piatimi percentami.
Okrem iného sme schválili
Všeobecne záväzné nariadenie
ŽSK 24/2010 o dani z motorových vozidiel s účinnosťou
od 1. januára 2011, dohodu o
spolupráci pri rozvoji Baťovho
kanálu medzi Juhomoravským,
Zlínskym, Olomouckým a Moravskosliezskym krajom (Česká
republika) a Trnavským, Trenčianskym, Bratislavským a Žilinským samosprávnym krajom,
(Slovenská republika), ale aj udelenie ocenenia Cena Žilinského
samosprávneho kraja pre hudobného skladateľa Pavla Kršku.“

21. marca - 25. marca
Tvrdošín a mestská časť
Krásna Hôrka
28. marca - 1. apríla
sídlisko Medvedzie a mestská
časť Medvedzie.

Príprava na výstavbu obchvatu
pokračuje podľa plánu

Mestá a obce si môžu pomôcť
spoluprácou s Českom
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Zaznamenali sme v uplynulom roku
Rok 2010 bol pre naše mesto veľmi aktívny a úspešný, i keď sa hovorilo o kríze, ktorá zasiahla mnohé
krajiny a oblasti života, pocítili sme ju aj my, ale aj napriek tomu naše mesto napredovalo. Dôkazom toho je
uskutočnenie mnohých investičných akcií, ktoré sa počas uplynulého roka podarilo v našom meste zrealizovať
vo viacerých oblastiach. Vytrvalým úsilím sme získali finančnú pomoc z ministerstiev životného prostredia,
školstva, kultúry, ale aj z iných oblastí, ktoré úzko súvisia so životom obyvateľov mesta. Prinášame vám výber
niektorých akcií, ale aj športových, spoločenských a iných udalostí, ktoré sa udiali v uplynulom roku.

26. apríla sa v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá
Slovenskej republiky vo florbale stredných škôl dievčat.
Žilinský kraj reprezentovalo Gymnázium Tvrdošín a získalo majstrovský titul, o ktorý sa pričinili M. Pilšáková, B.
Spišiaková, M. Stredanská, J. Rakytová, D. Medvecká, T.
Balážová a I. Domagalová.

Január

nad Tvrdošínom a stalo sa prekvapivým víťazom turnaja.

Máj

7. januára odovzdal prezident Slovenskej republiky najvyššie štátne vyznamenania. Na slávnostnom podujatí boli
prítomní predseda NR SR Pavol Paška, premiér Róbert Fico,
exprezidenti Michal Kováč a Rudolf Schuster. Stretnutia sa
zúčastnili podpredsedovia parlamentu, členovia vlády, zástupcovia cirkví a diplomatických zborov a primátor nášho
mesta, ktorý tu bol za výbor NR SR pre verejnú správu a
regionálny rozvoj ako jeho podpredseda.

23. februára primátor prijal na radnici poľskú delegáciu zástupcov mesta Myslenice, ktorí prišli so zámerom
nadviazania projektu cezhraničnej partnerskej spolupráce
s Tvrdošínom. Myslenice majú záujem spolupracovať s
mestom, ale aj celým tvrdošínskym okresom.

8. a 9. mája sa uskutočnilo v Kościelisku spoločenskokultúrne podujatie s názvom Przenówka v Polanach v rámci
projektu Tatry nás spájajú, a nedelia. Zástupcovia nášho
mesta, mestského zastupiteľstva a Dobrovoľného hasičského zboru sa stretli so svojimi partnermi z Kościeliska spolu so zástupcami ďalšieho poľského partnera z Kobylnice.

8. januára sme si pripomenuli nedožité jubileum - 60 rokov od
narodenia vzácneho človeka vdp. Júliusa Chalupu, ktorý pôsobil
v našom meste ako správca farnosti v rokoch 1987 - 1991.
15. januára prišiel do Oravíc na krátku pracovnú návštevu prezident SR, kde sa stretol so zástupcami Zakopaného,

23. - 24. februára sa v Krakove stretli výbory parlamentov Vyšehradskej skupiny, zaoberajúci sa verejnou správou,
miestnou samosprávou a regionálnym rozvojom. Slovensko
zastupovali podpredseda NR SR Tibor Cabaj, podpredseda
výboru Ivan Šaško a poslanci Branislav Bačík a Janos Szigeti. Poslanci a senátori štátov Vyšehradskej skupiny prijali v
Krakove memorandum k riešeniu hospodárskej krízy.

Marec
Kościeliska a naše mesto zastupoval primátor. Cieľom
rokovania boli ďalšie možnosti v rozvíjaní cezhraničnej
slovensko-poľskej spolupráce.
V priestoroch radnice prijal primátor mesta riaditeľa
spoločnosti Hydac s. r. o. Rudolfa Fukasa. Ako z rokovania
vyplynulo, firma chce rozširovať výrobu, majú pripravenú
dokumentáciu na výstavbu novej haly, s čím sa spája aj
vytvorenie nových pracovných miest.
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).
9. januára sa uskutočnil desiaty ročník novoročného
volejbalového turnaja zmiešaných družstiev „O pohár
primátora mesta“. Po tretíkrát za sebou zvíťazilo družstvo
Gymnázia a získalo tak putovný pohár, ktorý si prevzalo
z rúk I. Šašku.
16. januára sa v športovej hale uskutočnil futbalový
turnaj mužov Tvrdošín CUP 2010, ktorého sa zúčastnilo
šesť futbalových kolektívov z Oravy. V turnaji sa najlepšie
darilo hráčom Jasenice, naši skončili na 4. mieste.
Počet obyvateľov k 1. 1. 2010 sa zastavil na čísle 9 244. V
historickej časti mesta žije 2 630 občanov, v Krásnej Hôrke
856, na sídlisku Medvedzie 5 085 a v Medvedzí 673 obyvateľov. Vlani sa narodilo 108 detí (60 dievčat a 48 chlapcov),
51 obyvateľov nás opustilo. Uzavretých bolo 84 manželstiev,
116 občanov sa prihlásilo k trvalému pobytu a 159 odhlásilo.
Najstaršími obyvateľkami nášho mesta boli ženy. V roku
2009 oslávila 102 rokov Anna Kristofčáková a 100 rokov
Mária Bakošová. Prvé dieťa, ktoré sa narodilo v novom roku
(4. 1.) bol Marcus Medvecký z Krásnej Hôrky.
Február
5. februára sa pod záštitou primátora uskutočnilo
spoločenské stretnutie predstaviteľov samospráv, podnikateľov a športovcov mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko
v rámci cezhraničného projektu „Tatry nás spájajú, a nedelia - garancia trvalého rozvoja mesta Tvrdošín a Gminy
Kościelisko.“ Zúčastnili sa ho vzácni hostia Igor Štefanov,

Primátor Ivan Šaško sa v marci a začiatkom apríla zúčastnil oficiálnych návštev Národnej rady Slovenskej republiky v parlamentoch Českej republiky a Rumunska.
V polovici marca navštívila Tvrdošín delegácia z Poľska
pod vedením poslanca poľského Sejmu Bronislava Dutku.
Poľské mestá vytvorili Združenie Spolu pre región a ako
zahraničného partnera prizvali do projektu naše mesto.
1. marca dodávateľovi stavby Cestné stavby Liptovský
Mikuláš, spol. s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik
oficiálne odovzdal stavbu s názvom „Tvrdošín - Oravice
úprava toku Oravica“ a jej realizácia sa začala. Oravica sa
zreguluje v dĺžke 3,280 km a termín pre stavbu je plánovaný na 24 mesiacov
6. marca na trase Kościelisko Witow - Oravice sa uskutočnil druhý ročník medzinárodných lyžiarskych pretekov,
prechodov, „Stopa bez hraníc“, ktoré sa konalo pod záštitou
prezidenta Slovenskej republiky. Na dvanásť kilometrovú
trať sa vo Witowe postavila vyše stovka nadšencov lyžovania od tých najmladších až po tých najstarších.

31. marca vo veku nedožitých 103 rokov so smútkom a
žiaľom sme na poslednej ceste odprevádzali našu najstaršiu
spoluobčianku Annu Kristofčákovú.
Slovenská televízia v Televíkende predstavila Oravice
ako jednu zo zaujímavých turistických destinácií Slovenska,
kde na jednom mieste môžete relaxovať v termálnej vode a
venovať sa aj zimným športom.

18. mája novovymenovaná veľvyslankyňa Nórskeho
kráľovstva J. E. Trine Skymoen pri príležitosti ich štátneho sviatku pozvala primátora nášho mesta na nórsku
ambasádu.
20. mája sa v priestoroch veľkej sály nad hasičmi uskutočnila výročná členská schôdza ZO Združenia zdravotne
postihnutých Oravy o. z. (ZZPO).
21. - 23. mája sa naše stolnotenisové nádeje zúčastnili
medzinárodného stolnotenisového turnaja v rakúskom
Angerne, kde si zmerali sily so slovenskými hráčmi, Maďarmi a Čechmi. V kategórii do 10 rokov vyhral M. Kysel,
7-ročná N. Divinská obsadila 3. miesto. V kategórií do 12
rokov vyhral J. Bebej, druhý skončil M. Djubašák a tretí M.
Gargulák. V kategórií do 14 rokov vyhral M. Bebej a do 16
rokov J. Michalčík, triumf zavŕšil J. Kuloštiak v kategórii
najstarších chlapcov, M. Murín bol tretí.
23. mája sa uskutočnil už VIII. ročník bežeckého podujatia s názvom „Tvrdošínska dvanástka“. Vo všetkých kategóriách sa na štartovú čiaru postavilo vyše 150 pretekárov,
medzi ktorými nechýbali známi pretekári zo Slovenska a

minister výstavby a regionálneho rozvoja, vysokoškolský
profesor Ľubomír Pekarčík, wojt Bohdan Pitoń, Władysław
Długosz z družobnej gminy Kościelisko, pracovníci samosprávy, podnikatelia a ďalší hostia. Spoločenský večer bol
aj ocenením športovcov a trénerov, ktorí reprezentovali s
úspechom naše mesto na viacerých športoviskách.
9. februára sme na poslednej ceste odprevádzali nášho
dlhoročného kolegu a priateľa Janka Jelenčíka. Pôsobil ako
prednosta mestského úradu, štyri volebné obdobia ako poslanec, sú svedectvom toho, že si ho ľudia vážili, mali radi.
Bol funkcionárom v dobrovoľnom hasičskom zbore a pracoval ako predseda a podpredseda urbárskeho spoločenstva. I
tu zanechal za sebou kus poctivej a svedomitej práce.
16. februára klzisko Pod Velingom patrilo hokejovým
nadšencom. Uskutočnil sa tu hokejový turnaj o „Pohár primátora mesta“, ktorého sa zúčastnilo sedem mužstiev z Oravy. Torpedo Štefanov výborne zahralo vo finále, zvíťazilo

S rekonštrukciou MŠ na sídlisku Medvedzie sa
začalo v apríli, škôlka postupne dostala novú strechu,
ústredné kúrenie, vymenili sa okná, dvere, zateplila sa,
čím sa podstatne znížili náklady na energie. Projekt sa realizuje z eurofondov vo výške 759 179,44 eur (22 871 582
Sk). Mesto prispelo povinnými piatimi percentami a ďalšou
finančnou čiastkou, pretože nie všetky práce, ktoré sa robili
boli súčasťou uvedeného projektu.
16. apríla na pozvanie primátora sa uskutočnilo
stretnutie pracovníkov školských zariadení, ktoré sú v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri príležitosti Dňa
učiteľov, ktorým vo svojom mene, ale aj za vedenie
mesta poďakoval za odvedenú prácu. Plaketu Jána
Amosa Komenského si z rúk primátora prevzali zo ZŠ
M. Medveckej - bývalý riaditeľ školy Štefan Klimčík,
Mgr. Eva Bullová a Mgr. Mária Lukáčiová, zo ZUŠ Vendelín Habovštiak a Mgr. Jozef Miloslav Bašista,
z MŠ Medvedzie - Magdaléna Lucká a z CVČ - Ing.
Peter Kubala.

u nás a naše dievčatá dokázali, že v súčasnosti patria na
Slovensku k florbalovej špičke, čo potvrdili ziskom majstrovského titulu.
Volejbalový klub 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.
August
9. augusta spolu s partnermi Gminy Kościelisko zástupcovia francúzskeho mesta Divion pod vedením zástupcu
primátorky Thomasa Boularda navštívili naše mesto a
prejavili záujem o spoluprácu. Francúzski hostia v sprievode zástupcov z Kościeliska sa zoznámili s mestom jeho
okolím, navštívili gotický kostol a Oravice. Výsledkom
stretnutia bola príprava zmluvy o vzájomnej spolupráci,
ktorá je zameraná na cestovný ruch, výmeny mládeže a
spoluprácu obidvoch samospráv.
19. augusta bol v Medvedzí položený na celom úseku,
ktorý si to vyžadoval, nový asfaltový koberec. Podľa požiadaviek tu bývajúcich občanov sa urobili aj vstupy a vjazdy
k rodinným domom, ktoré tvoria súčasť tejto ulice.

zahraničia. Početná skupina prišla z Poľska. Prvýkrát sa na
štarte objavili reprezentanti Maďarska a bežec z Etiópie.
Bohaté obsadenie mali aj mládežnícke súťaže.
31. mája minister školstva SR Ján Mikolaj v sprievode
primátora navštívil niekoľko škôl na Orave. V Gymnáziu
v Tvrdošíne ministra privítala riaditeľka školy Anna Namislovská, pedagogickí zamestnanci Gymnázia, ZŠ M.

27. augusta sa uskutočnilo v poľskej Limanowej ďalšie
stretnutie zástupcov vedenia nášho mesta, ktoré sa týkalo
projektu „Spolu pre región“ a zúčastnili sa ho predstavitelia
viacerých poľských inštitúcií, Bronisław Dutka - poslanec
poľského Sejmu a predseda združenia „Spolu pre región“,
Urszula Nowogórska - predsedníčka Sejmiku Malopoľského vojvodstva, Władysław Pazdan - wojt obce Limanowa a
ďalší. Našu delegáciu viedol primátor mesta.
September
3. septembra bola na Oravskom nábreží slávnostne
odovzdaná nová nízkoenergetická bytovka - jedinečný
projekt v rámci Slovenska.
11. septembra na pozvanie wojta Gminy Kościelisko
Bohdana Pitoňa a predsedu Rady Gminy Wladislawa Dlugosza pozvali primátora, poslancov a zástupcov mesta na
otvorenie zrekonštruovaného Centra kultúry a prírodného
amfiteátra ako poľskej časti projektu financovaného Európskou úniou z programu „Cezhraničnej spolupráce Poľska a
Slovenskej republiky“.

Naša rodáčka Darina Laščiaková si prebrala významné
ocenenie za celoživotné dielo „Krištáľové krídlo“.

Apríl

18. júla Michalské námestie patrilo už po piatykrát
krajskému festivalu malých dychových orchestrov s názvom Fordych.

18. mája za účasti primátora mesta, generálneho riaditeľa Slovenskej pošty a.s. Libora Chrásta a ďalších hostí, bola
slávnostne otvorená nová pošta na sídlisku Medvedzie.

„Z Grantového systému ŽSK pre oblasť kultúry sme
získali grant na jubilejný XX. ročník Folklórnych Oravíc,
druhý na veľkú celomestskú akciu pre mladých. Tretím
úspešným projektom bola výroba zvukového nosiča dychovej hudby Tvrdošanka. Ministerstvo kultúry nám schválilo
aj projekt Aktualizácia knižničného fondu.

Ženský tvrdošínsky florbal v slovenskej extralige žien
dosiahol historický úspech. Celkové 3. miesto potvrdilo
dlhodobú koncepčnú prácu trénerov a samotných hráčok.
Od roku 2005 sa podarilo Milanovi Burdeľovi, Michalovi
Cvancigerovi a Soni Brnovej vyformovať kvalitný ženský
tím, ktorý budí rešpekt na Slovensku a v zahraničí.

16. júla sa v blízkosti Skalky uskutočnili dve podujatia, umelecké s názvom Na Skalku za krásou hudby a
umeleckého slova, kde sa predstavili učitelia zo ZUŠ. Po
jeho skončení sa prítomní presunuli k pripravenej „Vatre
zvrchovanosti“, kde spoločne vzdali hold Deklarácii o
Zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorá bola dôležitým
krokom k naplneniu sebaurčenia slovenského národa.

30. júla sme si vychutnali na Michalskom námestí vystúpenie SĽUK-u s programom „Zo zlatého fondu Juraja
Kubanku“. Pred vystúpením SĽUK-u sa divákom predstavili známi heligonkári Tropekovci z Rabčíc.
Majstrovstvá Slovenska junioriek do 19 rokov sa konali

14. marca sa v kine Javor uskutočnilo finálové kolo
okresnej súťaže „Tvrdošín má talent“, kde sa predstavila
dvadsiatka najlepších.
20. marca sa na výročnej členskej schôdzi stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ), kde zhodnotili
svoje výsledky. Prítomní si minútou ticha uctili pamiatku
Ing. Jána Jelenčíka, ktorý sa dlhé roky aktívne venoval aj
DHZ. Rokovania sa zúčastnil aj primátor mesta.

Júl

24. - 25. júla pripravilo mesto pre účastníkov jubilejných
20. folklórnych slávností bohatý a pestrý program. Počasie
počas dvoch dní poriadne zamiešalo karty. Do prírodného
amfiteátra však i napriek tomu prišli nielen naši občania,
ale aj z okolitých obcí a zahraničia.

27. februára sa uskutočnil už dvadsiaty druhý ročník
„Medveckej dvanástky“. Dážď však odradil viacerých
záujemcov, a tak na tradičné turistické podujatie prišlo len
tridsať nadšencov.
Oravice sa dostávajú do povedomia aj športovcom.
Svedčia o tom viaceré akcie s medzinárodným puncom,
ktoré sa tu konali počas februára: 13. 2. - Medzinárodné
detské závody, 20. 2. - II. Medzinárodný pohár v lyžovaní
a snowboardingu pre deti a dospelých, 27. 2. - Medzinárodné majstrovstvá horských vodcov a 28. 2. - Medzinárodné
majstrovstvá inštruktorov lyžiarskych škôl.

žiach a ďalších aktivitách v školskom roku 2009/2010.

Medveckej a ZŠ Š. Šmálika. S pedagogickými pracovníkmi diskutoval o zmenách, ktoré priniesla vo vzdelávaní
školská reforma.
Jún
Slovenska televízia v júni zavítala do Tvrdošína, kde v
rámci relácie Potulky Slovenskom natočila dokument o našom drevenom kostolíku, kde o jeho histórii a súčasnosti, ale
aj o jeho budúcnosti s redaktorom STV hovoril primátor.
Futbalové ihrisko sa zaplnilo nielen deťmi z nášho
mesta, prišli aj príslušníci policajného zboru, hasiči, horská služba, nechýbali ani členovia Oravského záchranného
systému a Červeného kríža. Pre všetkých bol pripravený
bohatý kultúrny a športový program, v ktorom sa deti
mohli realizovať, súťažiť, alebo sa pozerať na rôzne ukážky
práce záchranárov.

23. septembra sa v Rabke uskutočnilo slávnostné podpísanie zmluvy medzi mestom Rabka - Zdrój z Poľska a našim
mestom o realizácii mikroprojektov cezhraničnej spolupráce, ktoré budú spolufinancované z fondov EÚ, zmluvu
parafovali primátori Ewa Przybyło a Ivan Šaško.
24. septembra slávnostným prestrihnutím pásky v rámci
projektu Tatry nás spájajú, a nedelia - garancia trvalého
rozvoja mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko bolo otvorené
mestské kultúrne stredisko, ktoré získalo nový moderný
imidž. Opravená bola strecha, vymenené okná a ústredné

30. jún bol pre absolventov materských škôl na území
mesta výnimočný. V mestskej radnici v obradnej miestnosti
ich privítal primátor a slávnostne im odovzdal „Osvedčenie“
so spomienkovým darčekom a veľkou čokoládou.
Kinosála Javor ožila študentmi, žiakmi a učiteľmi, ktorí sa tu stretli pred záverom školského roka,
aby si prevzali z rúk primátora ocenenie za úspechy,
ktoré získali v športe, vedomostných, hudobných súťa-

kúrenie, čím sa splnila požiadavka znižovania energetickej
náročnosti. Celá budova bola zateplená, zrekonštruované
boli sociálne zariadenia, upravená fasáda a priestory okolo budovy. Zmodernizované boli všetky miestnosti, ktoré

5

Zaznamenali sme v uplynulom roku
môžu byť využívané záujmovými skupinami a občanmi
mesta.
Október
13. októbra sa zúčastnili naši seniori zaujímavého zájazdu, pre všetkých to bol výnimočný duchovný zážitok.
Naši dôchodcovia najprv navštívili Rabku Zdroj, kde sú
minerálne slané vody, ktoré majú pozitívny vplyv na liečbu mnohých alergických chorôb, ale najviac ich zaujala
krížová cesta.
15. - 16. októbra za účasti poslanca Bronislawa Dutku
a jeho spolupracovníkov sa u nás uskutočnilo pracovné
stretnutie na témy, ktoré sú aktuálne v našich samosprávach.
Spolupráca medzi mestami Rabka a Tvrdošín má spropagovať nielen mestá po oboch stranách hranice, ale má napomôcť k zvýšeniu hospodárskeho rastu mikroregiónov.
28. októbra v priestoroch radnice privítal primátor mesta
učiteľov základných škôl z Lotyšska, Španielska, Česka,
Slovinska a Slovenska, ktorí sú zapojení do medzinárodného programu Comenius.
November
22. novembra sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie objektu pre dobrovoľných hasičov a požiarnej

techniky. Profesionálny hasičský zbor prispel dobrovoľníkom automobilom, vyprosťovacou a inou špeciálnou
hasičskou technikou. Výstavba hasičského domu a
garáží začala v auguste 2009. Projekt bol financovaný
z peňazí Európskej únie a mesta.
Od založenia ZŠ M. Medveckej uplynulo 30. rokov,
a práve vlani najväčšou investíciou bola rekonštrukcia
školy v hodnote 1 106 641 eur, ktorú mesto získalo z
ministerstva výstavby. Týkala sa výmeny drevených
okien, zateplenia a kúrenia, vybavenia špeciálnych tried
a ďalších potrebných vecí pre skvalitnenie vyučovania
a priestorov školy.
Vedľa pneuservisu Gregorec bola v našom meste
postavená nová Stanica technickej kontroly. STK bude
vykonávať emisné kontroly a technické kontroly všetkých
druhov vozidiel - motocyklov, osobných aj nákladných áut,
prípojných vozidiel a traktorov.
Napriek tomu, že naše gymnázium patrí medzi najmladšie školy Žilinského kraja v priebehu minulého roka sa tu
robila rekonštrukcia, pri ktorej sa vymenili okná, strecha,
vonkajšia fasáda, urobil sa bezbariérový vchod do školy,
zrekonštruovali sa odborné učebne, do ktorých pribudlo
moderné vybavenie, čo podstatne zlepšilo podmienky pre
vyučujúcich a študentov.

December
3. decembra na Trojičnom námestí bol slávnostné
rozsvietený vianočný stromček a otvorené vianočné
trhy.
4. decembra 2010 naši najstarší spoluobčania a
zdravotne postihnutí prijali pozvanie na „Sviatok
príbuznosti“, ktorý pre nich pripravilo vedenie mesta a zaplnili športovú halu takmer do posledného
miestečka.
5. decembra na Michalskom námestí na sídlisku
Medvedzie sa uskutočnili Mikulášske oslavy spojené
s pekným kultúrnym programom.
Od 10. decembra bola uvedená do prevádzky
umelá ľadová plocha.
20. decembra sa v Mestskom kultúrnom stredisku
na sídlisku Medvedzie uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového mestského zastupiteľstva.
Záver roka 2010 a vítanie Nového roka niektorí
z nás strávili na Trojičnom s pohárikom hriateho,
hudbou a ohňostrojom. Ďalší sa zase išli rozlúčiť so
starým rokom a uvítať Nový už tradične na Skalku,
kde nechýbala silvestrovská vatra.

Čistota mesta je obrazom ducha a mysle ľudí
Asi takto by sme všetci mali
aj v našom meste pristupovať ku
životnému prostrediu a okoliu, v
ktorom žijeme. Jednou z týchto
oblastí je aj separovanie odpadu,
ktorý vyprodukujeme v našich
domácnostiach.
Separovať, znamená odovzdať do zberu vytypované
druhy odpadu papier, sklo, plasty
a ďalšie komodity, ktoré sa separujú. Na separovaný odpad máme
vyčlenené kontajnery, ktoré sú
farebne rozlíšené podľa druhu
Komodita

odpadu, čo je potrebné dodržiavať. Plastové fľaše pred vhodením do kontajnera je potrebné
najprv stlačiť, zaberie sa tým
menej miesta, čo v konečnom
dôsledku znamená aj ušetrenie
pri odvoze. Ale podobne je to
aj s konármi zo stromov, ktoré
občania nahádžu neposekané do
kontajnera na biologický odpad
a kontajner je hneď plný. Lepšie
je takéto konáre nechať pri kontajneri a pracovníci technických
si ich posekajú a budú dávať do
2005

kompostu. Je dôležité, aby sa
biologický odpad (konáre a podobne) nemiešal s iným odpadom
určeným na skládku.
Všetci by sme mali k separovaniu odpadu pristupovať
dôslednejšie. Pracovníci technických služieb sa často stretávajú aj s tým, že odpad je síce
triedený od komunálneho, ale
uvedené komodity sú v jednom
kontajneri navzájom zmiešané. A
práve tu by sme mohli urobiť ešte
viac a pomôcť nielen sebe, ale aj

2006

2007

2008

2009

Papier ton

3,12

5,96

8,85

10,69

20,46

19,42

Sklo ton

17,02

20,41

32,5

47,56

34,6

52,28

Plasty ton

2,05

8,14

10,76

15,95

15,4

25,07

Odp.šrot-ľahký ton

2010

3,04

mestu, pretože odvoz komunálneho odpadu nie je najlacnejší.
O tom, že triedime v našom mest e odpa d v čor a z
väčšom množstve svedčí aj
táto tabuľka za ostatné roky:
Plánovaný zber separovaného odpadu (sklo, plasty) od
rodinných domov sa vykonáva
v určenom termíne jedenkrát
do mesiaca. Separovaný zber
1 100 litrových kontajnerov od
bytových domov na sídlisku
Medvedzie sa zbiera pravidelne
1 až 2 krát mesačne podľa stavu
naplnenia kontajnera.
Plánovaný zber separovaného
odpadu (sklo, plasty) od rodinných domov do konca roka 2011:
1. februára, 1. marca, 5. apríla,
3. mája, 7. júna, 12. júla, 2. augusta, 6. septembra, 4. októbra,
8. novembra, 6. decembra.

Usmievavé tváre hovorili za všetko
V sobotu 4. decembra seniori
z nášho mesta prijali pozvanie na
„Sviatok príbuznosti“, ktorý pre
nich pripravilo vedenie mesta. Zaplnili športovú halu a tribúnu takmer
do posledného miestečka.
Už pri vstupe do športovej haly
dostal každý z pozvaných dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov hodnotný darček a pre zdravie
kalíštek.
Opäť sa teda na chvíľku zišli
známi, priatelia, susedia, ale aj rodiny. Usmievavé tváre, oči s iskrou
života hovorili za všetko. Boli radi,
že sú opäť po roku spolu, že si môžu
spoločne pripiť na zdravíčko, podeliť sa so svojimi starosťami, radosťami, ale aj zabaviť pri kultúrnom
programe. V úvode ich rozohriali
pekným vystúpením deti z CVČ
a po úvodnom slove moderátorky

prišiel na pódium primátor mesta,
ktorý pozdravil a privítal prítomných spoluobčanov. Vo svojom príhovore v krátkosti zhodnotil prácu,

Chceme dlhodobo dosahovať
hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť

Na decembrovom zasadnutí
schválili poslanci rozpočet, ktorý
vychádza zo schválených východísk
rozpočtu verejnej správy na roky
2011 – 2013 a z doterajšieho vývoja
hospodárenia nášho mesta.
Tento rozpočet priamo nadväzuje
na hospodárenie minulého roka, ale
predovšetkým reaguje na zmenené
možnosti financovania spôsobené
dopadmi hospodárskej a finančnej
krízy. Tie negatívne zasiahli celé
Slovensko a ich odraz je v každom
meste, a to v znížení príjmu z podielových daní. „Príjmy z daní pre
mestá a obce výrazne klesajú od roku
2009, čo znamená, že dostávame menej peňazí do mestských pokladníc.
Hoci za tieto dva roky ministerstvo
financií dvakrát poskytlo dotáciu,
nebola vo výške, s ktorými rozpočty
samospráv rátali. Táto situácia, i keď
nepríjemná nás nezaskočila, pretože
sa snažíme mať vždy rezervu,“ ubezpečil nás primátor.
Ako nás informoval, rozpočet

na rok 2011 je zostavený ako vyrovnaný vo výške cca 9,5 mil. eur. Najväčšie výdavky budú smerovať na
oblasť odpadového hospodárstva,
školstva a programu prostredie pre
život. Veľkú čiastku z tohto rozpočtu odkroja kapitálové výdavky na
investičné akcie z vlastných zdrojov
a výdavky na spolufinancovanie investičných akcií, ktoré mesto získa
z úspešných projektov prostredníctvom eurofondov. Medzi najväčšie
investičné akcie v tomto roku
budú patriť: Zberný dvor, výstavba
a rekonštrukcia miestnych komunikácií, infraštruktúra Breziny,
rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska, materskej školy
a základnej školy, revitalizácia
centra mesta, výstavba kanalizácie,
vodovodu a čističky odpadových
vôd v Oraviciach, povrchová úprava
potoka Hlisník, výstavba domu dôchodcov, zmena palivovej základne
spoločenského centra a informačný
systém mestského úradu.

ktorá bola vykonaná za uplynulé
obdobie v meste. Poďakoval prítomným za všetko dobré, čo vykonali v
prospech mesta, svojich rodín, ale

aj v prospech nás všetkých, tiež za
prejavenú dôveru v komunálnych
voľbách a hlasy, ktorými ho voliči
opätovne posadili do primátorského kresla.
„Spoločnými silami môžeme
toto mesto posúvať dopredu, aby
sa naďalej úspešne rozvíjalo, napredovalo, aby sme sa tu všetci
cítili ako jedná veľká rodina a ja
budem robiť pre to všetko, aby som
pokračoval vo svojej práci, prípadne
ponúkol pomocnú ruku tam, kde
je potrebná,“ uviedol okrem iného
primátor.
M a r t a Ba ko š ová v me ne
všetkých dôchodcov zablahopriala
I. Šaškovi ku opätovnému zvoleniu za primátora. Poďakovala za
všetko, čo robí pre túto skupinu
spoluobčanov, za nesmierny ľudský cit, ktorý má vo svojom srdci
a popriala mu ešte veľa zdravia a
síl pri ďalšom vedení mesta. Tri
kytice kvetov, ktoré primátorovi
odovzdali jednotlivé zástupkyne za
kluby dôchodcov boli, ako povedali,
ocenením zo srdca. Zlatým klincom
sobotňajšieho popoludnia bol však
Otto Weiter so svojou speváčkou
Andreou Uhríkovou, na ktorého sa
tešili hlavne nežnejšie polovičky.
„Pozdravujem z celého srdca
všetkých Tvrdošínčanov, prajem

vám nech sú vaše vianočné sviatky
plné pokoja, lásky a v novom roku
veľa zdravia a šťastia, nech sa každému splnia jeho sny. Chodievam
na mnohé podujatia tohto druhu
po celom Slovensku, ale u vás ma
prekvapila jeho masovosť, nestretol
som sa s ňou v iných mestách, musíte mať dobrého primátora, keď sa
takto o vás stará,“ povedal na úvod
obľúbený spevák.
A potom už sálou zneli známe piesne a melódie v podaní O.
Weitera a A. Uhríkovej. Všetci
v hale sa výborne bavili a dobrá
nálada sa priam „rozlievala“. Ešte
teplejšie bolo však pri následných
vianočných melódiách. Tichú noc
pri stlmenom svetle si zaspievali
takmer všetci spolu z anjelikmi
z CVČ, Ottom a Andreou.
Po skončení kultúrneho programu neodchádzali všetci domov,
poniektorí ostali ešte v rozhovore a
spomínaní. Mnohí sa osobne chceli
stretnúť s primátorom, zablahopriať
mu k zvoleniu za primátora, poďakovať, potriasť rukou alebo len tak
prehodiť pár úprimných slov.
Sviatok príbuznosti sa skončil,
pohasli svetlá, ľudia sa porozchádzali do svojich domovov, no príjemné spomienky im istotne ostali
v srdciach. Aj keď zúčastneným
pribudol rok, niektorým sa preriedili vlasy, či v rukách sa objavila
palička, úsmev z tváre im nezmizol,
poniektorí si ešte v duchu pospevovali vianočné melódie, ktoré zazneli
na stretnutí. No všetci sa už istotne
tešili na ďalšie stretnutie tak, ako
nám to povedala aj pani Moresová, ktorá si už predvianočný čas
bez tohto stretnutia ani nedokáže
predstaviť.
Sviatok príbuznosti je sviatkom
ľudí dobrej vôle, kde nikdy nechýba pravá predvianočná pohoda,
pohoda na oslavu ľudskej spolupatričnosti, je však aj prejavom
vedenia mesta, solidaritou ku tejto
skupine občanov. „Tichá noc, svätá
noc...“, ktorú si mnohí z prítomných zaspievali spolu bola asi tou
najkrajšou bodkou za sobotňajším
popoludním v športovej hale. (jh)

Naše mesto v štatistike
Oddelenie evidencie mestského úradu
zaznamenáva štatistické údaje o obyvateľoch nášho mesta, ktoré odzrkadľujú
jeho demografický vývoj. Vybrali sme zo
štatistiky tieto zaujímavé čísla.
Počet obyvateľov k 1. 1. 2011 sa zastavil na čísle 9 249. Ak ho rozmeníme
na drobné, zistíme, že 2 651 z nich žije
v historickej časti mesta, 870 v Krásnej Hôrke, 5 058 na sídlisku Medvedzie
a 670 v Medvedzí. Vlani sa narodilo
103 detí (48 dievčat a 55 chlapcov).
K smutnejšej štatistike patrí číslo 74,
toľko obyvateľov nás totiž v uplynulom
roku opustilo, najviac od roku 1989.
Uzavretých však bolo 80 manželstiev.
O pohybe obyvateľstva napovedá 106
prihlásených k trvalému pobytu a 130 odhlásených. Najstaršou obyvateľkou nášho
mesta bola žena. V roku 2010 oslávila 101
rokov Mária Bakošová z Krásnej Hôrky.
A aby štatistika bola úplná, tak prvým
dieťaťom, ktoré sa narodilo v novom roku
(10. 1.) je Filip Gama.

Župné rozhovory

S požiadavkou otvorenej samosprávy bola v rádiu Frontinus
vytvorená relácia Župné rozhovory,
kde odborníci z jednotlivých oblastí ŽSK a krajskí poslanci poskytujú
informácie, ktoré zaujímajú širokú
verejnosť. Hosťom tejto relácie bol
už niekoľkokrát Ivan Šaško, poslanec VÚC a člen komisie kultúry.
Vybrali sme časť rozhovoru.
Pán poslanec, v uplynulom
roku sa podarilo kraju zrekonštruovať Budatínsky park, uspel
aj s projektom prepojenia knižníc, či s viacerými mikroprojektami a projektami v rámci cezhraničnej spolupráce s Českom
a Poľskom. Aká je úspešnosť
Žilinského kraja pri čerpaní eurofondov na kultúru?
„V rámci operačných programov cezhraničnej spolupráce
PL-SK a SR-ČR v roku 2010 bolo
schválených tridsať mikroprojektov podaných kultúrnymi organizáciami. Získané finančné prostriedky z podporených mikroprojektov
predstavujú sumu 940 579 eur, z
toho spolufinancovanie ŽSK je vo
výške 59 435,51 eur.“
Kraj odštartoval tradíciu
vyhlasovania „roka osobností a
udalostí“. Tento rok patril osobnosti Martina Kukučína. Aký
význam má pre región či kraj
pripomínanie si významných
rodákov?
„Máloktorý kraj má celé územie rozdelené do takých historických regiónov ako je náš Žilinský
samosprávny kraj, ktorý spája päť
typických a rázovitých regiónov
- Oravu, Kysuce, Horné Považie,
Turiec a Liptov, ktoré majú čo
ponúknuť návštevníkom nielen z
pohľadu prírodných krás, historických a kultúrnych pamiatok,
ale aj z nepreberného bohatstva
ľudského potenciálu. Ten po stáročia pomáhal zachovať svojbytnosť
týchto regiónov. Pre ocenenie, ako
aj spropagovanie i osvetu ľudí, činov, či zaujímavých miest zakladá
ŽSK tradíciu vyhlasovania rokov

osobností a udalostí. Po konzultácii s odborníkmi z kultúrnych
inštitúcií pre rok 2011 ŽSK vyhlásil
v Liptove a Turci „Rok Miloslava
Hodžu pri príležitosti 200. výročia
jeho narodenia, na Orave „Rok
Martina Hattalu pri príležitosti
190. výročia jeho narodenia, na
Kysuciach „Rok Eugena Cernana
pri príležitosti 77. výročia jeho narodenia a na Hornom Považí „Rok
Jána Frátrika pri príležitosti 95.
výročia jeho narodenia.
ŽSK si váži odkaz predkov,
historických dejateľov, tvorcov i
osobností spoločenského života,
ktoré sa narodili, žili, či pôsobili
v našich regiónoch. V roku 2010
vyhlásil ŽSK ako nultý rok na
Orave „Rok Martina Kukučína“,
čo sa stretlo s pozitívnou odozvou
návštevníkov viacerých podujatí,
ako aj organizátorov prehliadok,
výstav, odborných seminárov a
prednášok k tomuto významnému
oravskému a najmä slovenskému
spisovateľovi pôsobiacemu i v
zahraničí.“
Pán poslanec krajská samospráva udeľuje „Ocenenie Žilinského samosprávneho kraja“
osobnostiam, ktoré si zaslúžia
osobitné uznanie. Ktorým osobnostiam bolo udelené v roku
2010?
„Ceny ŽSK udeľuje zastupiteľstvo ŽSK. V uvedenom roku boli
udelené akademickému maliarovi
Zdenovi Horeckému pri príležitosti
životného jubilea a za celoživotný
prínos v oblasti výtvarného umenia, hudobnému skladateľovi Pavlovi Krškovi, taktiež za celoživotný
prínos v oblastí hudby a pamätná
plaketa Viliamovi Meškovi, ktorý
bol ocenený za dlhoročný prínos v
oblasti ľudovej umeleckej tvorby.
Keďže relácia odznela v decembri, v závere rozhovoru
poprial primátor poslucháčom rádia Frontinus, občanom ŽSK, ale aj celého Slovenska, aby bol tento rok pre
všetkých šťastný a pokojný.“

Projekt sa bude
hodnotiť v Bruseli

Tvrdošín pripravuje medzinárodné stretnutie predstaviteľov
samospráv a mládeže na 6. - 10. júla Twin Town 2011. Projekt
na zabezpečenie tohto podujatia bol v polovici januára zaslaný
na schválenie do sídla Európskej komisie.
Ústrednou témou tohtoročného rozvoj kultúry a ďalšie oblasti zo
stretnutia 10 partnerských miest spoločenského života. Za ústrednú
z 8 členských štátov Európskej tému konferencie sme zvolili tému
únie bude : „Význam zachovávania kultúrneho a prírodného dedičstva
kultúrneho a prírodného dedičstva i toho pohľadu, že v tejto súvislosti
jednotlivých štátov pre zjednotenú môžeme delegáciám z partnerských
Európsku úniu“.
miest veľa ukázať a naozaj môžeme
Ako nás informoval primátor, byť na naše kultúrne a prírodné dezmyslom stretnutia týchto stretnutí dičstvo pyšní. Verím, že v Bruseli
je podporenie spolupráce a part- uspejeme a pripravíme pre stovku
nerstva medzi mladými ľuďmi a ľudí užitočný a pekný pobyt. Keďže
samosprávami partnerských miest. rokovacím jazykom je angličtina,
„Chceme pripraviť pre našich mla- zapojíme do prípravy stretnutia aj
dých ľudí také podmienky, aby najšikovnejších mladých ľudí zo
mohli komunikovať so svetom, stredných škôl nášho mesta. Verím,
aby odložili zábrany, aby mohli že máme predpoklady pripraviť
vycestovať a s poznatkami sa vra- kvalitné medzinárodné stretnutie a
cať domov. Dôležitá je aj spolu- zabezpečiť ho po profesionálnej a
práca so samosprávami, pretože je technickej stránke v zmysle podaživnou pôdou pre cestovný ruch, ného projektu. “
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Zvyšujú si poznatky o partnerskom regióne
Jedným z cieľov poľsko –
slovenského projektu „Tatry nás
spájajú, a nedelia - spoločné aktivity samosprávnych úradov –
garancia trvalého rozvoja Mesta
Tvrdošín a Gminy Kościelisko“ je
rozvíjanie spolupráce aj prostredníctvom výmeny mládeže. Tým
je poskytnutá príležitosť, aby sa
deti partnerskej gminy i nášho
mesta neformálne stretávali a
vytvorili bližšie vzťahy. Poslednou akciou, ktorá sa uskutočnila
pod garanciou nášho mesta v
novembri minulého roka, bolo
dvojdňové „Stretnutie slovenskej
a poľskej mládeže základných
škôl z Tvrdošína a gminy Kościelisko: z Witowa, Dianisza a
Kościeliska“. Naplnilo svoj cieľ,
ktorým je rozširovanie cezhranič-

nej spolupráce, zvýšenie úrovne
poznatkov detí o svojom i partnerskom prihraničnom regióne a
odstraňovanie jazykových bariér.
Pracovníci a deti z Centra voľného času pripravili pre svojich 50
poľských kamarátov zaujímavý
program prostredníctvom tanečného workshopu, zahrali si futbal,
florbal, stolný tenis. Navštívili
rozprávkové mestečko Habakuky a spoločne sa zabávali na
diskotéke, ktorá bola prepletená
množstvom súťaží.
DIELA NAŠICH
VÝTVARNÍKOV POTEŠIA
V KOŚCIELISKU
Predposlednou aktivitou poľsko-slovenského projektu „Tatry
nás spájajú, a nedelia“ je výstava prác amatérskych umelcov
z nášho mesta v Centre kultúry
regionálneho strediska. Výstava potrvá od začiatku do konca
februára.

Začiatkom roka sa uskutočnilo
stretnutie primátora Ivana Šašku
so zástupcami školských zariadení,
ktorých zriaďovateľom je mesto Tvrdošín. Na stretnutí bola prítomná aj
zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková a vedúci oddelení mestského
úradu.
Primátor vyzdvihol prácu všetkých
zariadení za uplynulý rok a zvýraznil
ich podiel na šírení dobrého mena
mesta.
V diskusii riaditeľky informovali
o svojej práci i aktivitách, ale tiež
o problémoch, ktoré v každodennej
práci riešia. Primátor zdôraznil, že
mesto im i naďalej bude nápomocné

Pre stovku detí bol dvojdňový pobyt nezabudnuteľným zážitkom. Prispela k tomu aj návšteva rozprávkového mestečka.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013.

Pohľad na akcie z prelomu rokov
Mesto sa rozžiarilo tisíckami svetielok Nezabúdame na tradície
Trojičné námestie pred radnicou sa 3. decembra zaplnilo ľuďmi
všetkých vekových kategórií, nechýbali tu ani stánky s tradičným
vianočným a iným sortimentom,
dospelých potešil kalíštek punču
a deti koláčik od primátora. Po
peknom kultúrnom programe nasledoval krátky pozdravný príhovor primátora ku zhromaždeným
spoluobčanom.
„Zhromaždili sme sa tu, aby sme
už tradične v predvianočnom čase
spoločne rozsvietili naše mesto,
zahájili vianočné trhy a pripojili sa

príležitosti. Je to čas očakávania
radostných a pokojných chvíľ, čas
príchodu Vianoc. Prajem všetkým,
aby sme tieto vzácne chvíle prežili
spoločne v plnom zdraví,“ povedal
okrem iného primátor.
Na záver škôlkar Michal Jaroš,
spoločne s primátorom slávnostne rozsvietili vianočný stromček
a vianočnú výzdobu v našom meste. Deti sa rozsvietenému stromčeku veľmi potešili, pretože cítia, že
s vianočnou výzdobou prichádzajú
aj do nášho mesta Vianoce a to je
pre deti jedno z najkrajších období

Na Michalské námestie zavítal
5. decembra Mikuláš, a nielen on,
sneh bielou perinou pokryl všetko
naokolo.
Čakanie detí a ich rodičov na

po príchode Mikuláša za odrecitovanie básničky, či zaspievanie
pesničky dostali sladkú odmenu
a nebolo ich málo, ktoré ho prišli
takýmto spôsobom pozdraviť.

Usilujeme sa tradíciu sv. Mikuláša zachovávať, prenášame ju na
svoje deti, aby sme aj im priblížili
štedrého a láskavého Mikuláša,
ktorý vykonal veľa dobrého pre
chudobných a nešťastných.

Vianočný maratón
roka. Ani dospelí nešetrili slovami
chvály na tohtoročnú vianočnú výzdobu. Ešte viac nás teší pochvala
návštevníkov z iných miest a našich
rodákov.

Deti prázdninovali
pod Velingom
Ešte koncom roka na Mikuláša bola daná do prevádzky umelá
ľadová plocha Pod Velingom,
čomu sa istotne najviac potešili
deti, ktoré tam počas prázdnin
strávili nemálo voľných chvíľ pri
korčuľovaní, alebo s hokejkou

vaní klziska nie je ziskové, jeho
cieľom je skôr vytvárať občanom tie najlepšie podmienky
na športovanie a relax. Svedčia
o tom ceny vstupeniek, ktoré sú
pre našich občanov tiež symbolické. Záujem o klzisko je veľ-

Posledný predvianočný týždeň
sa v športovej hale Gymnázia
uskutočnil 2. ročník Vianočného
maratónu v aerobiku pre základné
a stredné školy. Zúčastnili sa ho
študentky z okolitých škôl. Ozdobou boli deti z materskej školy v
Trstenej, ktoré svojim pohybom
roztancovali a potešili nejedného
pedagóga a študenta. „Okolo 50
študentiek sa snažilo dosiahnuť
svoj cieľ, a to štyrmi hodinami
cvičenia, ktoré som mala pre nich
pripravené. Jednotlivé hodiny boli
smerované k rôznym tanečným štý-

lom, ku ktorým samozrejme patrí
klasický aerobik, regge, latino,
zumba. Študentky, ktoré vydržali
až dokonca, a bol ich naozaj veľký
počet, skonštatovali, že nemôžu
cvičiť takto častejšie. Nakoniec
si priznali, že budú tvrdo cvičiť a
budú sa z toho tešiť, pretože ich to
baví. Teším sa, že 2. ročník Vianočného maratónu skončil naozaj
výborne. Najviac dievčat bolo z
Gymnázia Tvrdošín, čím sme preukázali, že šport na našej škole ide
dobrým smerom,“ povedala nám
PaedDr. Soňa Brnová

ký, svedčia o tom aj kolektívne
objednávky, napríklad od hokejistov, ale aj ďalších športových
oddielov, ktoré ľadovú plochu
tiež využívajú.

Mesto
Tvrdošín
vyhlasuje

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
Centra voľného času, Medvedzie 139, Tvrdošín
Požadované kvalifikačné predpoklady:

odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor
vzdelania pre príslušný druh a typ školy, najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a požiadavky:

občianska a morálna bezúhonnosť, znalosť školskej legislatívy,
práca s PC, predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy
(v rozsahu maximálne 4 strany, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný
postoj k pracovnému zaťaženiu, zdravotná spôsobilosť
Zoznam požadovaných dokladov
žiadosť o účasť na výberovom konaní, overené kópie dokladov
o vzdelaní, doklad o dĺžke odbornej praxe, štruktúrovaný profesijný
životopis, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), súhlas
uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov

Naše mesto sa zapojilo do prípravy
projektu na ochranu dreveného kostolíka
Pre „Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka,
zapísané v Zozname kultúrneho
dedičstva UNESCO“, ku ktorým
patrí aj náš drevený gotický kostolík, sa pripravuje manažment
plán, ktorého cieľom je vypracovať komplexný plán ochrany,
údržby, monitoringu, digitálneho
informačného systému, turizmu,
vzdelávania a ďalších oblastí. Za
spolupráce centrálnych, krajských
pamiatkových a ďalších inštitúcií

i vlastníkov pamiatok budú hlavné
ciele rozpracované do čiastkových,
aby sa naplnili zásady medzinárodných dokumentov zameraných na
ochranu a primerané využívanie
kultúrneho dedičstva, vyplývajúce
z Konvencie o ochrane svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva
a medzinárodnej Charty kultúrneho turizmu. V tomto projekte bude
naše mesto zastupovať primátor
Ivan Šaško a zástupkyňa primátora
Vlasta Jančeková.

Prvé krôčiky k umeniu
Pod názvom Môj prvý koncert sa v kultúrnom stredisku
v Medvedzí uskutočnil 30.
novembra prvý koncert žia-

Riaditeľstvo ZUŠ a Rodičovské
združenie pri ZUŠ v Tvrdošíne.
Koncert a výstavu si mohli vypočuť a pozrieť rodičia detí. Po

kov prvého ročníka hudobného odboru, ktorý bol spojený
s výstavou prác žiakov prvého
ročníka výtvarného odboru.
Uvedenú akciu organizovali

vydarenom koncerte a peknej
výstave sa uskutočnila plenárna
schôdza spojená s diskusiou,
do ktorej sa zapojili učitelia a
rodičia detí.

Výzva pre fotografov - amatérov
Roku 2010 bola vyhlásená fotografická súťaž pod názvom „Mesto
fotoobjektívom“. Do súťaže sa
v tomto roku zapojili domáci súťažiaci, ktorí na svojich fotografiách
prezentovali Tvrdošín a jeho okolie
v rôznych podobách. O najkrajšiu
fotografiu sa uskutočnilo hlasovanie aj na webovej stránke mesta.
Tu zvíťazila snímka „Zima“ od
Rastislava Vajduľáka. Z hlasujúcich touto formou bol ako víťaz
vylosovaný Štefan Kavuljak, ktorý
získal finančnú cenu 30 eur.
Súťažné práce okrem verejnosti
posúdila aj odborná porota, ktorá

udelila ocenenia autorom víťazných
fotografií Rastislavovi Vajduľákovi,
Milanovi Stankovičovi a Stanislave
Gazdíkovej bez určenia poradia.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov,
spojené s vernisážou všetkých fotografií sa uskutočnilo v priestoroch
mestského kultúrneho strediska,
kde bola z fotografií inštalovaná
výstava a kde si ocenení autori
prebrali diplom a vecné ceny. Výstava potrvá do konca februára.
Už teraz chceme vyzvať ďalších
amatérskych, či profesionálnych
fotografov, aby sa zapojili do tejto
súťaže aj v tomto roku.

Vítali sme nový rok
v rukách. No nielen tí, pretože
o korčuľovanie a hokej je veľa
záujemcov, ktorí týmto zimným
športom holdujú.
Aj keď mesto pri prevádzko-

pri riešení problémov a urobí všetko
preto, aby bol zaistený dobrý chod
týchto zariadení, i keď podotkol,
že budúce väčšie investície budú
závislé od množstva podielových
daní a vysvetlil, že mesto bude vždy
riešiť priority. Hovoril aj o najväčších investíciách v minulom roku. Po
rekonštrukcii a modernizácii ZŠ M.
Medveckej a MŠ v Medvedzí poputujú tento rok najväčšie investície do
materskej školy v Tvrdošíne.
Na záver primátor poďakoval
prítomným za prácu a úsilie v minulom roku, poprial všetko dobré
do nového roka, osobné šťastie i
pracovný úspech.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Prihlášku do výberového konania doručte do 7. 2. 2011 na adresu:
Mestský úrad, Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín, obálku
označte heslom „VK + názov školského zariadenia“, tel. 043/530
9016, 530 9011, celé znenie výberového konania nájdete na www.
tvrdosin.sk

jeho príchod im spríjemnilo divadlo Actores z Rožňavy. Zahralo
hru Mikulášov pomocník, ktorá
bola popretkávaná veselými vianočnými pesničkami. Zahanbiť
sa nedali ani samotné deti, ktoré

tak k mnohým mestám na Slovensku, ktoré majú tiež túto tradíciu.
Je dobre, že v príjemnej adventnej atmosfére sa máme možnosť
stretnúť so známymi aj pri takejto

Novoročné stretnutie
s primátorom

Každoročne na Silvestra veľa
občanov nášho mesta zvykne spoločne privítať Nový rok na Trojičnom námestí, alebo pri Skalke nad
Medvedzím. A v tomto roku nám
už pod nohami vržďal aj sneh a
nálada na námestí a pri Skalke bola

výborná, nechýbal ani tradičný kalištek hriateho a ohňostroj.
V prvých minútach Nového
roka sa k občanom na Trojičnom
námestí prihovoril primátor, ktorý
im poprial šťastie, zdravie a veľa
elánu, ktorý je každému potrebný.

Nebeské predstavenie
Zatmenie Slnka mesiacom sme mohli sledovať 4.
januára. Podľa astronómov
toto kozmické predstavenie
začalo niečo po ôsmej hodine
stredoeurópskeho času.
Priam ideálne podmienky
na sledovanie zatmenia slnka

sme mali aj v našom meste, pretože bolo prekrásne
počasie a čistá obloha, čo si
nenechali ujsť viacerí z našich spoluobčanov. Najbližšie
zatmenie Slnka si budeme
môcť vychutnať v roku 2015
v marci.

7

Narodili sa

29. 10.
1. 11.
4. 11.
5. 11.
10. 11.
12. 11.
13. 11.
16. 11.
16. 11.
23. 11.
24. 11.
25. 11.
25. 11.
5. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
10. 12.
14. 12.
16. 12.
19. 12.
21. 12.
25. 12.
28. 12.

Sára Vnenčáková
Jakub Bebej
Dario Kurňavka
Martina Štelinová
Lucia Šálková
Jakub Hojo
Dávid Dibdiak
Vanesa Kereková
Rebeka Vitteková
Adela Marasová
Sebastián Greňa
Dávid Močarník
Dalibor Močarník
Jonáš Kručay
Veronika Vandlíková
Tamara Kmeťová
Filip Kocian
Oliver Vidiečan
Adrien Sener
Karin Dedinská
Samuel Tóth
Šimon Zboja
Radko Motyčka
Matúš Vrobel

Hasiči dostali novú technikou
Desiateho januára pred priestory Hasičského a záchranného zboru v našom meste vytiahli hasiči
z garáži novú techniku, vozidlá,
ktoré im prišiel posvätiť vdp. Ján
Marhefka s kaplánom Tomášom
Pavlikovským.
Okrem požehnania vozidiel
si hasiči spoločnou modlitbou
na úvod posvätenia vyprosili
Božie požehnanie a ochranu na
cestách, ktorá ich čaká v ich náročnej a zodpovednej práci, pri
zachraňovaní ľudských životov
a majetku.

jeho sochu spolu s panovníkom,
ktorý udelil nášmu mestu v roku
1369 kráľovské výsady. Zobrazuje
sa ako rímsky vojak s prilbou na
hlave, v ľavej ruke so zástavou, v
pravej s nádobou na vodu, ktorou
zalieva horiaci dom.
To najdôležitejšie, prečo sa
sv. Florián stal patrónom hasičov
je jeho charakter a odvaha. Svoj
život obetoval preto, aby zachránil
ďalších 40 spoločníkov - vojakov,
ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvaha, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a

Sobáše

13. 11. Ivana Záborská – Peter Ambra
20. 11. Martina Fileková – Miloš Gavlík

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

85 rokov
		 Ján Pajunk, Tvrdošín
		 Mária Turčianska, Medvedzie
80 rokov
		 Marta Šuttyová, Tvrdošín
		 Antónia Záhorcová, Medvedzie
Pri tejto príležitosti im blahoželáme a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári v kruhu
svojich najbližších.

Odišli z našich radov
23. 10.
19. 10.
13. 11.
17. 11.
26. 11.
8. 12.
3. 12.
9. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.
19. 12.
23. 12.
30. 12.

Mária Baleková
Milan Kolena
Jiří Svoboda
Ľubomír Žuffa
Anna Mereššová
Alojz Kubáni
Ľudmila Mišincová
Magdaléna Kavuljaková
Jozef Kurajda
Irena Hrnčiarová
Anton Rýdzik
Vladimír Medvecký
Ján Hlaváč
Peter Verníček

79-ročná
44-ročný
59-ročný
51-ročný
56-ročná
61-ročný
86-ročná
71-ročná
37-ročný
81-ročná
70-ročný
58-ročný
76-ročný
35-ročný

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym za poslednú
rozlúčku s našou drahou manželkou, matkou
a starkou
MÁRIOU BALEKOVOU,
ktorá nás náhle opustila 23. októbra 2010 vo
veku 79 rokov.
Za slová sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ, ďakujú synovia Anton Vladimír a dcéra Mária s rodinami.
Dňa 8. decembra 2010, na sviatok
Nepoškvrneného počatia Panny Márie
si Pán života a smrti povolal do večnosti
nášho brata a svojho služobníka

Alojza Kubániho

vo veku nedožitých 61 rokov.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku príbuzným, priateľom, spolupracovníkom,
susedom, známym a všetkým ktorí ho
prišli odprevadiť na jeho poslednej ceste
dňa 10. decembra 2010.
Všetkým vyslovujeme úprimnú vďaku za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a modlitby.
Súrodenci s rodinami, krstné deti a celá smútiaca rodina.

9. 11. 2010 uplynul 1 rok od úmrtia
nášho drahého otca

Juraja Turčianského

obetou vlastného života je to, čo
robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.

Študenti nášho Gymnázia
prichádzajú k pamätníku v mestskom parku, aby si uctili pamiatku
deviatich aktivistov študentských
organizácií, ktorých 17. novembra 1939 zavraždilo gestapo.
Medzi nimi bol aj mladý študent
z Tvrdošína Marek Freuwirth,
ktorý ako pracovník Slovenské-

ho konzulátu vystavoval falošné
pasy ľuďom unikajúcim pred
nacistami.
Mladí ľudia každoročne pri
príležitosti Dňa študentstva a
Dňa boja za slobodu a demokraciu
kladú k pomníku kvety a zapaľujú
sviečky, nechýba tradičná študentská hymna Gaudeamus.

Každoročne si pripomínajú

Prázdninové aktivity
takticko - herné sústredenie, nasledovali tanečné prázdniny s prvým vystúpením mažoretiek. V rámci prípravy
sa mažoretky zamerali na novoročné
vystúpenia, ale potešili sa aj ďalším
aktivitám na spoločných stretnutiach,
pri ktorých nechýbal ani novoročný
guláš všetkých mažoretkových skupín a 8. januára vystúpili na plese vo
Vitanovej.

V uplynulom roku mala naša
dychovka nabitý program a jej
vystúpenie si mohli pozrieť a vy-

Fordych Tvrdošín, Námestovský
Dychfest. Spolu s Turčianskymi
mažoretkami vo francúzskom

počuť nielen na Slovensku, ale aj za
hranicami našej vlasti vo Francúzsku, Česku a Poľsku, kde zanechali
veľmi dobrý dojem. Najviac ich
však potešilo, že mohli spracovať a
vydať CD-čko s názvom „Zázračným kľúčom...“, ktoré uzrelo svetlo
sveta ešte pred Vianocami.
„Dalo nám to dosť práce presvedčiť sponzorov, urobiť úspešný
projekt, ale ďakujeme aj za pomoc
mestu, ktorú si nesmierne vážime.
Nahrávací maratón trval skoro
týždeň a sme radi, že naše prvé
CD je na svete.
Naše vystúpenia začali v apríli
v Dolnom Kubíne pri príležitosti
oslobodenia mesta. Pri oslavách
1. mája sme hrali v Tvrdošíne,
Dolnom Kubíne a v tomto mesiaci
sme sa zúčastnili poľského festivalu dychových hudieb spojeného
so štátnymi oslavami v Jablonke,
v júli medzinárodného festivalu
v poľskom meste Milowka i koncertu k 105. výročiu požiarneho
zboru v Žywieci. Počas mája a
júna sme sa intenzívne pripravovali na zahraničné účinkovanie na
celoštátnom hasičskom festivale
v českom Pelhřimove, účinkovali
sme na ďalších domácich letných
festivaloch - Trstenská krídlovka,

Bangere de Luncheon sme reprezentovali Slovensko.
Ďalšie koncerty sme odohrali pri Dňoch obce Chlebnice, v
Zuberci, Oraviciach, Mariánsky
deň v Oravskom Veselom, či
koncerty v rámci kultúrneho leta
v Martine a Dolnom Kubíne.
Jesenné koncertovanie pokračovalo na Kubínskom a Martinskom jarmoku, pri Dňoch mesta
Tvrdošín, Deň obce Istebné a
ďalšie koncerty sme odohrali pre
seniorov v Zákamennom, Oravskom Veselom, Oravskej Lesnej
a Istebnom,“ povedal nám vedúci
súboru Daniel Koleják.
(jh)

Propagačný materiál
o Oraviciach

Pre návštevníkov Oravíc a našich termálnych bazénov sme vydali nový informačno-propagačný
materiál, kde si nájdu všetky
potrebné informácie o poskytovaných službách. Záujem o Oravice stúpa nielen medzi poľskou
klientelou, ale túto prekrásnu časť
našej krajiny už objavili aj turisti
z Ukrajiny.

Štefanský turnaj

Kultúrno – spoločenské akcie
25. 1. – Absolventský koncert ZUŠ v MsKS
27. 1. – Ples Gymnázium Tvrdošín v spoločenskej sále
29. 1. – Ples ZŠ M. Medveckej v spoločenskej sále
4. 2. – Novoročná čaša – vyhodnotenie najúspešnejších športovcov
			 za rok 2010 v MsKS
18. 2. – XXIII. Mestský bál Tvrdošín v spoločenskej sále

Plánované akcie – CVČ Tvrdošín

Vo februári sa uskutoční valentínsky večierok, batôžkový maškarný ples pre dospelých, nebude chýbať zábava na korčuliach, deti
sa budú pripravovať na akciu „Tvrdošín má talent“. Pre športovo založené deti sa uskutoční florbalový turnaj pre žiakov ZŠ, futbalový
turnaj, športový deň cez jarné prázdniny, maratón v aerobiku, ale aj
súťaž o najlepšiu tanečníčka nášho CVČ.
V marci to bude výberové kolo pre súťaž „Tvrdošín má talent
- výberové kolo 4.3. Deti budú môcť súťažiť v šachovom turnaji,
uskutoční sa aj turnaj v dáme, futbalový turnaj v ZŠ Márie Medveckej, Orión cup – florbalový turnaj pre žiačky, ale aj vedomostná
súťaž 16.3. „Fyzikálna olympiáda kat. E aj F, a začne aj „Tvrdošínska
florbalová liga mužov“.

Pozvánka do kina
Pripravili sme pre vás
vo februári a marci

z Medvedzia.
S láskou a vďakou spomína
dcéra Lucia s manželom

Ani vo vianočnom a prázdninovom čase CVČ nezaháľalo a pre deti
pripravilo viacero pohybových a ďalších aktivít.
Vianočné posedenie pri stromčeku, prázdninovú besiedku, cvičenie
a mažoretkovú rozlúčku so starým
rokom.
V posilňovni ZŠ M. Medveckej
od 2.1. - 5. 1. absolvovali prázdninovo

Patrónom hasičov a záchranárov je sv. Florián, ktorý je v
symbole našej radnice, kde máme

Tvrdošanka má svoje CD-čko

25. 2. 2011 piatok o 1800
Wall street 2: Peniaze nikdy nespia
– dráma
11. 3. 2011 piatok o 1800
MEGAMOZOG
– animovaná rodinná komédia
20. 3. 2011 nedeľa o 1800
NARNIA NARNIA:
Dobrodružstvá lode Ranný pútnik
– dobrodružno-fantastický film

Neuveriteľná účasť na najstaršom turnaji v stolnom tenise na
Orave, hral sa už 34. ročník, opäť potvrdila, že stolný tenis je nádherným
športom. Turnaja sa zúčastnilo 32
hráčov, ktorí sa tu s chuti zabavili.
Víťazom bez prehry sa stal
Amaltraj Anthony z MSK Malacky, prvý hráč slovenskej extraligy.
Bol výrazným obohatením turnaja
a všetci, ktorí proti nemu hrali, si
to mohli užiť. Veľmi dobrý zápas
s ním odohral aj mladý domáci hráč Jakub Kuloštiak, ktorý
herňu svojim výkonom vyzval k
povzbudzovaniu. Bohatá účasť za
dobrej organizácie sa odvďačila
množstvom kvalitných zápasov aj
prekvapujúcich výsledkov. Turnaj
sa hral švajčiarskym systémom.
Na ďalších miestach sa umiestnili hornooravskí odchovanci: 2.
Juraj Teplanský, 3. Tibor Bednár,

4. Pavol Grobarčík, 5. Ladislav
Zajac, 6. Ján Buczacki, 7. Jakub
Kuloštiak, 8. Miro Bednár st. 9.
Michal Belopotočan, a 10. Marián
Gabarik. Prvých 10 dostalo ceny a
pre všetkých ostatných boli vyžrebované.
(bi)

Daň za psa
Daň za jedného psa za kalendárny rok je 20 eur a je splatná do
31. januára. Od dane je oslobodený
pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP/S).
Oslobodenie sa vzťahuje len na
jedného psa. Za psa chovaného v
rodinnom dome je zníženie sadzby
dane o 70 %. Daň môžete zaplatiť na matrike mestského úradu
v pracovných dňoch od 800 do 1500.

Mesto Tvrdošín
pozýva všetky deti na

KARNEVAL NA ĽADE
31. januára 2011 od 1200 do 1430
Ľadová plocha Pod Velingom.
V prípade veľmi nepriaznivého počasia
sa karneval uskutoční v CVČ Tvrdošín.

MASTNÝ HRNIEC
komédia v podaní hercov Divadla Vendo zo Štefanova,

00
27. februára
2011
o
17
v kine Javor K. Hôrka.
Vstupné: 2,50 €.
Predpredaj v MsKS Medvedzie, čt.: 532 2167.

Batôžkový
maškarný
ples
11. februára 2011

Spoločenská sála v Tvrdošíne.
Hrá DJ Igor Mišura.
Vstupné: 5 €.
Informácie získate v CVČ, tel.: 532 2168.
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Volejbaloví nadšenci sa stretli už po jedenástykrát
Už jedenásť ročníkov má za sebou tradičný turnaj O pohár primátora mesta vo volejbale zmiešaných
družstiev, ktorý organizuje spoločne
mestský úrad s volejbalovým klubom a ktorý sa uskutočnil v športovej hale (7. - 8. 1.). Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev (94 účastníkov),
najmladší účastník mal 15 a najstarší
49 rokov. Za dva dni družstvá odohrali 21 zápasov, 48 setov a 1891
rozohier. Vyvrcholením samotného
turnaja bol zápas medzi družstvami
Gymnázia a Mestským úradom o
celkového víťaza, v ktorom si obidve družstvá siahli takpovediac na
dno síl a divákom predviedli pekné

volejbalové divadlo. I keď po prvom
sete prehrávalo družstvo Gymnázia, druhý set dokázalo vyhrať po
dramatickej zápletke 31:33 a v tajbreku dotiahli súboj do víťazného
konca. Záver turnaja si nenechal
utiecť ani primátor, ktorý spoločne
s poslancami Milanom Kováčom,
Dušanom Šoltésom a Miroslavom
Gabarom odovzdali poháre a ceny
pre jednotlivé kolektívy.
V krátkom príhovore primátor
poďakoval organizátorom, všetkým
účastníkom turnaja za účasť, predvedené výkony a poprial veľa športových a osobných úspechov v
novom roku.

Volejbalistky so striedavými úspechmi
Svoju súťaž už začali v 1. lige
stred aj naše volejbalistky, ktoré
nevstúpili do súťaže najlepšie.
Hlavným dôvodom je aj to, že
dievčatá majú pred sebou školské povinnosti, a tak na tréning
a zápasy nastupujú nekompletné. Výsledky jednotlivých zápasov: Tvrdošín - Martin 0:3, 3:1,

Kysucké Nové Mesto - Tvrdošín 3:2, 1:3, Tvrdošín - Brezno
0:3, 2:3, Kežmarok - Tvrdošín
3:0, 3:0, Martin - Tvrdošín
3:1, 3:1, Tvrdošín - Kysucké
Nové Mesto 1:3, 0:3, Brezno
- Tvrdošín 3:0, 3:0, Tvrdošín
- Kežmarok 0:3, 0:3, Tvrdošín
- Kežmarok 1:3, 2:3.

„Teší ma, že máme za sebou už
jedenásty ročník a myslím, že aj
diváci si prišli na svoje, pretože tu
videli výborný volejbal. Som rád,
že pri športovej akcii sa takto spoločne stretávame v úvode nového
roka. Aj v tomto prípade na celej
čiare vyhral šport, a o to aj v tomto
turnaji predovšetkým ide, aby ste
sa spoločne stretli, zašportovali a
zabavili sa.“
Výsledky turnaja: Gymnázium - Mizuno 2:0, Mestský
úrad - Mizuno 2:0, Gymnázium
- FOFO 2:0, Partners - DVPZ 1:2,
FOFO - Mestský úrad 0:2, Verex
- DVPZ 1:2, Partners - Verex 1:2,
Mizuno - FOFO 0:2, Gymnázium
- DVPZ 2:0, Partners - FOFO 2:0,
Gymnázium - Verex 2:0, DVPZ
- Mestský úrad 0:2, Gymnázium
- Partners 2:0, Verex - Mestský
úrad 1:2, Gymnázium - Mestský
úrad 2:1, Mizuno - Verex 0:2,
Mizuno - DVPZ 0:2, Mestský
úrad - Partners 2:1, Verex - FOFO
2:0, DVPZ - FOFO 2:0, Partners Mizuno 2:0.
Poradie volejbalového turnaja: 1. Gymnázium, 2. Mestský úrad, 3. DVPZ, 4. Verex, 5.
Partners, 6. FOFO, 7. Mizuno.

Na turnaji padlo sedemdesiat sedem gólov
V športovej hale sa 16. januára
uskutočnil futbalový turnaj mužov Tvrdošín CUP 2011, ktorého
sa zúčastnilo šesť futbalových
kolektívov: Oravské Veselé, Zuberec, Nižná, Trstená, Černová

a domáci Tvrdošín. Konkurencia
bola poriadne nabitá, pretože sa
tu stretli popredné mužstvá. V
rámci turnaja odohrali hráči 15
duelov a prítomným divákom

predviedli niekoľko výborných
zápasov, v ktorých padlo 77 gólov,
najviac, sedemnásť nastrieľali naši
hráči. V turnaji sa darilo Trstenej,
ktorá neprehrala ani jeden zápas
a zaslúžene zvíťazila. Najlepším

strelcom turnaja sa stal Martin
Krasuľa s piatimi gólmi a brankárom Červeň obaja z Trstenej. Naši
skončili na 2. mieste. Maratón
zápasov výborne zvládla rozhod-

covská trojica Cyril Kohár, Matúš
Gregorec a Kamil Horváth, ktorý
rozhoduje Corgoň ligu. Turnaj
si nenechali ujsť ani primátori
Tvrdošína a Trstenej.
Výsledky a góly našich: Tvrdošín - Nižná 0:4, Tvrdošín - Zuberec
5:2 - Petrek 2, Bukový, Hradský
a Válek, Tvrdošín - Oravské Veselé
3:2 - Palider, Pikna, Sirota, Tvrdošín - Trstená 1:1 - Baláž, Tvrdošín
- Černová 8:2 - Bukový 3, Palider
2, Válek, Sirota a Baláž.
Ceny víťazom odovzdával
prezident ŠK Tvrdošín Milan Sirota a Peter Štubendek, M. Sirota
v závere poďakoval hráčom, funkcionárom a rozhodcom za účasť a
organizátorom za dobre pripravený
turnaj.
Konečná tabuľka:
1. Trstená
15 : 2 13
2. Tvrdošín
17 : 11 10
3. Nižná
15 : 7
9
4. Černová
15 : 17
6
5. Zuberec
6 : 21
3
6. Or. Veselé
9 : 19
3

Prípravka jesenným majstrom
Naša prípravka odohrala na
jeseň štyri turnaje s vynikajúcimi výsledkami, aj keď turnaj
v Habovke nám nevyšiel podľa
predpokladov. Je potešiteľné,
že medzi nás prišli noví futbalisti, pretože po veľkej obmene
kádra zostali v mužstve iba piati
hráči. Nové tváre sa výborne
adaptovali do mužstva. Takisto
teší fakt, že máme medzi sebou
aj dievčatko, Viktóriu, ktorá sa
nestratila ani medzi staršími
chlapcami.
Turnaj v Zuberci: Tvrdošín Zuberec 4:2, Tvrdošín - Trstená
3:0, Tvrdošín - Habovka 3:2.
Turnaj v Habovke: Tvrdošín
- Zuberec 1:1, Tvrdošín - Trstená
3:3, Tvrdošín - Habovka 4:2.
Turnaj v Tvrdošíne: Tvrdošín
- Zuberec 2:1, Tvrdošín - Trstená
4:3, Tvrdošín - Habovka 5:1.
Turnaj v Trstenej: Tvrdošín -

Bez straty bodu
Odštartovala aj stredoslovenská III. liga mužov, ktorá sa hrá
turnajovým spôsobom a poprvýkrát sa do nej prihlásilo aj družstvo Tvrdošína. Cieľom mužov
je postup do II. ligy. Výsledky
doteraz odohraných zápasov:
Fbk Tvrdošín - Meteníci Likavka
5:1, Dolný Kubín „B“ - Tvrdošín
3:6, N Sport Zvolen - Tvrdošín
3:4, Tvrdošín - Fbk Turany 3:11.
V aktuálnej tabuľke mužom zatiaľ
patrí prvé miesto.

Zuberec 3:1, Tvrdošín - Trstená
4:1, Tvrdošín - Habovka 5:2.
CELKOVÁ TABUĽKA PO
JESENI:

1. Tvrdošín
2. Zuberec
3. Trstená
4. Habovka

12
12
12
12

10
6
5
0

2 0
2 4
2 5
0 12

41:19 32
28: 18 20
26:26 17
14:46 0

Spoločná fotografia účastníkov volejbalového turnaja s primátorom mesta
a organizátormi.

Najlepší športovci si prevezmú ocenenie
V návrhu na ocenenie najlepších
športovcov nášho mesta za uplynulý
rok si jednotliví tréneri určili týchto
športovcov:
Futbal - muži: 1. Peter Machunka, 2. Jaroslav Hradský 3. Štefan
Macko
Mladší dorast: 1. Michal Gregorec, 2. Peter Huraj, 3. Michal Kováč
Starší dorast: 1. Filip Janček,

Futbalisti sa začali pripravovať
Na jarnú sezónu sa už chystajú
aj naši futbalisti, A družstvo pod
vedením trénera Jozefa Vavrečana
už absolvovalo úvodné tréningy
a zmerali si svoje sily na futbalovom turnaji v športovej hale.
Po jesennej časti V. ligy je mužstvo na druhom mieste tabuľky so
stratou dvoch bodov na vedúci celok, čo mu dáva dobre predpoklady
do jarnej časti bojovať o vrchné
priečky. Najlepším strelcom po
jeseni bol Štefan Macko, ktorý
do súperových brán nastrieľal 15
gólov. Do zimnej prípravy, sa ku

Florbalová extraliga
Do nového extraligového kolotoča vstúpili aj naše florbalistky a po
desiatich kolách figurujú v tabuľke na
4. mieste s trinástimi bodmi, keď na
vedúce Pruské strácajú päť bodov.
Výsledky: 1. kolo: ŠK 98
Pruské - FBK Tvrdošín 4:3, 2.
kolo: ŠK UNIHOC Žirafa Žilina
- Tvrdošín 5:4, 3. kolo: Tvrdošín
- ŠK 1 FBC Trenčín 12:8, 4. kolo:

Tvrdošín - ŠK Rebels Topoľčany
7:0, 5. kolo: VŠK FTVŠ Hurikán
BA - Tvrdošín 4:5, 6. kolo: ŠK
Dragons Ružinov BA - Tvrdošín
4:4, 7. kolo: Tvrdošín - ŠK SPU
DFA Nitra 9:8, 8. kolo: Tvrdošín
- FBC Mikuláš Prešov 5:2, 9. kolo:
Tvrdošín - NTS FK-ZŠ Nemšová
6:3, 10. kolo: FBK Tvrdošín - ŠK
98 Pruské 3:11.

dospelým pridali aj naši najlepší
dorastenci, ktorých si tréner vybral
na základe ich výkonnosti a futbalového rastu. Niektorých sme mali
možnosť vidieť už v jesenných
dueloch a nepočínali si najhoršie.
Okrem tréningov si naplánovali
aj prípravné zápasy a prvý z nich
odohrali na umelej tráve v Námestove 18. 1. s treťoligovou Rovinkou
s ktorou remizovali 2:2.
Samozrejme, že prípravu na
jarnú sezónu už začínajú aj naše
ďalšie futbalové kolektívy dorastencov, žiakov a predprípravky.

Florbal muži: 1. Michal Uhlík,
2. Jakub Kiš,
Šach: 1. František Medvecký, 2.
Ján Španko, 3. Ľubomír Vnenk
Volejbal - ženy: 1. Lucia Gejdošová , 2. Ľudmila Sochuliaková, 3.
Lucia Dzureková
Kadetky: 1. Rebeka Melková, 2.
Tatiana Mišicová, 3. Natália Kováčová
Stolný tenis: 1. Jakub Kuloštiak, 2. Jakub Michalčík 3. Martin
Kysel ml.
Najlepšiu desiatku športovcov
nášho mesta vyberie športová komisia
a 4. februára budú vyhodnotení na
slávnostnom spoločenskom podujatí
Novoročná čaša.

Pozvánka
na turnaj
V sobotu 26. februára
od 800 sa uskutoční v športovej hale futbalový turnaj
starších žiakov s prvoligovým obsadením.

Stolnotenisové výsledky
Naplno už bežia aj stolnotenisové súťaže, kde
v jednotlivých ligách mužov máme až štyri družstvá. Naši muži v druhej lige zatiaľ figurujú na 8.
mieste s 26 bodmi.
2. liga: Tvrdošín A - Rabča
A 17:1, Tvrdošín A - Martin A
1:17, Tvrdošín A - Vrútky A 12:6,
Bytča A - Tvrdošín A 15:3, Žilina
B - Tvrdošín A 13:5, Tvrdošín

A - Krupina A 9:9, Tvrdošín A
- B. Bystrica RIALL A 4:14, Ružomberok B - Tvrdošín A 14:4,
Dolný Kubín SPST A - Tvrdošín
A 10:8, Tvrdošín A - Stránske A

Mladí stolnotenisti nám robia radosť
Druhé kolo Slovenského pohára v stolnom tenise v kategórii
najmladšieho žiactva chlapci hrali
v Pezinku a dievčatá v Majcichove
a jeho výsledky potešili aj nás.
Martin Kysel (2001) neustále
stúpa v slovenskom rebríčku vo
svojej kategórii a zlepšil sa aj
v Pezinku, kde obsadil 9. miesto
a toto umiestnenie ho vynieslo
už na celkové 11. miesto na Slovensku. Jeho vek mu umožňuje
hrať túto vekovú kategóriu aj na
budúci súťažný ročník. Darí sa aj
Natálii Divinskej (2002), ktorá sa

Zľava v stoji: Filip Marec, Henrik Serek, Maroš Bednár,
Alex Holub, Pavol Horvát, Kormančík Branislav a Roman
Repka. Zľava v podrepe: Lukáš Polák, Dušan Šturek, Samuel
Belopotočan, Martin Horvát, Martin Bednár, Marián Dúbravský a Viktória Kovalíková.

2. Peter Pňaček, 3. Ľubomír Pikna
Starší žiaci: 1. Andrej Bránicky,
2. Lajš Michal, 3. Matej Janol
Mladší žiaci: 1. Martin Bránický,
2. Jaroslav Bebej, 3. Dávid Sojčák
Prípravka: 1. Maroš Bednár, 2.
Martin Bednár, 3. Branislav Kormančík
Florbal ženy: 1. Veronika Turčáková, 2. Barbora Spišiaková,

V nominácii SR
aj naše hráčky
V dňoch 2. - 6. februára ženská
florbalová reprezentácia zabojuje
na kvalifikácii v Poľsku o historickú účasť na MS, ktoré sa budú
konať vo Švajčiarsku, teší nás, že
v nominácii medzi dvadsiatkou
hráčok sú aj naše dievčatá: Mária
Stančeková, Veronika Turčáková,
Barbora Spišiaková, Milota Hutirová a nechýba ani Denisa Ferenčíková, ktorá v súčasnosti hrá za
Vítkovice.

v Majcichove prvýkrát prebojovala do elitnej šesťtnástky hráčok a
obsadila delené 11. až 14. miesto,
čo ju posunulo už na 16. miesto
v slovenskom rebríčku a v tejto
kategórii môže súťažiť ešte ďalšie
dva roky!
Po prvýkrát si vyskúšala v
súťaži svoje schopnosti aj Sabína
Chylová (2001). Pri svojom prístupe má veľké predpoklady, že
sa určite zlepší, veď hrá len od
začiatku školského roku. Priebežné 33. miesto v rebríčku SR
bude mať možnosť vylepšiť na
ďalšom kole Slovenského pohára
mládeže.
(bi)

14:4, Tvrdošín A - Višňové A 9:9,
Kysucké Nové Mesto A - Tvrdošín
A 16:2, Tvrdošín A - B. Bystrica
RIALL B 12:6, Tvrdošín A Brezno A 13:5.
4. liga východ: Tvrdošín B
- Iľanovo A 2:16, Tvrdošín B Hruštín A 10:8, D.Kubín A - Tvrdošín B 17:1, Tvrdošín B - Rabča
B 13:5, ŠKST Ružomberok C Tvrdošín B 12:6, Tvrdošín
B - Ľubeľa A 4:14, Lipt. Mikuláš
A - Tvrdošín B 9:9, Tvrdošín
B - Námestovo B 2:16, Lokca
A - Tvrdošín B 14:4, Tvrdošín
B - Zuberec A 5:13, Oravská Lesná A - Tvrdošín B 13:5, Naše B
družstvo je po jedenástich kolách
na 9. mieste.
5. liga: Tvrdošín C - Námestovo Stred A 10:8, Oravská Poruba
A - Tvrdošín C 15: 3, Tvrdošín
C - Dlhá A 8:10, Bziny A - Tvrdošín C 13:5, Tvrdošín C - Mútne A
5:13, Tvrdošín C - Sedl. Dubová
A 6:12, Lokca B - Tvrdošín C
12:6, Tvrdošín C - Nižná B 7:11,
Krivá A - Tvrdošín C 18:0, Tvrdošín C - Námestovo C 12:6, D.
Kubín B - Tvrdošín C 9:9. Naše C
družstvo je po jedenástich kolách
na 10. mieste.

Naši šachisti okupujú vrchné priečky
Naši šachisti v 3. lige C1 si počínajú veľmi dobré, keď v tabuľke
sú zatiaľ na 3. mieste a na vedúci
celok TJ INBEST Dunajov B
strácajú len tri body. Veľmi dobré
zápasy odohrali so Žilinou a Liptovským Mikulášom. Ešte lepšie
je na tom B družstvo šachistov,
ktoré dokonca v štvrtej lige vedie
predbežnú tabuľku.
Výsledky 3. liga C1: ŠK Tvrdošín - TJ INBEST Dunajov B
2,5:5,5; Tvrdošín A - ŠO Caissa

Čadca C 4 : 4, Tvrdošín A - MŠK
Dolný Kubín B 4,5:3,5; Tvrdošín
A - TJ Mladosť Žilina C 7,5: 0,5;
Tvrdošín A - TJ KTK Liptovský
Mikuláš 6,5:1,5.
Výsledky 4. liga C12: OŠK
Exalogic Bešeňová - ŠK Tvrdošín B 3:5, Tvrdošín B - TJ Lúčky
- kúpele 6: 2, ŠK Važec - Tvrdošín B 3:5, Tvrdošín B - ŠKM
Liptovský Hrádok 7,5: 0,5; ŠK
Ružomberok A - ŠK Tvrdošín
B 5,5:2,5.
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