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Cezhraničná spolupráca v znamení ďalších projektov
Spolupráca mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko vyústila do tvorby ďalších projektov. Prvý s názvom Cesty
s výhľadom na Tatry, šanca na opravu komunikačnej
infraštruktúry mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko rieši
spoločné problémy v oblasti dopravy, komunikácie a
bezpečnosti. Druhý sa týka oblasti cestovného ruchu,
v rámci ktorého, v prípade úspešnosti, by mesto chcelo
zrekonštruovať a oživiť bývalý hotel Limba. Žiadosti
boli koncom marca zaslané do Krakowa.

Hlavným cieľom projektu je
zvýšenie dopravnej dostupnosti
atraktívneho turistického územia a zlepšenie bezpečnosti
občanov mesta Tvrdošín a
gminy Kościelisko prostredníctvom modernizácie ciest.
Je to ďalší krok k posilneniu
a rozšíreniu spolupráce medzi
partnermi.
Projekt bude realizovaný
na obidvoch stranách hranice,
výsledkom budú zmodernizované cesty v Tvrdošíne a
Kościelisku. Každý z partnerov
je zodpovedný za svoju časť

ných prác na svojom území.
Okrem investičných akcií sú
naplánované spoločné stretnutia
zástupcov verejných inštitúcií,
spoločenských a podnikateľských
subjektov, ktoré by mali prispieť
k nadviazaniu ďalšej hospodárskej spolupráce. Plánované je vydanie turistickej mapy, na ktorej

Posledné podpisy oboch projektov štatutármi. Sprava zástupkyňa V. Jančeková, primátor I. Šaško,
ekonómka S. Czubernat, wójt B. Pitoń a pracovník
referátu výstavby T. Laszczyk.
projektu a v prípade úspešnosti, budú uvedené aj inštitúcie a subzabezpečí realizáciu plánova- jekty, majúce podstatný vplyv na

rozvoj cezhraničnej spolupráce
v oblastiach turistiky, dopravy,
obchodu a ďalších.
V Tvrdošíne v prípade
úspešností by to bola investícia
vo výške 1 369 792 eur, ktorá
bude predstavovať zlepšenie
infraštruktúry sídliska Medvedzie. Mestským zastupiteľstvom bola vybratá tiež preto,
lebo v tejto časti mesta sú najlepšie vysporiadané vlastnícke
vzťahy, ktoré sú zapísané v
prospech mesta. Celkovo ide
o 2,523 km cesty a 10 434 m2
chodníkov a parkovacích miest.
V rámci projektu bude urobená
modernizácia odvodnenia dažďovej kanalizácie a vymenený
asfaltový povrch. Pôvodné
chodníky a obrubníky budú
nahradené zámkovou dlažbou.
Projekt počíta s vybudovaním
prechodov pre peších a pre
vozičkárov a osadením dopravných značiek. Kościelisko si do
projektu naplánovalo okrem
modernizácie ciest aj osadenie
verejného osvetlenia, ktoré v
našom meste plánujeme riešiť
osobitne.

Na pracovných rokovaniach
v Čechách a Rumunsku
Primátor Ivan Šaško sa v marci a začiatkom apríla
zúčastnil oficiálnych návštev Národnej rady Slovenskej
republiky v parlamentoch Českej republiky a Rumunska.
„Česi sú naši najbližší
susedia, spája nás spoločná
história a priateľské väzby, i
preto je spolupráca nadštandartná. Hodnotili sme našu
doterajšiu spoluprácu, ktorú
považujeme za veľmi dobrú vo
všetkých oblastiach života.
V rokovaniach našich spoločných výborov sme najväčší priestor venovali najmä
cezhraničnej spolupráci pri

čerpaní prostriedkov z eurofondov pre rozvoj re-giónov, ktorej výsledkom boli
viaceré úspešné cezhraničné
projekty.
Nadviazali sme aj ďalšie
nové kontakty, ktorými sa táto
spolupráca ešte viacej rozšíri
a prehĺbi, týka sa to najmä
oblasti vo verejnej správe, kde
nás čaká ešte veľa práce.
(Pokračovanie na 2. str.)

Pani Grażyna Gęsicka, bývala ministerka regionálneho rozvoja poľskej vlády a poslankyňa poľského Sejmu bola členkou prezidentskej delegácie, ktorá tragicky zahynula
10. apríla pri Smolensku. Jej stratu vníma vedenie mesta veľmi intenzívne, pretože
sme ju osobne poznali. Spomíname si na jej návštevu spolu s ďalšími poslancami Sejmu
v Tvrdošíne. Pociťujeme ľútosť nad tragickou udalosťou a vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým. Poslankyňa pri podpise do pamätnej knihy nášho mesta vo februári
2008 je tiež to, čo nám vždy bude pripomínať tragickú udalosť poľského národa.

Sviatok Dňa učiteľov je veľkou spoločenskou udalosťou
Na pozvanie primátora sa 16. apríla usku- to deň o uznaní a poďakovaní že si myslím, že len keď bude
točnilo stretnutie pracovníkov školských všetkým vám za vašu prácu, dobrá škola a dobrí učitelia,
zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsob- ktorá nie je len prácou, ale aj tak budeme vychovávať aj
poslaním. Ďakujem vo svojom dobrých žiakov. Snažíme sa,
nosti mesta pri príležitosti Dňa učiteľov.
V úvode spoločenského jú na chode našich školských mene, ale aj za vedenie mesta aby naše školské zariadenia
večera sa prítomným pred- a predškolských zariadení. Je za vašu vykonanú prácu, preto- boli materiálne zabezpečené,
hoci nie všetko sa dá
stavili mažoretky
splniť na sto percent.
a nechýbala báV tento deň vám chcem
seň „Poďakovavyjadriť úprimnú úctu
nie pani učiteľke“,
a vďaku za všetko, čo
potom sa ku prírobíte pre naše deti, pre
tomným prihovonaše mesto. Ďakujem
ril primátor mesta
aj našim bývalým učiIvan Šaško.
teľom a želám všetkým
„Dnešný večer
do ďalšieho života len
je kvôli vám a pre
to najlepšie, veľa zdravás. Som rád, že
via, šťastia v osobnom
ste prijali moje
živote, rodinách, ale aj
p o z va nie , te ší
veľa trpezlivosti vo vama, že pozvanie
šej práci, aby ste dosaprijali aj bývahovali dobré výsledky
lí učitelia, ale aj
a vychovávali dobrých
vychovávatelia a
žiakov, s ktorých budeďalší pracovníci,
ktorí sa podieľa- K učiteľom, ktorí sú na zaslúženom dôchodku sa prihovoril a poďakoval primátor mesta.
(Pokračovanie na 2. str.)
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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

Trojjediný Bože, ako ťažko viem milovať iných. Málo sa viem starať o
radosť pre tých, ktorí sa starajú o moju radosť. Pane, a Ty ešte predkladáš
ako známku milovania: Ak chcem milovať Teba, mám sa starať aj o radosť
iných, tých, ktorí ma nemilujú. Ak Ťa chcem milovať, mám sa starať aj o
radosť tých, ktorí ma nenávidia. Ak Ťa chcem milovať, mám sa starať aj o
radosť tých, ktorí ma mučia a likvidujú.
Július Chalupa

Rokovalo mestské zastupiteľstvo

Na mimoriadnom zasadnutí sa
stretli 20. apríla poslanci mestského
zastupiteľstva.
Dôvodom ich stretnutia bolo riešenie niekoľkých aktuálnych úloh,
medzi ktorými bolo najdôležitejšie
schválenie zmluvy o bezplatnom
prevode privatizovaného majetku –
priestorov schátralého dopravného
ihriska z Fondu národného majetku SR na mesto Tvrdošín. Ako nás
informoval primátor, mesto sa už
dlhé roky usilovalo získať tento
pozemok pre vybudovanie domova
dôchodcov, čo sa podarilo v polovici apríla.
„Po dlhých rokoch sa nám podarilo získať tento pozemok. Zmluva
o jeho prevode z Fondu národného
majetku je už schválená vládou a
podpísaná ministrom hospodárstva.
Bolo potrebné, aby tento dokument
schválilo zastupiteľstvo, pretože táto
zmluva je súčasťou povinnej dokumentácie k projektu na vybudovanie
domova dôchodcov. Mimoriadne zastupiteľstvo spolu so zmluvou schválilo predloženie žiadosti s názvom
Domov sociálnych služieb SENIOR
Tvrdošín vo výške takmer 2 milióny
eur, ktorého ciele sú v súlade našim
s platným Územným plánom mesta
a Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Tvrdošín.
Zároveň sme sa zaviazali, v prípade
úspešnosti, podieľať sa 5 percentným spolufinancovaním.“

Dopravné ihrisko už dlhé roky
neslúžilo svojmu účelu, nikto z neho
nemal úžitok. Vedenie mesta tento
stav vyrieši zakúpením mobilného
detského ihriska, ktoré bude postavené na určených asfaltových
plochách alebo na detských, či
športových ihriskách.
Ďalším dôležitým bodom
programu bolo schválenie prenájmu
hasičskej zbrojnice, o rekonštrukcii
ktorej jednal primátor s prezidentom Hasičského záchranného zboru
Alexandrom Nejedlým. Vedenie
mesta má záujem, aby hasičský a záchranný zbor v našom meste pracoval v priestoroch zodpovedajúcich
požiadavkám súčasnosti. „Mal som
už niekoľko rokovaní na krajskej
a celoštátnej úrovni. Keďže mesto
nemôže žiadať finančné prostriedky
na rekonštrukciu štátnej zbrojnice,
urobili sme všetko preto, aby sme
našim hasičom pomohli. Už je na
50 percent vypracovaný aj projekt
na rekonštrukciu a najmä dostavbu
budovy.“ V tejto súvislosti poslanci
schválili dlhodobý 25-ročný prenájom za symbolické ročné nájomné
1 euro hasičskému a záchrannému
zboru len preto, aby tito hasiči ostali
v našom meste a najmä, aby sa im
zlepšili podmienky. Preukázanie
vlastníckych vzťahov je povinnou
prílohou k podaniu žiadosti, bez
čoho sa nedajú získať finančné
prostriedky z eurofondov.

Spolu oceníme MATKU ROKA 2009

Počas celomestského podujatia osláv Dňa matiek 9.
mája o 1400 v kine Javor udelí primátor mesta Ivan Šaško
ocenenie „Matka mesta Tvrdošín za rok 2009“.
Toto ocenenie bude udelené matke, ktorá dostane od obyvateľov nášho mesta najviac hlasov v ankete, ktorú týmto
vyhlasujeme.
Podnety a návrhy, na ktorých bude uvedené meno matky,
vek, adresa a zdôvodnenie, prečo si toto ocenenie zaslúži
prosíme zaslať alebo priniesť najneskôr do 7. mája do 1500
do Mestského kultúrneho strediska Medvedzie alebo poslať
na mailovú adresu sekretariat@tvrdosin.sk spolu s Vašim
menom, resp. podpisom.
Veríme, že aj Vy máte medzi sebou alebo vo svojom okolí matky, ktoré si toto ocenenie zaslúžia, a že sa vo veľkom
počte zapojíte do tejto ankety. Váš opis bude rozhodujúci vo
výbere „Matky“, aby toto ocenenie bolo udelené objektívne
a spravodlivo.

DRUHÁ
MÁJOVÁ NEDEĽA PATRÍ VÁM, NAŠE MATKY
Každým úsmevom, dotykom,
každým Tvojím milým gestom,
plným lásky a nehy
meníš mamička môj svet na žiarivé mesto.
Si zmyslom môjho života
a moje srdce je šťastné, že môže biť pre Teba.
Pri príležitosti vášho sviatku prijmite pozvanie od primátora mesta.
Program je venovaný všetkým matkám, mamičkám, babičkám a starým matkám.
Primátor mesta chce aj týmto podujatím vysloviť uznanie
a poďakovanie všetkým matkám nášho mesta.

V nedeľu 9. mája o 1400 sa v kine Javor predstaví FS Oravan, deti MŠ, ZŠ, CVČ a ZUŠ.
Na stretnutie s Vami, drahé matky, sa teší Váš primátor.
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Blížia sa voľby do Národnej rady SR

Voľby klopú na dvere

Oproti iným kandidátom z Oravy máte určitú výhodu. Voliči vás
poznajú, v minulých voľbách vám
dali dôveru, čoho výsledkom boli aj
preferenčné hlasy.
„Preferenčné hlasy, tie sú veľmi
dôležité a vážim si ich, pretože sú tiež
akýmsi ohodnotením práce človeka.
Vo voľbách do parlamentu z deviateho
miesta na kandidátke SNS som získal
takmer sedem tisíc preferenčných
hlasov zo všetkých kútov Slovenska,
čo svedčí o tom, že ľudia poznajú moju
prácu. Možno to boli bývalí študenti,
možno tí, s ktorými som prišiel do
styku počas mojej 25-ročnej práce
v samospráve, možno urbárnici, dôchodcovia, či zdravotne postihnutí
ľudia, ktorým sa snažím vychádzať v
ústrety, pretože dlhodobo presadzujem sociálnu politiku. Tento rok by
som sa chcel uchádzať aj o podporu
tých Tvrdošínčanov, ktorí sa volieb

nezúčastnili alebo volili niekoho iného, pretože viem, že z pozície poslanca
NR SR môžem pre naše mesto ešte
veľa urobiť.“
V denníku Pravda z 22. februára
tohto roku bol článok s nadpisom
„Národniarsky Tvrdošín je magnet
na eurofondy. Ako vnímate snahu
niektorých médií písať formou „čim
horšie píšu o Slovensku, tým lepšie
sa predávajú noviny“ ?
„Autor tam písal, že Tvrdošín
sa bude pýšiť novou pešou zónou,
zrekonštruovanými školami, ďalšími
kilometrami kanalizácie, moderným
kultúrnym strediskom, ale aj novou
fasádou radnice a obnoveným gotickým kostolom. Povedal, že keby len
polovica miest a obcí bola tak úspešná,
nestačili by všetky eurofondy na roky
2007 - 2013 pre Slovensko. Stojím
si za tým, že za týmto úspechom je
schopnosť pripraviť dobré projekty.

Som rád, že sa nám v Tvrdošíne darí,
naďalej sa budem usilovať, aby som
pomohol mestu a nášmu regiónu. Ten,
kto chce vidieť, vidí, ten, kto nechce,
tomu môžete dať aj modré z neba, aj
tak nebude spokojný. Na margo toho
nespokojného A. P., ktorý to priznal v
denníku Pravda, len preto, aby pošpinil
a ponížil naše mesto, ktorý nepochádza
ani nebýva v našom meste, ktorý je za
všetkým zlom, ktoré sa udeje v našom
meste, ktorý okrem iného v Oraviciach
zanechal a chráni zdevastovanú maštaľ, či mnoho ďalších podvodov, ktoré
stihol urobiť v našom meste, ktorému
nič nie je dobré, si kladiem otázku: Prečo je ten človek a jemu páru podobných
taký nešťastný, keď je, či keď sú jemu
podobní takí zlí?“
Konkrétne strany tvoria konkrétni ľudia. Podľa vás má zvíťaziť
stranícky princíp, alebo kladiete
dôraz na to, aby občania volili
osobnosti?
„Samozrejme, že osobnosti. Voľby
nie sú o stranách, ale o ľuďoch, o tých,
ktorým dôverujeme, o ktorých sme
presvedčení, že svojou prácou už niečo dokázali. Za seba môžem povedať,
že tu nejde o strany, ale o nás, o toto
mesto. Ak mi občania dajú svoj hlas,
budem môcť opäť ľuďom pomáhať pri

(Dokončenie z 1. str.)
Za dôležité pokladám kontaktovanie parlamentných výborov českej a poľskej strany
a naše spoločné stretnutia.
Myslím si, že v tejto oblasti som
prispel značným spôsobom
k rozvoju vzájomných vzťahov. Českí poslanci navštívili
aj naše mesto a veľmi sa im
páčilo v Oraviciach. Potešilo
ma, že ich navštívili nielen na
oficiálnej úrovni, ale neskôr aj
súkromne so svojimi rodinami.
A i keď sa končí volebné obdo-

bie, hovorili sme aj o našich
cieľoch a spoločných plánoch
do budúcnosti.
Aj v Rumunsku na nás čakal nabitý pracovný program.
Gro návštevy spočívalo v rokovaniach s poslancami Komisie pre verejnú správu,
teritoriálnu organizáciu a
ochranu životného prostredia
Senátu Rumunska. Našli sme
spoločnú reč, riešili sme najmä
otázky, týkajúce sa verejnej
správy, ale aj budúcej spolupráce. Len málo ľudí vie o prí-

rodných zdrojoch tejto krajiny
a možnostiach, ktoré má táto
krajina. I preto má budúca
spolupráca veľký význam.“
Pre slovenskú delegáciu,
okrem stretnutí na parlamentnej pôde, boli pripravené stretnutia s predstaviteľmi samospráv, predsedom župnej rady
župy Prahova, primátorom
mesta Ploiesti, poslancami
Komisie pre verejnú správu, teritoriálnu organizáciu a
ekologickú rovnováhu Komory poslancov a pracovníkmi

ministerstiev. Veľký význam
primátor prisúdil stretnutiam
s Adrianom Miroslavom Merkom, poslancom za slovenskú
národnú menšinu v Rumunsku, ktorý je zároveň predsedom parlamentnej skupiny
rumunsko - slovenského priateľstva a Dagmar Repčekovou,
slovenskou veľvyslankyňou
v Bukurešti, s ktorými sa
dohodli na zintenzívnení vzájomných vzťahov a zvýšení
záujmu o slovenskú menšinu
v Rumunsku.

Slávnostným poklepaním základného kameňa bola 9. apríla zahájená rekonštrukcia materskej školy v Medvedzí. Primátorovi mesta a
dodávateľovi stavby firmy Omoss,
ktorú zastupovali Štefan Traj a pán
Jankola asistovali deti materskej
školy, ktoré sa prezentovali aj krátkym kultúrnym programom.
Hoci problém s obstaraním verejného dodávateľa oddialil začiatok rekonštrukcie materskej školy,
vedenie firmy Omoss potvrdilo, že
dodržia plánované ukončenie stavby a zrekonštruovanú ju odovzdajú
mestu, zriaďovateľovi zariadenia do
konca septembra tohto roku.
„Na tomto kameni bude neskôr
osadená pamätná tabuľa, pripomínajúca jej rekonštrukciu. Som

rád, že sme túto škôlku zachránili,
opravili a tým vytvorili našim deťom a personálu materskej školy

lepšie podmienky. Už dlhšie sme
plánovali opravu tohto zariadenia,
nie je to však také jednoduché, ako

sa na prvý pohľad zdá. Uspeli sme
však v projekte s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia materskej
školy Medvedzie“, kde sme získali
z eurofondov 759 179,44 eur. Škôlka dostane novú strechu, ústredné
kúrenie, vymenia sa okná a dvere,
zateplí sa, čím sa podstatne znížia
náklady na energie. Nové budovy
budú potrebovať aj kultúrnejšie
prostredie, a to budeme tiež upravovať.
Mesto do tohto zariadenia
prispeje nielen povinnými piatimi
percentami, ale vloží tu ďalšie
financie, pretože do projektu sa
nám nepodarilo presadiť všetko to,
čo chceme v škôlke opraviť a zrekonštruovať,“ povedal v príhovore
primátor mesta.

(Dokončenie z 1. str.)
me mať čestných a statočných
ľudí,“ povedal okrem iného
primátor.
Potom nasledovalo udelenie plakety Jána Amosa
Komenského, ktorú si z rúk
primátora v tento slávnostný večer 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.
„Rozhodli sme aj takto
vyjadriť verejné uznanie a
poďakovanie tým, ktorí si to
naozaj zaslúžia. Verím, že
oceňovanie sa stane tradíciou. Prajem vám ešte veľa
rokov prežitých v zdraví, šťastí a radosti, nech v dobrom
spomínate na svoju prácu a
poslanie, srdečne ďakujem,“
povedal primátor.
Po slávnostnom prípitku„odštartoval“ primátor

večerné posedenie s pestrým programom, v ktorom
sa predstavili deti z CVČ,
pedagógovia zo ZUŠ, Diana
Krišková, Richard Zaťko s
Marcelou Bielopotockou a
DJ Miro Gáll. Nechýbal ani
zaujímavý film o meste, kde
boli zosumarizované najdôležitejšie udalosti, ktoré sa
udiali v našom meste v minulom roku.
Príjemná atmosféra, ktorá vládla v sále, sa prejavila
po hlavnom programe, keď
sa k slovu dostal disdžokej
a tanečný parket sa zaplnil
tancujúcimi. Ako nám viacerí
povedali, takéto uvoľnenie
po náročnej práci v škole je
balzamom pre učiteľa. „A
nezabudnite za tento počin
poďakovať všetkým tým, čo
toto stretnutie pripravili. Ďakujeme zo srdca primátorovi
mesta, že pri svojej zodpovednej práci nezabúda ani na
nás učiteľov a zamestnancov
školstva v našom meste.“ O
svoje pocity sa s nami podelili

Má výhodu. Nie je anonymný, pretože je primátorom
nášho mesta, je dlhoročným predstaviteľom samosprávy,
tretie volebné obdobie je poslancom Žilinského kraja, v
Národnej rade je podpredsedom Výboru pre verejnú správu
a regionálny rozvoj aj podpredsedom poslaneckého klubu
SNS. Je za ním vidieť kus roboty. Aj teraz sa bude uchádzať
o dôveru najmä občanov nášho mesta, Oravy i celého Slovenska pri júnových voľbách do Národnej rady SR.

rôznych problémoch. Samozrejme, že
je to aj o finančnej pomoci pre mesto,
región, ktorú môže poslanec svojou
aktivitou ovplyvniť.“
Na kandidátnych listinách poslancov za Oravu je veľa mien,
ktoré sú na hranici nezvoliteľnosti.
Môže sa stať, že Oravu nebude mať
kto zastupovať.
„Je to na posúdení voličov. Bol
by som rád, ak by bol niekto na kandidátke, napr. za SMER či KDH v
prvej desiatke, aj ja budem ľuďom
hovoriť, že je potrebné toho človeka
voliť. A vždy ma poteší, ak sa niekto z
Tvrdošína dostane do parlamentu, aj
keď by mal byť v opozícii. Vždy, ako
poslanec národnej rady, má možnosť
pomôcť svojmu mestu, regiónu, ale
v prvom rade musí chcieť. To je to
najpodstatnejšie. Ľudia si musia uvedomiť, že nie je potrebné voliť tých,
ktorí o tento región nemajú žiadny
záujem. Aj tu si volič musí položiť
otázku, čo takýto poslanec urobí pre
tento región. Ak volič volí stranu, či
kandidáta, ktorý nemá šancu sa dostať do parlamentu, čo vlastne potom
získajú uvedení voliči, mesto, či región.
Samozrejme, že nič lebo uvedená
strana a nezvolený poslanec nikomu
nedokážu pomôcť.“

Na pracovných rokovaniach v Čechách a Rumunsku

O tom, kto bude hájiť záujmy nášho mesta a regiónu Oravy rozhodneme v sobotu 12. júna 2010

Kandidáti do NR SR z nášho mesta
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta, 9. miesto za SNS
Ing. Zuzana Pitáková
riaditeľka odboru, 54. miesto za ĽS – HZDS
Mgr. Roman Mojš
stredoškolský učiteľ 132. miesto za SaS
Ďalší kandidáti do NR SR z Oravy
Za Smer - SD sa Ing. Viera Mazúrová z Oravskej Lesnej dostala
na 85., Ing. Juraj Pukáč z Dolného Kubína na 92., Ing. Jozef Ďubjak
z Trstenej na 121. a Mgr. Anton Martvoň na 150. miesto kandidátnej
listiny.
Na kandidátnej listine SDKÚ – DS obsadil Peter Markovič z Dolného Kubína 21., Karol Graňák z Oravskej Jasenice 63. a Anton Ratičák
z Námestova 135. miesto.
Za stranu KDH je Ing. Marianna Kianičková z Oravskej Lesnej
na 42., Ing. Vladimír Šiška zo Zuberca na 62. a Ing. Peter Drozd z
Dolného Kubína na 137. mieste.
Na kandidátnej listine ĽS – HZDS je Ing. Vladimír Pavelka z
Dolného Kubína na 8., Peter Škombár z Vasiľova na 63. a Ing. Ivan
Poláčik zo Štefanova nad Oravou na 141. mieste.
Mário Papán z Oravskej Poruby bude kandidovať za stanu MOSTHID na 120. mieste.
Za KSS Ján Sporka z Dolného Kubína získal 43. miesto na kandidátnej listine.
Pre nadchádzajúce parlamentné voľby sa uchádzajú o post poslanca
aj kandidáti z Oravy. Otázne je však, či vôbec majú niektorí z nich šancu
reálne sa „prebojovať“ do Národnej rady SR. Nie preto, že im to neprajeme, ale na kandidátkach jednotlivých politických strán sú na takzvanom
nezvoliteľnom mieste. Medzi nimi sú však aj takí, ktorí by sa s najväčšou
pravdepodobnosťou mohli dostať do parlamentu, a práve takých ľudí
by bolo potrebné voliť, hlavne preto, aby Orava, ale aj naše mesto malo
zastúpenie v parlamente. Netreba sa pritom dívať na politickú stranu,
ale na človeka ako osobnosť. Na jeho doterajšiu prácu, na jeho záujem
pomáhať ľudom, na to, či už vo svojom živote niečo dokázal, ale aj na
to, aký má vzťah k svojmu mestu, k regiónu, či celému Slovensku. Bolo
by veľmi správne, vážení spoluobčania, aby sme tuto skutočnosť brali
vážne a aby sme sa pri voľbách riadili rozumom a nie sľubmi.

Spolu pre región

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 mesto Tvrdošín.

Na objekt pôjde z mestskej pokladne viac peňazí

Sviatok Dňa učiteľov je veľkou spoločenskou udalosťou
aj niektorí z ocenených: Mgr.
Eva Bullová, učiteľka ZŠ M.
Medveckej: „ Ocenenie bolo
to pre mňa úžasným prekvapením. Nesmierne si to vážim,
už len preto, že nepochádzam
z Oravy. Možno, keby som
bola na nejakej inej škole, tak
by som sa toho ani nedožila.
Som tu už 41 rokov s týmito
deťmi a povolanie učiteľa je
pre mňa všetkým. Ďakujem
za to, že sa mi dostalo takej
pocty.“
Mgr. Jozef Miloslav Bašista, učiteľ ZUŠ: „Doba je dnes
hektická, všetci sa niekam
ponáhľame, ale vždy to dobre padne, keď si na človeka
spomenú. Každý má určité
kvantum práce za sebou a takéto ocenenie ku Dňu učiteľov
ma potešilo. Môžem povedať
len - veľké ďakujem.“
Vendelín Habovštiak, dôchodca: „Som veľmi rád,
že po toľkých rokoch sa mi
takého niečoho dostalo, že si
vôbec na mňa spomenuli. Už
som s tým vôbec nepočítal,

keďže som desať rokov mimo
školy. Najradšej si spomínam
na roky, keď som učiť v ľudovej škole umenia. Ďakujem za
toto ocenenie a nesmierne si
ho vážim.“
Magdaléna Lucká, bývala
riaditeľka MŠ Medvedzie: „V
školstve som bola zamestnaná
38 rokov a teraz sa mi dostalo
takého ocenenia, to som veru
vôbec nečakala, ďakujem.
Počas mojej pôsobnosti som
vystriedala troch zamestnávateľov Školskú správu Dolný
Kubín, Okresný úrad Tvrdošín a od roku 2003 patríme
pod mesto Tvrdošín. Kladne
hodnotím nášho posledného
zamestnávateľa, ktorý nám
vždy vychádzal v ústrety pri
rôznych finančných a iných
problémoch. Rodičia mali
možnosť deti umiestniť za poplatok, ktorý je v rámci okresu najnižší a som veľmi rada,
že deťom v našom meste sa
zlepšia podmienky aj v našej
škôlke, kde sa začalo s kompletnou rekonštrukciou.“

Bronislaw Dutka, poslanec poľského Sejmu a predseda
parlamentného výboru s primátorom Ivanom Šaškom
pri podpise zmluvy o cezhraničnej spolupráci.
Poľské samosprávy – Združenie pomienok o fungovaní samospráv.
obcí Limanowa, mesto Limanowa, Všetci členovia si budú navzájom
Združenie obcí Sekowa, okres Lima- odovzdávať svoje skúsenosti a vykonova, okres Gorlice a okres Osvien- návať spoločenskú kontrolu. Závereččim vytvorili Združenie Spolu pre nou fázou projektu bude vytvorenie
región, s ktorým sa zapojili do projek- publikácie, ktorá bude analýzou
tu Vypracovanie účinného systému postupov spoločenskej komunikácie,
verejného dohľadu nad činnosťou riešením spoločenských problémov
samosprávnej administratívy. Zdru- a programom nápravných opatrení,
ženie vytvorilo 6 skupín, skladajúcich obsahujúcim žiadosti a odporúčania
sa zo zástupcov miestnych samospráv, na tému fungovania kontroly nad
mimovládnych organizácií a občanov. verejnou samosprávou.
Podpísaním dohody so ZdružeÚlohou skupín bude organizovať
stretnutia, konferencie a prednášky ním Spolu pre región sa naše mesto
spojené s informáciami o fungovaní zapojilo do tohto projektu.
V máji tohto roku prídu členomiestnych samospráv. V centre záujmu bude dodržiavanie občianskych via združenia opäť do Tvrdošína. S
slobôd a práv, informovanie o tvorení primátorom mesta budú rokovať už
a priebežnom čerpaní rozpočtových o konkrétnych cieľoch a úlohách,
prostriedkov obcí a zbieranie pri- vyplývajúcich z projektu.

Prípravy na výstavbu obchvatu Tvrdošína
pokračujú úspešne, a najmä podľa plánu

V utorok 27. apríla Národná
diaľničná spoločnosť, stredisko Žilina, ukončila verejné obstarávanie na
realizátora vykonávacieho projektu
pre stavbu R3 Tvrdošín – Nižná.
Bola vybratá projektová firma, ktorá začala s projektom pre realizáciu
stavby, ktorý bude nadväzovať na
územný projekt a právoplatné územné rozhodnutie, ktoré uzavrelo všetky nevyhnutné otázky, týkajúce sa
vplyvov na životné prostredie.
Harmonogram prác hovorí, že
realizačný projekt bude hotový
do októbra tohto roku s tým, aby
bolo začiatkom roka 2011 vydané
stavebné povolenie. Zároveň v

najbližších týždňoch začnú práce
na majetkoprávnom vysporiadaní
pozemkov pod budúcu cestu R3 tak,
aby k vydaniu stavebného povolenia
boli s vlastníkmi uzavreté zmluvy
o kúpe, resp. zmluvy o budúcich
zmluvách.
„Pre samotnú realizáciu tejto
náročnej a pre naše mesto dôležitej
stavby však budú dôležité finančné
prostriedky, ktoré sa musia dostať
do plánu štátneho rozpočtu pre rok
2011,“ dodal primátor mesta, ktorý
má túto stavbu v trvalej pozornosti,
ale aj ďalšie úseky tejto cesty cez
Oravu, ktorá sa bude v Ružomberku
napájať na diaľnicu.
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Priebežne plníme plánované úlohy mesta pre rok 2010
Obsah, zameranie a ciele Plánu hlavných úloh rozvoja
mesta na rok 2010 sú veľmi náročné. Naše mesto má okrem
plánovaných zámerov a možností získavania financií z
fondov Európskej únie, o ktorých sme vás informovali v
predchádzajúcom čísle našich novín, naplánované aktivity,
ktorými sa zameriava aj na získanie financií zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom jednotlivých rezortov.
Súčasťou zámeru rozvoja
nášho mesta je zabezpečenie
bývania pre mladé rodiny. Cez
rezort ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja sme pripravili žiadosť na výstavbu bytového
domu s 37 bytovými jednotkami.
Projekt by mal byť realizovaný
s kompletnou infraštruktúrou v
zmysle územného plánu mesta
ako rozšírenie kompletnej bytovej
výstavby sídliska Medvedzie.
Bytovú politiku pripravujeme
rozšíriť aj o individuálnu bytovú
výstavbu v lokalite Breziny a v
príprave je lokalita Pod Žiarcom.
Na Brezine je v príprave projektová dokumentácia na realizáciu
inžinierskych sietí vodovodu,
kanalizácie, rozvodov elektrickej
energie a miestnych komunikácií.
Vzhľadom na to, že lokalita rieši
cez zastavovaciu štúdiu výstavbu
60-tich domov, bude tu vykonaný
prieskum zameraný na časový
plán výstavby jednotlivých rodinných domov, z ktorých bude
vyvodený záver určenia výstavby
jednotlivých etáp. Mesto pristúpilo k tomuto kroku z dôvodu, že
pri podávaní žiadosti o finančný príspevok na vybudovanie
infraštruktúry na Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja

SR, musí zdokumentovať a preukázať minimálne 60% vydaných
stavebných povolení.
Z rezortu Ministerstva životného prostredia SR máme v
pláne získať finančné prostriedky
na rozšírenie vodovodu a kanalizácií v nepokrytých častiach
mesta. Zameriame sa hlavne na
mestskú časť v Oraviciach, kde
sme v minulom roku z týchto
zdrojov prestavali 200 000 eur. V
súčasnosti je už podaná žiadosť s
projektovou dokumentáciou na
dokončenie celého vodovodného
rádu so zásobárňou vody, úpravňou vody a ostatným príslušenstvom vo finančnom objeme cca
600 000 eur.
Podobne hľadáme možnosti
využitia finančných prostriedkov
aj cez Ministerstvo kultúry SR.
Financie by mali byť použité na
rôzne kultúrne podujatia v rámci mesta, ale tiež na dotvorenie
areálu dreveného gotického kostola Všetkých svätých. Z Ministerstva financií SR máme v pláne
riešiť rekonštrukciami obnovu
mestskej sály, resp. iných objektov
vo vlastníctve mesta. Na Úrad vlády SR ešte tento rok bude podaná
žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov pre výstavbu

multifunkčného ihriska s umelou
trávou. Po získaní finančných
prostriedkov toto ihrisko plánujeme postaviť v lokalite sídliska.
Intenzívne sa pokračuje aj v
stavebných prácach na objekte
pošty, ktorej dokončenie sa predpokladá v treťom kvartáli. V trvalej pozornosti vedenie mesta má aj
ďalší stupeň prípravy projektovej
dokumentácie rýchlostnej komunikácie. Vedenia mesta ju rieši
priamo cez rezort Ministerstva
dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR, aby sa začalo s projektovou
prípravou pre stavebné povolenie
a tiež na majetkoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.
Úloha vedenia mesta v súvislosti
s dopravou spočíva aj v dokončení
projektovej prípravy na okružnej
križovatke v centre mesta pri
kostole Sv. Trojice až po vydanie
stavebného povolenia a jej realizáciu. Tieto otázky sú riešené na
príslušných správnych orgánoch a
štátnych rezortoch, ktoré disponujú aj príslušnými financiami.
Uvedené plány v jednoduchom
podaní zahŕňajú zámery, ktoré majú
rozvojový charakter a pri schválení
jednotlivých žiadostí budú znamenať opäť veľký prínos pre naše
mesto. Tiež preto, lebo pomerne
veľkú časť oprávnených nákladov
môžeme mať vyfinancovanú z iných
zdrojov ako z nášho rozpočtu.
Z vlastnej ekonomiky neustále
sledujeme sociálnu otázku a to
formou opatrovateľskej služby,
zabezpečovanie stravovania pre
dôchodcov a pre imobilných aj do-

voz stravy domov, organizovanie
spoločenských podujatí cez každoročne pripravované celomestské
kultúrne akcie.
Spoločenský a kultúrny život
dotvára všetko, čo je okolo nás.
Táto myšlienka sa premieta do
investičných akcií, na ktoré sme
v tomto období získali finančné
prostriedky zo štrukturálnych
fondov. Modernizuje sa materská
škola v Medvedzí, ZŠ M. Medveckej, mestské kultúrne stredisko, pokračujú stavebné práce na
Trojičnom námestí, jeho obnovou
počnúc od parku s ukončením
chodníkov okolo kostola, doplnením komodít pre separovaný odpad so zavedením novej triediacej
linky s vybavením príslušného
strojového parku a stavebnými objektmi pre ukladanie jednotlivých
komponentov. Tento rok bude odovzdaný do užívania nízkoenergetický objekt. V Oraviciach sa pracuje na kanalizácii odpadových
vôd s vyústením do centrálnej
čističky. V trvalej pozornosti sú
tiež opravy na miestnych komunikáciách a chodníky, údržba verejnej zelene, mobiliáru, detských
ihrísk, prevádzkovanie športovísk
a ostatných činností, ktoré patria
ku každodennému životu v našom
meste a spríjemňujú nám vlastnú
existenciu. Sme si vedomí, že
potrieb je veľa, uvedomujeme si,
že nech sa zrealizuje čokoľvek,
vždy to bude iba prínosom pre toto
mesto, z ktorého úžitok budú mať
všetci naši občania.
Mgr. Vlasta Jančeková

lamentných delegáciách v Portugalsku, Bielorusku, Česku,
Ukrajine a Rumunsku.
Veľký priestor som venoval
aj cezhraničnej spolupráci najmä
s Poľskom, s ktorým Orava susedí. Spolupráca nášho výboru s
poľským výborom pre regionálny
rozvoj bola v mnohých prípadoch
impulzom k nadviazaniu cezhraničnej spolupráce viacerých miest
a obcí a úspešných projektov. Navrhovanie riešení a usmerňovanie
predstaviteľov samospráv práve
na oblasť čerpania finančných
prostriedkov z fondov EÚ a spolupráca s jednotlivými ministerstvami priniesli svoje ovocie.
Dôležité sú však kroky nášho
parlamentného výboru, ktoré sme
podnikli z hľadiska budúcnosti a
netýka sa to len cezhraničnej spolupráce v rámci tvorby projektov,

ale najmä spolupráce v ďalších
oblastiach spoločenského a kultúrneho života či športu, akými
je možnosť usporiadať spoločné
zimné olympijske hry v Zakopanom a oravskom regióne už v
roku 2022. Všetky tieto stretnutia
a jednania prispievali k napĺňaniu
cieľa zjednotenej Európy a pre
jednotlivé štáty, mestá a obce
znamenajú hospodársky a sociálny rozvoj.
O dobrých a intenzívnych
kontaktoch môžem hovoriť aj v
súvislosti s Českou republikou.
Pomáhať občanom vyplýva z
funkcie primátora a tú sa snažím
plniť čo najlepšie. Dávam si záležať, aby som naviac pomáhal
dôchodcom či zdravotne postihnutým ľuďom, usilujem sa o to
nielen v našom meste, ale aj v
rámci regiónu.

Vybraté z Hospodárskych novín

Na otázku redaktorky Hospodárskych novín Jany Holubčíkovej, týkajúcu sa poslaneckej práce v Národnej
rade SR jej stručne odpovedal primátor Ivan Šaško.
Počas tohto volebného obdobia
som pracoval Vo výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj
a zároveň som bol podpredseda tohto výboru. Súčasne som
zastával funkciu podpredsedu
poslaneckého klubu SNS. Som
aj dlhoročným predstaviteľom
samosprávy a tri volebné obdobia poslancom ŽSK. Vzhľadom
k tomu, že som v samospráve
od 1. 5. 1985, myslím si, že dobre
poznám problematiku verejnej a
štátnej správy, a práve preto sa mi
darilo riešenie tejto problematiky prinášať aj na parlamentnú
pôdu.
Podieľal som sa na novele
zákona O obecnom zriadení a pri

ďalších zákonoch, týkajúcich sa
verejnej správy a samosprávy.
Vzhľadom k tomu, že som
zastupoval Oravu, veľkú pozornosť som venoval práve tomuto regiónu. Dnes už môžem
povedať, že to bolo priaznivé
obdobie pre mestá a obce tohto
regiónu, čo je vidieť i pri čerpaní fondov z Európskej únie pri
uskutočnení najmä investičných
akcií. Počas tohto volebného
obdobia som sa snažil ovplyvňovať, uplatňovať a zasahovať
do medzištátnej a cezhraničnej
a medziregionálnej spolupráce
v oblasti regionálneho rozvoja,
ktorú som uplatňoval aj počas
svojich pracovných ciest v par-

Ak budeme úspešní, postavíme dom pre seniorov

pravení aj s finančnými prostriedkami, ktoré budú predstavovať
5%-né spolufinancovanie, potrebné na možné čerpanie eurofondov. I v tomto prípade platí,
„Vynakladáme maximálne – vodovod, rozvody elektrickej
že „veci nejdú sami od seba“.
úsilie preto, aby sme v našom energie, kanalizácie a plynu, čo
Aj tu platí, že za konkrétnym
meste postavili pre našich star- dáva reálne predpoklady, aby
návrhom, cieľom a realizáciou
ších spoluobčanov nový domov, bol domov dôchodcov v prípade
je konkrétny človek, ktorý musí
aby tí, ktorí sa už nemôžu po- úspešnosti projektu postavený
často urobiť aj nemožné, aby bol
starať sami o seba, alebo ne- čo najskôr.
nejaký projekt zrealizovaný. MôObjekt bude štvorpodlažný,
majú nikoho, kto by sa o nich
žeme byť radi, že vedenie nášho
postaral, našli dôstojné
mesta neľutuje námahu,
miesto, v ktorom prežijú
ani čas, aby sa tento projeseň svojho života a kde
jekt, ale aj ďalšie dotiahli
bude o nich postarané
do zdarného konca.
po všetkých stránkach.
Začiatok je sľubný. Už
Pripravili sme projekt v
získanie areálu (pozempredpokladanej výške 1
ku) bývalého dopravné619 210 eur a získali poho ihriska, ktoré už roky
zemok, kde by mohol byť
neslúžilo svojmu účelu,
uvedený dom postavený.
bezplatným prevodom z
Všetko však záleží na tom,
Fondu národného majetku
či sa nám všetko podarí
SR do majetku mesta na
dotiahnuť do úspešného Pohľad na objekt je použitý z projektovej dokumentácie. výstavbu objektu pre sekonca,“ povedal primátor
niorov je úspechom.
prestrešený sedlovou strechou s orov - klientov domova bude pomesta.
Namiesto tohoto zdevasPodľa vypracovaného pro- nízkym spádom. V nadzemnom skytované sociálne poradenstvo, tovaného dopravného ihriska,
jektu by mal byť Domov sociál- podlaží sa bude nachádzať hlav- sociálna rehabilitácia, ošetrova- ktoré roky nemalo svojho gaznych služieb Senior postavený ný vstup, informátor a 4 izby, teľská starostlivosť, ubytovanie, du, mesto plánuje zakúpenie
v miestnej časti Krásna Hôrka ktoré budú môcť slúžiť v prípade stravovanie, upratovanie, pranie mobilného detského dopravného
na pozemku, kde sa dnes na- potreby ako izolačné izby. Bude a záujmová činnosť. V zariadení ihriska. Keďže bude prenosné,
chádza schátralé dopravné ih- tu kancelária, kuchyňa, sklady bude pracovať 18 zamestnancov, jeho využitie je rozsiahlejšie,
risko. V blízkosti pozemku sú a práčovňa. Jednotlivé podlažia z toho 8 odborných.
môže slúžiť deťom a mládeži
vedené všetky inžinierske siete budú spájať schodisko a výťah.
Na veľkú investíciu sme pri- celého mesta.
S projektom Domov sociálnych služieb Senior sa uchádzame o nenávratné finančné prostriedky z fondov Európskej
únie. Projekt so žiadosťou bol na Ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja SR odovzdaný 22. apríla tohto roku.

Na troch ďalších podlažiach sa
budú nachádzať dvojposteľové
izby s hygienickým zariadením
a ubytovacie bunky (dve dvojposteľové s jedným hygienickým zariadením), spoločenská
miestnosť, ktorá bude slúžiť aj na
pracovnú terapiu, prípadne kaplnka a ambulancia, ktorú budú
využívať odborní zamestnanci
– všeobecný lekár, psychológ,
fyzioterapeut a pod. Pre 60 seni-

Aktuálny stav objektov,
na ktoré mesto získalo financie

Výstavba hasičského domu začala v auguste 2009. Už sú
položené obklady, dlažby, vykonalo sa prvé maľovanie a narezaná je pancierová podlaha. Ostáva ešte vymaľovať, urobiť
dlažbu na schodoch, v troch miestnostiach položiť parkety, z
vonkajšej strany natiahnuť vrchnú farebnú omietku a do úplne nových priestorov sa môže čoskoro nasťahovať hasičská
technika, dobrovoľní hasiči, ale aj ďalšie aktivity mesta.

Nízkoenergetická bytovka je pred dokončením. V súčasnosti
sa zatepľuje, urobená je vzduchotechnika, plynové rozvody,
dlažby v kuchyniach, chodbách a v suteréne. Dokončené
sú omietky, potrebné je položiť plávajúce podlahy a v
kúpeľniach je potrebné ukončiť obklady, dlažby a vymaľovať niektoré priestory. Práce ukončujú už aj elektrikári
a v najbližších mesiacoch sa tu nasťahujú prví občania.

(Dokončenie z 1. str.)

Práce na rekonštrukcii mestského kultúrneho strediska, na ktoré
mesto získalo finančné prostriedky z eurofondov v rámci cezhraničnej
spolupráce s Gminou Kościelisko pokračujú podľa plánovaného harmonogramu. Na budove sa kompletne vymenili okná, prerobili sociálne zariadenia a v týchto dňoch sa celá budova začala zatepľovať.

Poďakovanie prišlo
aj zo zahraničia

„Vážený pán primátor, Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku
Vám veľmi pekne ďakuje za poskytnutie dotácie na podporu vydania
dvojjazyčného (slovensko-poľského) zborníka pod názvom „Slovenskopoľské vzťahy v rokoch 1937 - 1947“, ktorý sa aktuálne pripravuje.“
S krajanským pozdravom Ľudomír Molitoris, generalny tajomník
Poďakovanie prišlo aj od Daši Bábikovej, predsedníčky
organizácie Asociácie deti a mládeže s vnútorným a telesným
ochorením v SR (ADAM), ktorej členovia sa zúčastnili minulý
rok rekondičného pobytu v Oraviciach. Zvlášť ocenili pomoc,
zľavnené vstupné na termálne kúpaliská, ktoré mali vplyv
na zlepšenie zdravotného stavu klientov tejto organizácie.
Juraj Králik, predseda eRKA napísal: „Vážený pán primátor Ivan Šaško, pripravujeme sa na jubileum eRka - 20
rokov a pri tom radi spomíname i na naše posledné celoslovenské stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v Tvrdošíne 28. - 31.
8. 2009. Chceme Vám poďakovať za Vašu ústretovosť pri
organizovaní podujatia a ubezpečiť Vás, že sme boli spokojní
so službami a ponúknutými priestormi. Vážime si Vašu spoluprácu s eRkármi a tiež za podporu eRkárom, ktorí pôsobia
v Tvrdošíne. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám
veľa pracovných úspechov.“
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Pred siedmimi rokmi sa rozhodovalo v NR SR o Oraviciach
Už sedem rokov uplynie od výroku Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá na 17.
schôdzi NR SR hlasovaním č. 156 rozhodla,
že územie Tvrdošína sa nezmení a Oravice
ostanú naďalej jeho súčasťou.
A tu by sme si mohli položiť
otázku, čo sa odvtedy zmenilo
v Oraviciach. Môžeme hovoriť
o nebývalom rozvoji. Tento kút
našej republiky svojou atraktívnou polohou, ale aj ponukou služieb tu pritiahol ľudí z
rôznych častí sveta. Kto by bol
vtedy povedal, že za taký krátky čas tu pribudne Meander a
Skipark, novú tvár dostali aj
naše termálne kúpaliská, boli
zrekonštruované cesty, vodovod, robí sa nová kanalizácia,
regulácia rieky Oravica, opravené boli lesné cesty, organizujú sa nové športové a kultúrne
podujatia, ktoré posunuli Oravice medzi turistickú špičku.
To však nie je všetko, pretože
aj ďalšie projekty a smelé myšlienky chce mesto v tejto svojej
lokalite zrealizovať. Oravice
každoročne prinášajú prospech

aj obyvateľom Tvrdošína, keď
peniaze získané z cestovného
ruchu sú vynaložené aj na zlepšenie podmienok obyvateľov v
Tvrdošíne i v Oraviciach. Sú
vložené v mnohých rekonštrukciách, stavbách, v investíciách
do životného prostredia.
Až pri vymenovaní konkrétnych čísel si človek uvedomuje, že o Oravice sa oplatilo
bojovať. V dobrom nám ich závidia aj iné mestá a obce, práve
tie, ktoré majú problémy udržať
vyrovnaný rozpočet, hlavne v
takých oblastiach ako sú investičné akcie a rekonštrukčné
práce pre rozvoj a zveľaďovanie svojich miest. Vážme si,
že máme Oravice, o to ľahšie
sa nám dýcha, ale buďme na
tento kút Slovenska aj hrdí,
pretože nám robí dobré meno
na Slovensku, v Európe, ale aj

v iných častiach sveta. Úspešné
roky môžu pokračovať aj ďalej,
ale o to sa musíme pričiniť aj
my ostatní. Pre tých, čo zvyknú
zabúdať, pripomíname úlohu
vedenia mesta a historické
fakty, hlavne ich záver, kedy
sa o Oraviciach rozhodovalo
na pôde parlamentu.
Pripomeňme si historické fakty: V NR SR bol 18.
septembra 2003 na rokovanie
predložený do prvého čítania
návrh zákona skupiny poslancov Národnej rady SR na
vydanie zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a úzko
súvisel aj s Oravicami. Ak by
bol prešiel, Tvrdošín by musel „zabojovať“ o Oravice na
Európskom súde. Už v prvom
čítaní však poslanec za HZDS
Tibor Cabaj navrhol nepokračovať v rokovaní návrhu tohto
zákona. Z prítomných 138 poslancov hlasovalo 135, za návrh
poslanca T. Cabaja hlasovalo
99 poslancov, proti hlasovalo

28, zdržalo sa hlasovania 8,
nehlasovali 3 a 12 poslancov
bolo neprítomných.
Oravice boli tak s konečnou
platnosťou „prisúdené“ tam,
kde už niekoľko storočí patria, Tvrdošínu. A nič na tom
nezmenili už ani v tom čase
osamotení poslanci za SDKÚ,
ktorí sa snažili prijatím zákona na veľkú aktivitu tých, čo
by chceli mať Tvrdošín inak,
v parlamente zmeniť rozsudok Najvyššieho súdu SR a
Oravice priradiť do katastra
Vitanovej.
Zdravý rozum a historická
pravda nakoniec zvíťazili. Najviac problémov táto takzvaná
„Oravická kauza“ narobila vedeniu mesta Tvrdošín a ľuďom,
ktorí vynakladali mimoriadne
úsilie na to, aby mesto neprišlo
o svoj majetok. Ak primátor
Tvrdošína Ivan Šaško vytrvalo
„bojoval“ za Oravice, vedel,
prečo to robí. Ak aj dnes ešte
mnohí nedokážu túto snahu mesta o oravický kataster
oceniť, história to raz urobí.

Poľský prezident pri nedávnej návšteve
Zakopaného, keď sa zúčastnil na otvorení 8. svetových zimných hier rodákov
z Poľska v Zakopanom povedal, že v
roku 2022 by sa malo Poľsko uchádzať
o organizovanie ZOH a boli by veľmi
radi, ak by mohli túto olympiádu robiť
spoločne so Slovenskom. Na túto tému
hovoril aj s našim prezidentom, ktorý je
tiež tejto myšlienke naklonený. To isté sa
týka prezidenta Poľského olympijského
výboru Piotra Nurowského a aj nášho
predsedu Františka Chmelára. Ak sa
podarí zrealizovať túto myšlienku, tak
to bude prínos nielen pre Oravice, región, ale zviditeľnili by sme sa v celom
svete. Niektoré súťaže v alpskom lyžovaní a samozrejme hokejové zápasy
by sa konali aj na Slovensku. V tomto
roku MOV rozhodne o dejisku ZOH
a spoločný úspech by veľmi pomohol
obidvom stranám.
Poliakom na tom záleží, tak prečo
nie nám? Musím však povedať, že záujem z poľskej strany by určite nebol,
keby vedeli, že u nás nie sú vytvorené
primerané podmienky. Aj preto môžeme
byť radi, že Oravice sa skultúrňujú po
každej stránke. Oravice by potrebovali
ešte viac investícií, ako doteraz a je nám
smutno z toho, keď niekoľko ľudí z nášho
mesta to nedokáže pochopiť. Hľadajú
chyby a očakávam, že pred voľbami
sa nebudú ničoho štítiť, ani osobných
útokov. A tí čo si myslia, že práca poslanca Národnej Rady spočíva len vo
vykrikovaní v zasadacej miestnosti
parlamentu sú na veľkom omyle, a preto

keď sa chcú k takým zaradiť majú možnosť sa prihlásiť na kandidátnu listinu
za niektorú stranu, najlepšie za Stranu
Maďarskej Koalície (SMK) a tam využiť
svoj deštrukčný potenciál.“
Vieme, že už idete tvrdo za týmto
cieľom.
„Ak chceme byť dôstojnými partnermi, musíme sa na to náležite pripraviť.
Aj preto sa usilujeme o to, aby naše
mesto získalo štatút „Centra olympijskej
prípravy“ pre talentovanú mládež a už
podalo projekt pod názvom „Pridelenie
štatútu Centra olympijskej prípravy“,
v rámci ktorého žiadame o poskytnutie dotácie na prípravu športovo
talentovanej mládeže, ktorá by mohla
reprezentovať Slovensko v olympijských
športoch. Podpora športu v meste je
jednou z priorít samosprávneho riadenia v oblasti škôl a školských zariadení,
ktorých zriaďovateľom je mesto. Patrí tu
aj vyhľadávanie talentovanej mládeže v
regióne, podpora kolektívnych športov
a ďalší rozvoj mládežníckeho športu,
ktorého účelom je rozvíjanie športových talentov.
Vďaka dobrej cezhraničnej spolupráci dokáže naše mesto v súčasnosti
zabezpečiť aj profesionálny rozvoj
našich športových talentov v susednom
Poľsku, v gmine Kościelisko, ktorá má
postavené kvalitné športoviská. Musím
však podotknúť, že aj naše mesto má tiež
vytvorené veľmi dobré podmienky na
rozvoj športovo nadanej a talentovanej
mládeže na už existujúcich športoviskách priamo v meste.“

Na veľkom investičnom
projekte v Oraviciach „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva“, ktorý
zahŕňa vybudovanie stokovej siete, spevnených plôch,
komunikácií, trafostranicu a
čističku odpadových vôd za
takmer 1 800 tisíc eur sa intenzívne pracuje. Potvrdzuje
to pravidelný monitoring a

výsledky kontrolných dní naznačujú, že plánovaný termín
ukončenia stavby – koniec
roka 2010 by mal byť dodržaný. Vybudovaná bola stoka
AB1, čistené a vyspravované
šachty a urobené kompletné
práce medzi šachtami. Súbežne bolo upravované okolie
stavby a začali sa práce aj na
úprave parkovísk.

Práce na výstavbe novej pošty,
s ktorej realizáciou sa začalo vlani,
sa dostávajú do finálnej fázy, či sa
už jedná o vonkajšie, či vnútorné práce. S potešením môžeme
konštatovať, že okrem hlavného
objektu tu pribudnú nové parkovacie plochy, prístupové chodníky,
upravená bude aj verejná zeleň,
ktorá skultúrni túto časť mesta.
Rozhodnutie postaviť poštu na
sídlisku Medvedzie bolo správne,
pretože svojou polohou, no najmä
poskytovaním služieb bude veľkým prínosom pre občanov.

I keď investorom nie je mesto,
jeho vedenie sa však zásadným
spôsobom pričinilo o to, že budeme mať novú poštu práve na tomto
sídlisku. A tých niekoľko jedincov, ktorí neustále kritizujú, že už
dvadsať rokov sa v meste nič nerobí, informujeme, že na Slovensku
sa začala stavať v minulom roku
len jediná pošta. A prečo práve
tu? Obyvatelia sídliska odpoveď
poznajú a kritici, neprajníci a tí,
čo chodia so zatvorenými očami
ju aj tak nebudú chcieť poznať a
vidieť.

Zveľaďujeme ich pre budúce generácie, ale aj preto, lebo už sú navždy súčasťou nášho mesta
O budúcnosti a perspektívach Oravíc sa s nami podelil primátor Ivan Šaško.

Máte najväčšiu zásluhu na tom,
že Oravice patria Tvrdošínu. V súčasnosti zažívajú plánovaný a systematický rozvoj.
„Mestu záleží aj na tom, aby sme
budúcim generáciám zanechali Oravice prosperujúce a rozvinuté po každej
stránke. Výstavba vodného zdroja, vodovodu, kanalizácie, regulácia Oravice
a ďalšie práce posunuli Oravice medzi
atraktívne turistické destinácie. V tejto
súvislosti by bolo potrebné opýtať sa
občanov Vitanovej, Zuberca a ďalších
obcí, čo im priniesli Oravice. Veď keby
sa tu nič nedialo, ani občania v týchto obciach by nemali žiadny prínos z
turistického ruchu. Nemusia cestovať
za prácou, majú ju doma, ale to je len
jedna stránka, tou druhou je, že kaž-

dou investíciou, ktorá sa tu realizuje sa
kultivuje prostredie, zlepšujú sa služby
a prichádza k nám čoraz viac návštevníkov, čo znamená aj viac peňazí pre naše
mesto, ale aj okolité obce.“
Už dlhší čas presadzujete myšlienku o spolupodieľaní sa Slovenska na
zimných olympijských hrách.
„Je to veľká výzva pre regióny
Oravy a Liptova, ktoré by sa do uvedeného projektu mohli zapojiť svojimi
športoviskami, infraštruktúrou a ďalšími službami, ktoré je potrebné počas
olympiády poskytnúť športovcom, ale
aj návštevníkom. Túto myšlienku som
už dávnejšie presadzoval pri rôznych
spoločných stretnutiach s najvyššími
predstaviteľmi Slovenska a Poľska,
ktorí sú naklonení tejto myšlienke.

Termálne kúpaliská v Oraviciach sa v roku 2009 nevyhli dôsledkom hospodárskej krízy.
Klesla návštevnosť, čo bolo
spôsobené najmä odlivom poľských turistov. Aj za týchto
okolností mesto udržalo celoročnú prevádzku a od 1. septembra bolo poskytované pre
obyvateľov okresu Tvrdošín
zľavnené vstupné - dospelí 2

bol prevedený pravidelný servis
technologického zariadenia na
dezinfekciu vody a oprava potrubia pri vrte, údržba schodov
do bazénov a ich osadenie. Sprevádzkované bolo vykurovanie
pokladne kúpalísk s napojením
na hlavnú budovu.
Pre zlepšenie pohodlia návštevníkov pribudlo 30 nových lehátok. Pozornosť bola venovaná

Poľskí turisti sa pomaly vracajú do Oravíc

Práce na výstavbe kanalizácie a
čističky pokračujú podľa plánu

eurá a deti do 15 rokov 0,80
eura. Od 1. decembra bolo
znížené celodenné vstupné na
4 eurá.
Počas roka bola vykonávaná
pravidelná údržba šatní, spŕch
a vonkajších priestorov kúpalísk, opravená vonkajšia fasáda
objektu a pokladne. Pre údržbu
vonkajších priestorov v zimnom
období bola zakúpená snehová
fréza, vykonaný servis vzduchotechniky, oprava programátora
riadiaceho systému (kúrenie,
vzduchotechnika). Nakoľko
došlo ku značnému poškodeniu
(skorodovaniu) vodovodného
potrubia, muselo byť vymenené, vykonané boli aj opravy
stien malého bazéna. Taktiež

aj okoliu pred areálom - vysadenie drevín a letničiek, osadením
nových odpadových košov.
P r av idel ne bol prevádzaný odber a rozbor vzoriek vody z bazénov. Spoločnosť Termalšport, s. r. o
mala k 31. decembru minulého roku 10 zamestnancov.
Prvé tri mesiace tohto roku
naznačujú, že sa situácia obracia
k lepšiemu. Oproti sledovanému
obdobiu sa zvýšila návštevnosť
o 946 návštevníkov. Dokonca v
marci bola návštevnosť o 23%
vyššia ako v marci minulého
roka. Od 1. februára mesto poskytuje zľavnené vstupné aj pre
obyvateľov okresov Námestovo
a Dolný Kubín.

Nová pošta pred dokončením

Súd konečne rozhodol
už aj o vyprataní Limby
Na okresnom súde v Námestove sa 21. apríla uskutočnilo
ďalšie a dúfame, že už posledné
súdne pojednávanie ohľadom
vypratania hotela Limba, čo
značí že doterajší protiprávny
uživateľ je povinný sa v zákonnej lehote z neho vysťahovať.
Hoci sa i tentokrát pojednávania
za takzvaného uživateľa nezúčastnil nikto a nezúčastnil sa,
ani jeho právny zástupca, súd
vyriekol rozsudok:
Žalovaní sú povinní vypratať nehnuteľnosi zapísané na
LV č. 3924 k. ú. Tvrdošín ako

stavba súp. č. 118 hotel Limba
postavený na C – KN parc. č.
124/1 a pozemky zapísané ako
C-KN parc. č. 123/1 záhrady
o výmere 838 m2, zastavané
plochy a nádvoria o výmere
612 m2 a C-KN parc. č. 124/1
zastavané plochy a nádvoria o
výmere 949 m2 a tieto odovzdať
žalobcovi t.j. mestu Tvrdošín do
15 dní od právoplatnosti tohto
rozsudku.“
O ďalšom priebehu tejto
osemnásťročnej kauzy vás
budeme podľa aktuálnosti informovať.

Limba má ambíciu stať sa
Centrom tradícií a turizmu

Naše mesto sa uchádza o prostriedky z fondov
Európskej únie na rekonštrukciu hotela Limba.

Projekt, ktorý rieši modernizáciu hotelov v
meste Tvrdošín i
gmine Kościelisko vypracovali partnerské mestá v rámci cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika
2007 - 2013.
„S našimi poľskými partnermi sme spoločne pripravovali projekt vo výške 1 982
677 eur.
Vo veľmi krátkom čase sme
museli stihnúť vypracovanie
potrebných dokumentov, zabezpečiť stavebné a iné povolenia i technickú a stavebnú
dokumentáciu pre objekt.
Ak bude projekt úspešný,
budú vytvorené dve polyfunkčné centrá s ukončením do 31.
decembra 2012. Investícia na
slovenskej strane znamená modernizáciu zariadenia hotela
so 60 lôžkami, kongresového
centra s kapacitou 90 osôb,
obchodné a výstavné miesta
aj so stálou expozíciou tradičných remesiel, spoločenskej
miestnosti s biliardom, stolným
tenisom atď.
Úžitková rekonštruovaná
plocha bude znamenať zvýšenie atraktivity a návštevnosti
nášho mesta. Investičné projekty, ktoré sme tento rok pripravili si vyžiadali veľa času a
úsilia. Neľutujeme ich, pretože
nám ide o kultiváciu života
tohto mesta, o radosť, ak mô-

žeme prispieť k jeho rozvoju,“
informoval nás primátor.
Hotel Limba, postavený v
70. rokoch minulého storočia si
žiada okamžitú rekonštrukciu,
čo bude prospešné pre obyvateľov Tvrdošína rovnako, ako
pre veľké množstvo turistov
prichádzajúcich do tejto oblasti. Už jeho poloha naznačuje,
že by mal byť turistickým
centrom, pretože sa nachádza
v centre mesta pri hlavnej ceste
medzinárodného významu v
smere na Krakov. Hlavným
cieľom projektu je podpora
rozvoja turistiky, cestovného
ruchu a rekreácie vytvorením
chýbajúcich služieb v Tvrdošíne, ktorého význam vzrástol
aj zapísaním kostola Všetkých
svätých do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO a
vzhľadom na bohaté prírodné
zdroje a turistické možnosti v
Oraviciach. Projekt očakáva
zvýšenie turistického potenciálu a vytvorenie nových
pracovných príležitostí.
V Limbe bude vytvorené
obchodné a kongresové centrum, plánované je organizovanie výstav, propagácia partnerskej gminy s možnosťou
predaja tradičných poľských
výrobkov.
Kľúčové investície predstavuje rekonštrukcia budovy,
ktorá v sebe zahŕňa opravu
strechy, výmenu okien a balkónov, zateplenie objektu,
výmenu kúrenia, el. inštalácie
a ďalších nevyhnutných úprav
spolu s novým vybavením
objektu.

V Oraviciach sa začína
budovať náučný chodník
Mesto v spolupráci so
Štátnou ochranou prírody
SR Banská Bystrica a Urbárom Tvrdošín uspeli pri
získaní takmer 430 000 eur
na projekt „Náučný chodník
Oravice“, ktorý sa už začal
budovať v tomto období.
Cesta náučného chodníka
Oravice povedie územím
Skorušinských vrchov cez
Tichú a Bobroveckú dolinu a bude zložená z dvoch
okruhov A, ktorý povedie
cez Tichú dolinu a úpätím
Magury po trase dlhej 15
km a bude mať celkovo 22
zastávok. Okruh B vedie cez
Bobroveckú dolinu územím
Tatranského národného parku po trase dlhej cca 3 km
a má celkovo 9 zastávok.
Tematicky je zameraný a venovaný A. Kociánovi, bývalému lesníkovi a ochranárovi
a okolitej prírode Oravíc.
Na náučnom chodníku
bude umiestnených aj 5 rozhľadní, a to na miestach,

kde poskytne návštevníkom
reprezentatívny výhľad. Nebude chýbať altánok, pod
ktorými budú umiestnené
lavice a stoly. Tie budú slúžiť
ako miesto na odpočinok,
posedenie a ako ochrana pred
dažďom aj poludňajším slnkom schránky na návštevné
knihy, stojany na odkladanie
bicyklov, odpadové koše,
mostíky, samostatné lavice,
ale aj monitorovací systém
pre počítanie návštevnosti.
Pri tejto príležitosti budú
vydané aj ďalšie propagačné
materiály, vytvorená web
stránka „NCH Oravice“,
vyjde kniha „Oravice a okolie (príroda)“, brožúra „Oravice a okolie (príroda)“ a
sprievodca náučným chodníkom Oravice v slovenčine,
poľštine a angličtine. Akýmsi bonbónikom pre návštevníkov bude aj vyrobený 24
minútový dokumentárny
film na DVD „Príroda Oravíc a okolia“.
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Projekty kultúry boli úspešné
„Z Grantového systému ŽSK pre oblasť kultúry je možné získať prostriedky
na konkrétne programy, som rád, že sme
obstáli v silnej konkurencii. Získali sme
jeden na jubilejný XX. ročník Folklórnych Oravíc a a druhý pre mladých na
veľkú celomestskú akciu pre mladých.
Tretím úspešným projektom bola výroba
zvukového nosiča dychovej hudby Tvrdošanka. Úspešní sme boli aj s ďalším
projektom. Ministerstvo kultúry SR nám
schválilo projekt Aktualizácia knižničného fondu v mestskej knižnici v Tvrdošíne.“ informoval nás Ivan Šaško, primátor
mesta a poslanec ŽSK, ktorý ako člen
kultúrnej komisie VÚC navrhoval rozdelenie dotácií pre región Orava.
Folklórne Oravice netreba prestavovať a nový projekt „Ukáž svoj talent

a buď STAR – šanca pre mladých“ je
zameraný na rozvíjanie tvorivosti mladých ľudí. Jedná sa o organizovanie
hudobných piatkových odpoludní na
verejnom priestranstve Michalského
námestia v júni, kde by boli prezentované okrem hudobných skupín aj rôzne
tanečné skupiny z okresu Tvrdošín.
Vyvrcholením bude hudobná show Pod
Velingom. Popoludnia, venované mladým, budú sprevádzané aj tvorivými
dielňami, v ktorých budú prezentovať
svoju zručnosť, a tak môžu ukázať širokej verejnosti, čo dokážu. Dôvodom
a cieľom tohto projektu je podporiť
mladých ľudí v ich osobnostnom rozvoji a upriamiť pozornosť na tvorivú
činnosť mladých ľudí, učiť ich správne
využívať voľný čas.

Ranná predpoveď počasia na STV 1,
ale aj pravidelné informácie o počasí na
TA 3 uvádzajú, aké je počasie v Oraviciach, či v Tvrdošíne. Na to, čo sa udialo
a prečo je naše mesto zviditeľnované na
obrazovkách, sme sa opýtali primátora
nášho mesta Ivana Šašku.
„Vzhľadom k tomu, že v Oraviciach
sa podstatne zvýšil turistický ruch a
Oravice sa stali kúpeľnou lokalitou,
tak aj to bol jeden z dôvodov prečo som
požiadal Slovenský hydrometeorolgický
ústav postaviť novú meteorologickú stanicu v Oraviciach. Táto sa zaradila do
zoznamu klimatických staníc Slovenska,
ktoré merajú údaje o počasí. Informácie

o počasí sa následne objavujú v rôznych
médiách, a tak sa aj týmto spôsobom
Oravice a Tvrdošín propagujú nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí, čo je dobré
pre návštevníkov, ktorí prichádzajú do
Oravíc, ale aj Roháčov za oddychom.
Stanica je automatická, údaje z nej
sa posielajú do datábazy GSM sieťou.
Meria sa tu teplota, vietor, vlhkosť,
zrážky slnečný svit a podobne. Výhodou
tejto stanice je, že všetky merania sa
robia automaticky, takže tu nemusí byť
stála služba. Taktiež aj táto tzv. maličkosť, ktorá by nebola, keby...? Aj týmto
sa naše mesto i Oravice zviditeľňujú a
myslím si, že aj posúvajú dopredu.“

Nižnianska plaváreň dlhé roky
slúži občanom tohto regiónu a vychovala nemalo plavcov aj z radov
detí nášho mesta. Na plavecký výcvik pre deti pravidelne prispieva
aj naše mesto, či už bezplatnou
autobusovou dopravou, ale aj ďalšími prostriedkami. V plavárni je potrebné v súčasnosti riešiť havarijnú
situáciu strechy, o čom informoval
riaditeľ učilištia na rade Spojenej
školy, v ktorej členom za VÚC je
aj primátor nášho mesta.

Primátor ponúkol pomoc pri
vybavovaní potrebných náležitostí. Trval však na čo najrýchlejšom
odoslaní posudku a žiadosti na
VÚC a kompetentným orgánom,
ministerstvu školstva. Ani jemu
nie je osud plávarne ľahostajný
a v rámci svojich možnosti bude
internovať na VÚC, ale aj ako
poslanec národnej rady na ministerstve školstva, aby žiadosť
Spojenej školy z Nižnej bola čo
najskôr riešená.

Po spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
ktoré vydá Krajský odbor dopravy v
Žiline sa v súčasnom období zabezpečujú náležité doklady potrebné
pre súhlas na realizáciu tejto stavby, ktorá výrazne zlepší plynulosť
premávky cez naše mesto, ale tiež
zásadne dotvorí estetickým zásahom
naše prostredie, čím sa zlepší kvalita
života občanov ako aj návštevníkov
a turistov, ktorí k nám budú prichádzať, upresnil informácie k tejto
otázke primátor mesta.
Keďže ide o zložitú stavbu či
stavebné úpravy, najmä mostného
objektu vo zvýšení jeho únosnosti na
normovú zaťažiteľnosť, vybudovanie

okružnej križovatky pri kostole s cieľom zabezpečiť plynulosť premávky
cez mesto, ale aj ďalšie dotvorenie
spočívajúce v rekonštrukcii chodníkov, je potrebné v prvom rade
majetkoprávne vysporiadanie aktuálneho stavu, ktoré sa v súčasnom
období zabezpečuje a ktoré v tomto
období aj predlžuje proces prípravy.
Keďže s vedením Slovenskej správy
ciest, stredisko Žilina, má naše mesto
veľmi dobré kontakty, akcia je zaradená do plánu na zahájenie pre tento
rok. Veríme, že dôjde čo najskôr k
vydaniu stavebného povolenia a tým
aj k začatiu stavby. O ďalšom priebehu prípravy vás budeme postupne
informovať.

Neznámi vandali, ktorí chcú,
aby Tvrdošín vyzeral inak sa opäť
prejavili, keď cez predveľkonočný
víkend na našom cintoríne vykradli
celý kamerový systém, ktorým sme
si chránili túto našu najvzácnejšiu
kultúrnu pamiatku, ktorá je aj celosvetovým dedičstvom. O svedomí
zlodeja sa tu nedá hovoriť, ale tu
si musí zároveň každý kultúrny a
rozumný človek položiť otázku, či
to má byť ten Tvrdošín inak.
Do kamerového systému mesto
investovalo nemalé peniaze, hlavne
preto aby táto pamiatka bola chránená proti vandalom. Každoročne
mesto investuje nemalé prostriedky, aby bola táto cirkevná pamiatka
zachránená pre budúce generácie.
Minulý rok boli na rekonštrukciu kostolíka použité aj finančné
prostriedky z úspešného projektu
Ministerstva kultúry SR. Inštalovaný bol nový kamerový systém,
pretože v tejto dobe si bohužiaľ
musíme chrániť majetok aj takýmto spôsobom proti vandalom,
ktorí to myslia s Tvrdošínom inak

a prejavujú sa aj takouto formou.
Je nám skutočné ľúto, že takíto ľudia ešte žijú medzi nami,
ktorí namiesto toho, aby niečo pre
mesto urobili, či prispeli niečím
pozitívnym, radšej ničia a rozkrádajú. Je na nás všetkých, aby sme
týmto takzvaným občanom, ktorí
to myslia s Tvrdošínom inak, dali
vedieť, že tieto ich počiny neschvaľujeme, že sa od nich dištancujeme.
Je na nás, aby sme si v tejto dobe
skôr pomáhali, upozorňovali na
rôzne živly, ktoré tomuto mestu
neprospievajú.
Dnes to bol kamerový systém,
zajtra to môže byť vaše auto, vykradnutý byt, či niečo iné. Tak
nám povedzte, či sa stotožňujete s
takýmto praktikami, pretože aj to
je Tvrdošín inak.
V tejto veci sa už začalo trestné
stíhanie. Začalo ho okresné riaditeľstvo Policajného zboru Dolný
Kubín, Obvodné oddelenie Tvrdošín vo veci krádeže, ktorej sa
dopustil páchateľ, spôsobiac tak
škodu vo výške l l60,35 eur.

Dane neboli ani tento rok zvýšené

Predpoveď počasia už aj z Oravíc

V snahe vyjsť v ústrety občanom
nášho mesta zabezpečil mestský
úrad aj v tomto roku vyberanie
miestnych daní v hotovosti v miestnosti na prízemí vedľa kancelárie
prvého kontaktu. Z celkového počtu fyzických osôb, občanov nášho
mesta využilo túto možnosť takmer
85% daňových poplatníkov. Okrem
hotovostnej platby mali občania
možnosť platenia daní aj prostredníctvom platobného terminálu.
Všetkým občanom, ktorí si splnili svoju povinnosť ďakujeme, že aj v
tomto zložitom čase finančnej a hospodárskej krízy pristúpili zodpovedne k plateniu dane z nehnuteľností a
miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
pre rok 2010.
Veríme, že aj zostávajúca časť
daňových poplatníkov si splní svoju

povinnosť a uhradí dane v určenom
termíne podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tvrdošín, t. j.
do 31. mája 2010 u dane z nehnuteľností a u miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady do 15 dní odo dňa doručenia
platobného výmeru. „Podľa údajov
z daňového rebríčka Tvrdošín patrí
medzi mestá s najnižšími daňami
z nehnuteľností. Výška miestneho
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v porovnaní s inými mestami je podstatne
nižšia. Výrazné zníženie je u viacpočetných domácností, kde je určená
maximálna výška poplatku, a to v
rodinnom dome 26,56 eura za rok
a v bytových domoch 19,92 eura za
rok,“ povedala nám vedúca finančného oddelenia Anna Šefčíková.
Mesto aj v tejto oblastí robí všet-

ko v záujme ľudí, svojich občanov,
hlavne preto, aby sa im v tejto dobe
nezvyšovali aj tieto náklady. Inde v
mestách pošlú ľuďom šek na zaplatenie daní, ale u nás si ľudia mohli
poplatky zaplatiť priamo v úrade. Ak
mali nejaké pochybnosti, mohli si ich
odkonzultovať priamo a s patričným
vysvetlením. Takmer všetci boli
radi, že ani v tomto roku im mesto
nenačrelo hlbšie peňaženiek. Žiaľ,
medzi platiacimi občanmi sa našiel
jeden človek z Vladiny, ktorý by si
výber a platenie daní v našom meste
predstavoval inak, ktorý bol nespokojný s týmto spôsobom a povedal,
že máme podľa neho aj tak vysoké
dane. To však môže povedať len ten,
ktorý sa neustále snaží znevažovať
prácu iných, úmyselne očierňovať,
pretože zo závisti, ale tiež zo zákernosti má vo svojom živote krédo

zrejme šíriť len zlo. Dnes si každý
môže presne zistiť, aké dane a poplatky sa na okolí platia, ale to je už
iná parketa.
Čo dodať na záver, recept je
veľmi jednoduchý, ak sa niekomu
nepáči žiť v našom meste a ak si
myslí, že máme vysoké dane, tak
sa môže pokojne presťahovať do
iného mesta na Slovensku, alebo v
rámci EÚ, kde mu budú vychádzať
vo všetkom v ústrety a aj dane bude
mať „možno“ nižšie.
Nie je umením vidieť mesto v
čiernych farbách, umením, a to robí
človeka, človekom, je pre mesto
niečo urobiť, posunúť ho dopredu,
venovať mu svoj čas, talent, pracovitosť a často aj na úkor vlastnej
rodiny. Našťastie prajných a pracovitých ľudí je v našom meste viac,
aj preto sme tam, kde sme.

Prisľúbil pomôcť s plavárňou

Technické služby v marci rozmiestnili na území mesta štyri
kontajnery zelenej farby na zber
biologicky rozložiteľného odpadu,
do ktorých môžu občania dávať
trávu, lístie, burinu zo záhrady,
rôzne konáre, zeminu a podobne.
Tento sa na skládke odpadu dáva
na určené miesto, kde sa kompostuje, čím je odľahčená aj naša
skládka komunálneho odpadu, pretože tento odpad podľa nariadenia
Európskej únie sa musí skladovať
samostatne.
Zatiaľ sú na území mesta roz-

miestnene štyri kontajnery zelenej
farby s označením, že sú určené pre
takýto odpad. Občania ich nájdu v
Krásnej Hôrke pri stanici, druhý je
v Medvedzí pri detskom ihrisku,
tretí na Vladine a štvrtý si našiel
svoje miesto na Hrádkach. O tom,
že občania akceptujú tento zber,
svedčí aj to, že v Krásnej Hôrke sa
kontajner ihneď naplnil. Občania
by si mali uvedomovať, že lepšie
je takýto odpad zhodnotiť, ako ho
vysýpať mimo určených miest. Na
našu novú skládku sa už takýto odpad nesmie vyvážať. Šetrí sa tým aj

miesto pre komunálny odpad. Je na
každom z nás, ako budeme s biologickým odpadom nakladať. Na
druhej strane je dôležité, aby sme
si našu skládku zbytočne nezapĺňali iným odpadom, a preto by sme
mali všetci čo najzodpovednejšie
pristupovať k separovaniu odpadu.
Treba si uvedomiť, že kompost z
uvedeného odpadu sa bude opäť
využívať a preto žiadame občanov,
aby k tomuto zberu pristupovali
zodpovedne. Každé separovanie
stojí naše mesto nemalé finančné
prostriedky a každé znehodnotenie

iným druhom odpadu tieto náklady
ešte navyšuje.
Je potrebné povedať, že túto dôležitú problematiku mesto nebralo
a neberie na ľahkú váhu a zodpovedne sa stavia k povinnostiam,
ktoré mu zo zákona o odpadoch
vyplývajú. K separovaniu papiera,
skla, plastov pribudol aj biologický
rozložiteľný odpad a postupne sa
budú separovať ďalšie komodity,
ale k tomu musíme všetci spoločne
priložiť svoju ruku. Chceme mať
predsa naše mesto a jeho okolie
čisté.

Na výročnej členskej schôdzi sa
20. marca stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ),
aby zhodnotili svoje minuloročné
výsledky. Po úvodnom slove Antona Bandoštáka, predsedu DHZ,
si prítomní minútou ticha uctili pamiatku Ing. Jána Jelenčíka, ktorý sa
dlhé roky aktívne venoval aj DHZ.
Rokovania sa zúčastnil primátor
mesta Ivan Šaško a delegát Územného výboru DPO Dolný Kubín
Ľubomír Knapík.
V oblasti represívnej činnosti
sa venovali vozidlu CAS 25, kde sa
zamerali hlavne na funkčnosť zariadení a technickému stavu vozidla.
V odbornej príprave sa zúčastnili
previerky požiarnych družstiev v
Suchej Hore, aj keď im počasie neprialo, pršalo, Tvrdošín sa umiestnil
na 3. mieste. O niečo lepšie si počínali hasiči-volejbalisti, ktorí v súťaži
„O putovný pohár primátora mesta“
obsadili druhú priečku.
Dobrovoľníci pri povodniach zachraňovali majetok občanov nielen
v našom meste, ale aj v Trstenej.
Každoročne hasičov môžeme vidieť
aj ako čestnú stráž pri Božom hrobe v kostole počas veľkonočných
sviatkov, nechýbajú na oslavách
sv. Anny v Oraviciach, vlani sa
podieľali aj pri organizovaní osláv
Dní mesta Tvrdošín a pri ďalších
akciách, ktorých usporiadateľom
je mesto.
Vlani si DHZ pripomenul 135.
výročie od svojho založenia, ktoré
dôstojne oslávili na futbalovom
štadióne spolu s profesionálnymi
hasičmi. Spomínaných „Dní“ sa
zúčastnili aj dobrovoľní hasiči z
Poľska, z Kościeliska a požiarne
družstvá z Trstenej, Štefanova nad
Oravou a Zábiedovo, ktorí medzi
sebou súťažili.
Členská základňa DHZ sa rozrástla, do ich radov vstúpili ďalší
členovia, medzi ktorými nechýbajú
ani mládežníci. Anton Bandošťák
poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
práci DHZ a samozrejme vedeniu
mesta. Potrebné je pripomenúť,
že celú činnosť DHZ financuje zo
svojho rozpočtu mesto. Zverilo im
do opatery aj techniku, o ktorú sa
vzorne starajú.
Ľ. Knapik v kocke informoval
prítomných o práci Územného výboru DPO Dolný Kubín, ale aj nových zákonoch a poďakoval za prácu, ktorú v uplynulom roku odviedli.
„Mesto drží nad vami ochrannú

ruku a tešíme sa z toho, že medzi
dobrovoľníkmi nechýba staršia,
stredná, či mladá generácia, sme
radi, že vás v meste máme. Spolu s
profesionálmi vykonávate záslužnú
činnosť. I keď ste doteraz nemali k
dispozícií adekvátne priestory, mestu sa podarilo vybaviť peniaze z eurofondov a dnes na dvore mestského
úradu stojí nová budova, kde si
nájdete svoje miesto aj vy. A verím,
že sa nám podarí časom vybaviť pre
vás aj potrebnú techniku. Takisto
pomáhame aj profesionálnym hasičom, už niekoľkokrát som na túto
tému rokoval s prezidentom HaZZ
Alexandrom Nejedlým o potrebe
postavenia nových priestorov pre
hasičov v Tvrdošíne. Veríme, že sa
tento projekt i napriek problémom

podarí dotiahnuť do úspešného konca. Môžem povedať, že mesto pristupuje k tejto problematike veľmi
zodpovedne,“ povedal okrem iného
primátor mesta. Primátor informoval prítomných o viacerých investičných a ďalších aktivitách, ktoré
sa v súčasnosti v meste dejú, ale aj
o tých, ktoré mesto v najbližšej budúcnosti plánuje uskutočniť.
Veliteľ stanice HaZZ Marek
Vrobel len potvrdil slová primátora, s ktorým na tému novej budovy
pre hasičov hovorili už viackrát.
Ako vyplynulo z jeho slov, je dobré, že sú v Tvrdošíne profesionálni
hasiči, ktorí sú aj členmi DPZ. Ich
vzájomná výpomoc a spolupráca
je prínosom pre mesto. K tejto
téme pridal niekoľko informácii aj

bývalý veliteľ požiarnej ochrany v
Tvrdošíne Viktor Kováč, ktorý sa
tiež snažil o to, aby v Tvrdošíne mali
hasiči adekvátne priestory. Žiaľ,
nepodarilo sa to i napriek tomu, že
už bolo všetko pripravené, pozemok
i projekty. Tí, ktorí o tom rozhodovali, nakoniec nedali súhlas.
Tých, ktorí budú mať záujem
stáť sa dobrovoľnými hasičmi informujeme, že sa ním môže stať každý
občan, ktorý dovŕšil 15 rokov. Hasiči si zvolili za správcu pokladne Ing.
Zdena Drbjaka. V závere schôdze
boli ocenení členovia DHZ, ktorí
sa dožili okrúhleho jubilea. Z rúk
primátora a veliteľa si prebrali malý
darček títo päťdesiatnici: Ján Gonda, Karol Kuloštiak, Jozef Kováč st.
a Jozef Medvecký.

Investorom SVP š.p. Piešťany
bolo v marci odovzdané stavenisko
a tým sa začali práce na regulácii
rieky Oravica. Po vytýčení a vymeraní stavby začali s vypiľovaním a
výrubom drevín. V súčasnosti sa
robia práce na výkopoch nového
vodotoku Oravice a začalo sa s
úpravou svahov s lomovým kameňom, Oravica sa bude regulovať v
dĺžke 3,280 km a termín pre stavbu
je plánovaný na 24 mesiacov.
„Od apríla sa teda regulácia
rieky Oravice dostala do realizačnej fázy. Nebyť však vedenia mesta,
ktoré vznieslo požiadavku na Slovenský vodohospodársky podnik,
aby sa začalo s reguláciou toku
Oravica, tak sa tu dnes nič nerobí.
Pri projekte sme pomáhali aj my a

sme radi, že dostal zelenú. Povodne, ktoré tu boli, tento problém len
urýchlili. Chceme, aby toto územie
bolo dané do pôvodného stavu,
aby boli vyriešené problémy aj z
hľadiska pozemkovo vlastníckych
vzťahov.
Ďalšou veľmi dôležitou otázkou
je, že pri tejto investícii, ktorú sme
zorganizovali si našli prácu aj ľudia z Tvrdošína a to je, myslím si,
tiež podstatné. Dnes, keď je kríza a
nezamestnanosť, je dôležité každé
pracovné miesto. Preto som rád,
že pri tejto stavbe získali prácu
aj obyvatelia nášho mesta, ktorí
pracujú v cestných stavbách a tešia
sa, že majú prácu blízko domova.
Keby to nebolo vybavené, keby
to ktosi neriešil, tak tu nič nie je a

ani ľudia by nemali prácu, aj z toho
hľadiska sa je na to treba pozerať.
Samozrejme, že chceme niečo po
sebe aj zanechať.
Okrem rekultivácie územia
okolo rieky je v projekte naplánovaná aj rekonštrukcia mostov,
vybudovanie brodov, ale aj rekultivácia a skultúrňovanie najmä
centrálnej časti Oravíc, v ktorých
sa predpokladá aj vybudovanie
športovej a oddychovej zóny. Po
rieke príde na rad cesta, chodníky
a ďalšie potrebné aktivity pre rozvoj cestovného ruchu v tejto našej
mestskej časti.
Myslím si, že keď bude táto investícia skončená potešia sa tomu
všetci a možno aj tí neprajníci,“
dodal primátor.

S jarným čistením mesta technické služby začali už 23. februára
strihaním stromových alejí v centre
mesta (Trojičné námestie, Vojtaššákova ul. a Oravské nábrežie)
a pokračovali postupne v ďalších
častiach mesta. Začali sme aj s
obstrihávaním a spiľovaním odrastlých stromov v celom meste
podľa posúdenia pracovníka TS,
aj na základe požiadaviek občanov
mesta. Spiľovanie sa ukončilo 31.
marca a orezávanie pokračuje ešte
v tomto mesiaci.
Po ukončení zimnej údržby
sme začali aj s čistením mestských
komunikácií a chodníkov od posypového materiálu už 23. marca
zametacím vozom IFA a polieva-

ním vozidlom Liaz. Tieto práce sa
ukončili 31. marca do veľkonočných sviatkov. V tom čase čistili
aj chodníky pracovníci, ktorí sú na
aktivačných prácach v spolupráci s
pracovníkmi technických služieb.
Tak, ako po iné roky, aj v sobotu 20. marca bolo organizované
čistenie mesta občanmi. Technické
služby na tento deň rozmiestnili v
jednotlivých mestských častiach
veľkoobjemové kontajnery a v
tento deň bol realizovaný aj zber
elektroodpadu.
V závere marca sme rozviezli do
centra mesta a do cintorínov zreparované lavice. Pracovníci na aktivačných prácach spolu s pracovníkmi technických služieb v intraviláne

mesta čistili aj rigoly okolo hlavnej
cesty v smere do Trstenej, Nižnej
a Námestova od rôzneho druhu
odpadu. Technické služby tak, ako
po iné roky, zabezpečili čistotu v
meste do veľkonočných sviatkov v
plnom rozsahu. V ďalšom období sa
bude pokračovať v čistení rigolov v
uliciach mesta od nánosov, dohrabúvanie lístia na niektorých plochách
a čistení splachovacích šachiet na
dažďovú vodu na okrajoch ciest a
ďalších potrebných prácach, ktoré
je potrebné urobiť.
Poďakovať je potrebné aj tým
občanom nášho mesta, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli po zime
očistiť mesto.
A. Smutný, riaditeľ TS

Prípravy na kruhový objazd, rekonštrukciu
mosta a obnovu chodníkov pokračujú

Začalo sa trestné stíhanie

Kontajnery na biologický odpad

Dobrovoľní hasiči bilancovali svoju činnosť

Práce na regulácii Oravice sú už v plnom prúde

Jarné čistenie mesta
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Úroveň Gymnázia v Tvrdošíne je veľmi dobrá
O súčasnosti a plánoch Gymnázia s jeho riaditeľkou
Annou Namislovskou.
Škola by sa mala v tomto
roku začať rekonštruovať,
môžete nám povedať v akom
štádiu sa v súčasnosti nachádza?
„Projekt zabezpečuje VÚC a
momentálne je v štádiu verejného obstarávania na jednotlivé
práce, ktoré by sa mali ukončiť
v mesiacoch apríl - máj. V rámci
rekonštrukcie sa budú vymieňať
okná, strecha, vonkajšia fasáda,
urobí sa bezbariérový vchod do
školy. Rekonštruovať sa budú
aj štyri odborné učebne chémie,
fyziky, informatiky a jazykové
triedy, do ktorých pribudne aj
moderné vybavenie, akými sú
notebooky, interaktívne tabule a
podobne.“
A čo ďalšie projekty, ktoré
škola pripravila a dostala do
života, môžete nám o nich povedať?
„Na športové aktivity sme podali v marci dva projekty. Jedným
z nich je „Vráťme šport do škôl“.
Druhý je zameraný aj pre širšiu
verejnosť, v rámci ktorého by sa
mala dobudovať posilňovňa, ale
chceme do toho zapojiť aj špor-

tovú halu, pretože tu chodí cvičiť
aj verejnosť.“
Gymnázium má aj športovú
triedu. Je záujem o tieto triedy
a v ktorých športoch sa budú
môcť títo žiaci zdokonaľovať?
„Do športových tried sa nám
hlásia žiaci takmer z celej Oravy.
Prihlášky poslalo 29, a my môžeme prijať 25 žiakov. Nie sme zameraní na jeden druh športu, naši
žiaci sa venujú futbalu, volejbalu,
florbalu, bedmintonu.“
Pribudne vám niečo nové
v škole od nového školského
roku?
„Nie, ideme podľa nového
školského vzdelávacieho programu v rámci, ktorého škola môže
posilniť určité predmety. V budúcom roku máme stanovený výkon
naplniť osemročné gymnázium
jednou triedou s počtom dvadsiatich žiakov a štvorročné štúdium
jednu triedu s počtom tridsiatich
žiakov. V rámci voliteľných predmetov by sme mohli zaviesť napr.
onkologickú výchovu, alebo niečo
z ochrany environmetalistiky.“
V škole sa vyučujú štyri cudzie jazyky, angličtina, nemči-

na, španielčina, francúština, a
čo ruština, o tú nie je záujem?
„Máme kvalifikovanú ruštinárku, ale zo strany žiakov o tento
jazyk nie je záujem, mizivé percento malo záujem o ruštinu.“
Ako pokračuje spolupráca so
zahraničnými partnermi?
„Pokračuje družba s Novým
Bydžovom. Koncom júna tam
ideme na návštevu my a oni k nám
prídu niekedy v jeseni. Takisto
pokračuje projekt s Francúzskom,
22. mája by malo prísť k nám 39
študentov s piatimi vyučujúcimi. V našej škole by mali byť do
1. júna a témou, ktorou sa budeme
zaoberať bude „Les a jeho využitie - starostlivosť a spracovanie
dreva“. Spolupracovali sme aj s
Poliakmi z Noweho Targu, ale táto
spolupráca bola zatiaľ zameraná
len na športové aktivity. V rámci
projektu Twin-Town máme kontakty aj s Belgičanmi, chystáme aj
poznávací zájazd do Londýna.“
Aká je spolupráca rodičov
a školy?
„Keď rodičov oslovíme, tak sa
stretávame pri rôznych príležitostiach, ale my by sme chceli, aby
aj z ich strany prichádzalo viac
iniciatívy, návrhov a nápadov,
ktoré by iste pomohli obidvom

stranám. Samozrejme, že vždy,
ak ich požiadame o pomoc, tak
pomôžu. Veľmi dobre spolupracujeme so strednými školami,
chceme však zlepšiť aj spoluprácu
so základnými školami.“
A spolupráca s mestom?
„Je na veľmi dobrej úrovni,
pán primátor drží nad Gymnáziom ochrannú ruku. Ak niečo
potrebujeme, vieme sa dohodnúť,
máme k dispozícii aj športovú
halu od mesta. Záujem je aj zo
strany mesta aj s pomocou, keď sa
jedná o nejaký projekt. Pomocnú
ruku nám dáva primátor, ale aj
jeho zástupkyňa.“
Na záver by ma zaujímalo, čo
by vás najviac potešilo?
„V prvom rade, aby sme mali
dostatočný počet žiakov, ktorí
majú záujem o štúdium, chcú sa
vzdelávať, aby sa zveľaďovali
priestory školy, aby si žiaci vážili
a chránili majetok, ktorý užívajú
a viac sa venovali spoločným podujatiam. Ale aj to, aby školu ešte
viac zviditeľňovali na rôznych
akciách. Potešilo by ma, keby
aj študenti prichádzali s novými
nápadmi, aby škola mala naďalej
dobré meno a vychovávala študentov, ktorí budú prospešní pre
našu spoločnosť.“

poskytovali túto službu pre deti,
ktorých rodičia sú v práci.“
Mohli by ste sa pochváliť nejakými školskými úspechmi?
„V okresnom kole fyzikálnej
olympiády sme získali v okrese
druhé miesto, na chemickej tretie, na anglickej olympiáde sme
skončili prví. Úspešní sme boli
aj v matematickej olympiáde,
ôsmeho marca sa u nás konalo
okresné kolo Hviezdoslavovho
Kubína a zúčastnili sa ho žiaci z
celého okresu.
V rámci projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu v
základných školách“ sme dostali
výpočtovú techniku, počítače,
notebooky a projektor. Do projektu, ktorý je rozložený na viac

rokov sú zapojení traja učitelia.
V prvom module absolvovali
školenie ohľadne výpočtovej
techniky základných programov. V ďalších moduloch už
pôjdu podľa svojich predmetov,
kde sa naučia ako používať túto
techniku pre nové formy učenia
žiakov. Vzdelávajú sa aj učitelia
v rámci informatiky a cudzích
jazykov pre zvyšovanie svojej
kvalifikácie.“
Deň učiteľov si v ZŠ Š. Šmálika pripomenuli 7. apríla, kedy je
v kalendári spomínaný Ján Krstiteľ de La Salle (1651-1719), kňaz,
ktorý sa zameral na chudobných
chlapcov, pre ktorých založil v
roku 1679 prvú školu a ktorý je
patrónom učiteľov a učiteliek.

viacerými mestami, kde NKÚ
SR považuje efektívnosť a spoľahlivosť vnútornej kontroly za
primeranú s tým, že „ zavedené
kontrolné postupy v meste Tvrdošín boli relevantné pre stanovené
ciele“. Ďalej v tej časti záverečnej
správy NKÚ SR, kde sa pojednáva
o procese verejného obstarávania
nie je mesto Tvrdošín zaradené
medzi 6 okresnými mestami,
ktorým Najvyšší kontrolný úrad
vytýka nerešpektovanie pravidiel
vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní.
Na záver tohto príspevku poznamenávame, že aj keď NKÚ
SR mestu Tvrdošín ako jednému
z okresných miest SR podliehajúcich v roku 2009 výkonu kon-

troly vytkla porušenie niektorých
všeobecne záväzných právnych
predpisov ( napr. zákon o účtovníctve, zákon o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, zákon
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon o majetku
obcí, zákon o finančnej kontrole
a vnútornom audite a zákona o
odpadoch), nebol charakter porušenia v takom zmysle, že by
ovplyvnil hospodárnosť nakladania s majetkom mesta. Ak by NKÚ
SR dospel k takému záveru, určite
by zaradil aj mesto Tvrdošín medzi
tie mestá, ktorým navrhol odporúčania vo svojej záverečnej správe
hodnotiaceho charakteru, ktorú
predložil na vedomie Národnej
rade Slovenskej republiky.

Hľadáme aj vlastné formy šetrenia

O aktuálnom dianí, ale aj ďalších novinkách v Cirkevnej základnej škole Štefana Šmálika sme hovorili
s riaditeľom školy Dušanom Šoltésom.
Všade naokolo sa rekonštruujú školy, a čo vaša?
„Samozrejme, že by sme chceli, budova je štátna, ale pozemky
pod školou nie sú vysporiadané,
takže si musíme počkať, pretože
do projektov môže vstupovať
len ten, kto má toto v poriadku.
V prvom rade chceme vymeniť okná, čím by sme ušetrili
peniaze za tepelnú energiu.
Hľadáme však aj vlastné formy
šetrenia, ako ušetriť na kúrení.
Jedným z nich sú zdroje alternatívneho kúrenia. Ponuku sme
už dostali, tak uvidíme, čo sa v

tejto oblasti bude dať robiť“.
Nechýbajú vám peniaze na
chod školy?
„Chod školy by sme mali do
konca roka zvládnuť, horšie je
to so školskými zariadeniami, a
hlavne so školským klubom detí,
ktorý je už dlhodobo podfinancovaný. Je to tým, že na našu
školu sú iné normy, ako na tie,
ktoré sú zriadené v pôsobnosti
obcí. Podľa nového nariadenia
vlády na cirkevné školy pripadá menší balík peňazí. Takže
musíme prijať nejaké šetriace
opatrenia, aby sme i naďalej

Dobrá práca mestského úradu

V tomto vydaní mestských novín dopĺňame údaje o
výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu
SR, uskutočnenej v roku 2009 v Tvrdošíne.
Okrem mesta Tvrdošín bolo pohľadávkami a kontrola plnenia
kontrolovaných v minulom roku opatrení z predchádzajúcej kontroďalších 14 okresných miest v rámci ly vo vybraných mestách, ktoré sú
jednotlivých krajov Slovenskej re- sídlom okresu. Samozrejme, že v
publiky. V súvislosti s preverením predmetnej správe je uvedené aj
miery hospodárnosti, efektívnosti mesto Tvrdošín, konkrétne v 6.
a účinnosti nakladania s komunál- časti správy, kde je vypracovaný
nym odpadom a drobným staveb- prehľad použitia prostriedkov
ným odpadom boli vo všetkých získaných z Európskej únie a iných
subjektoch kontrolovaným obdo- prostriedkov zo zahraničia, podľa
bím roky 2007 a 2008. Na základe ktorého mestu Tvrdošín prináleží
výsledkov kontroly NKÚ SR vy- druhé miesto v objeme schváleriekol kontrolovaným subjektom ného rozpočtu z realizovaných
projektov v okresných mestách
viaceré odporúčania.
Zvýrazňujeme, že mesto Tvr- Banskobystrického, Žilinského a
došín nie je zaradené v časti od- Trenčianskeho kraja v roku 2008,
porúčaní navrhovaných centrálov čo je samozrejme pozitívum pre
NKÚ SR v Bratislave, ktorá v toto mesto.
Mestu Tvrdošín nebola vyzáverečnej Správe o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, tknutá slabá alebo nízka účinnosť
majetkovými právami, finanč- vnútorného kontrolného systému,
nými prostriedkami, záväzkami, naopak je vyhodnotené medzi

Týždeň modrého gombíka

„Vážený pán primátor, ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a
podporu UNICEF a zároveň Vám
oznamujeme, že VI. ročník verejnej zbierky Týždeň Modrého
gombíka sa uskutoční od 17. - 23.
mája. Výťažok zo zbierky je určený na dopravu vakcín proti novorodeneckému tetanu do Laosu
a ich zaočkovanie. Už druhý rok
zo Slovenska podporíme projekt
zameraný na elimináciu novorodeneckého tetanu - smrteľného
ochorenia, ktorému dokážeme
predísť lacným očkovaním, kedy
za 1 euro dokážeme do Laosu

dopraviť 2 vakcíny proti novorodeneckému tetanu. Táto krajina
patrí medzi najchudobnejšie na
svete a veľkosťou populácie pripomína Slovensko.
Zbierku budeme realizovať
prostredníctvom našich dobrovoľníkov, prispieť môžete aj
zaslaním prázdnej SMS na číslo
844 v sieti Orange Slovensko
od 10. apríla do 31. mája, alebo vkladom/prevodom na účet
2629726297, banka 1100, variabilný symbol 0310.“
Juraj Mišura, predseda, Miroslav Kaňa, výkonný riaditeľ

Magickým okom umelca
Galéria M. Medveckej poskytuje každoročne svoje priestory aj na
krátkodobú prezentáciu výtvarného umenia. Od 14. apríla do 3. októbra má túto možnosť tvrdošínsky
umelec Miroslav Knap, ktorý svoju
výstavu pomenoval „Magickým
okom umelca“.
Miroslav Knap vstúpil na slovenskú výtvarnú scénu v polovici
90. rokov nesmelo a s pokorou,
pretože mal vďaka pedagogickému
vedeniu prof. D. Kállaya možnosť
pochopiť, čo znamená zodpovednosť za výtvarnú podobu svojej
výpovede. Je mnoho vecí, o ktorých nerád hovorí, ale keď príde ten
správny čas, vtedy vypovie svoje
vnútorné pocity a pomenuje svoje
čriepky zážitkov, spracovaných
magickým okom umelca. Vytvára
obraz, ktorým rozpráva mnohé

príbehy, zliate do jedného celku.
Postupným pridávaním množstva
dejov a aj mnoho významovosti
sa sústreďuje na výtvarné spracovanie zážitkov a podobenstiev.
Diela sú naratívne, dynamické,
kompozične a farebne ucelené,
ale aj vyvážené a predovšetkým
poetické. Miroslav Knap je nositeľom mnohých medzinárodných
a domácich ocenení, ilustroval
6 kníh, od roku 1994 pripravil
14 autorských výstav a doposiaľ
sa zúčastnil na viac ako štyroch
desiatkach kolektívnych výstav.
V roku 2009 získal tri významné
medzinárodné ocenenia: Nositeľ
Identifikačného kódu Slovenska,
Bratislava, Cenu Európskej medaily Franza Kafku za umenie, Praha,
Cenu Európskej únie umenia za
výtvarnú činnosť, Praha.

Mesto podporuje voľnočasové aktivity mladých

Na radnici sa koncom marca uskutočnilo spoločné rokovanie riaditeľov škôl s primátorom mesta.
Od 1.septembra došlo ku zmene retky či speváčky. Svoje vedomosti
koncepcie záujmového vzdelávania si rozširujú aj v matematike, ché– mimoškolská záujmová činnosť mii, cudzích jazykoch, zemepise
sa realizuje prostredníctvom CVČ a podobne.
Naše deti si majú z čoho vybev 139 záujmových útvaroch. V
CVČ je evidovaných 1853 žiakov. rať, pretože nám záleží na tom, aby
Záujmové útvary pracujú v ZŠ M. voľný čas mohli tráviť pestro, efekMedveckej – 436 žiakov pracuje v tívne a tvorivo. Finančné prostried35 ZÚ, ktoré vedie 31 pedagógov. ky, ktoré v rámci dohody medzi
V ZŠ Š. Šmálika 285 žiakov trávi riaditeľmi škôl poskytne mesto,
svoj voľný čas v 21 ZÚ, ktoré vedie sa využijú na činnosť jednotlivých
17 pedagógov. Pri Gymnáziu 115 záujmových útvarov.
„Podporujeme aktivity mladých
žiakov pracuje v 8 ZÚ a vedú ich
3 pedagógovia. Priamo v CVČ sa ľudí aj pedagógov, ktorá sa venujú
záujmovo vzdeláva v 75 krúžkoch deťom v ich voľnom čase.
Počet detí v krúžkoch i počet
viac ako tisíc žiakov, ktorých vedú
18 vedúci záujmových útvarov. pedagógov napovedá, že sa nám
Ponuka krúžkov je rôznorodá. Zo tento cieľ darí plniť. Aj naďalej
športových aktivít sa deti venujú budeme podporovať aktivity detí
futbalu, florbalu, basketbalu, stol- a mládeže, oceňovať pedagógov,
nému tenisu, aerobiku, speeningo- ktorí sa im vo voľnom čase venujú
vým cvičeniam, hip-hopu, break a prispievať k vylepšeniu podmiedancu, posilňovaniu, kalanetike, nok, kde trávia mladí ľudia svoj
turistike. Úspešne si vedú aj mažo- voľný čas,“ potvrdil primátor.

Modrý deň v Gymnáziu

„Modrý pondelok“, ten poznáme asi viacerí, keď mi však zástupkyňa gymnázia Iveta Ťapáková
povedala, že si v priestoroch školy
pripravili Modrý deň - Deň vody,
zbystril som pozornosť a 22. marca
som sa tejto akcie zúčastnil. Už pri
vstupe do školy ma vítal obrovský

gická surovina a my sme si to touto
formou pripomenuli, aby deti tento
deň nepoznali len z nástenky, či
médií, ale aby svojou iniciatívou k
tomu prispeli. Do školy sme prišli v
modrom oblečení, mali sme „veľké
vodné kvízovanie“, ktorého sa týkali vody, vodného hospodárstva a

vodník a nespočetné množstvo rybičiek, všakových farieb, odtieňov
a možno aj druhov.
„U nás sme si „Modrý deň
urobili preto, že v roku 1992 valné
zhromaždenie OSN vyhlásilo 22.
marec za Svetový deň vody. Voda,
ako vieme je v dnešnej dobe strate-

vodných živočíchov. Ďalšou aktivitou bola výroba rýb, ako symbolu
živočícha, ktorý žije vo vode. Ryby
vyrábali takmer všetci žiaci školy.
Z dvesto rýb, kosatky, vodníka a
vyhotovených sietí by mali radosť
istotne aj rybári,“ dozvedeli sme
sa od I. Ťapákovej.

„V tomto školskom roku maturuje v Gymnáziu 57 študentov
dvoch tried, jedna trieda osemročného štúdia - 25 žiakov a 32 študentov štvorročného štúdia, ktorí
vykonali skúšku zo slovenčiny a z
cudzích jazykov. Ku maturitným
skúškam pristúpili všetci študenti,
maturity prebiehali pokojne a v

takej atmosfére pracovali aj žiaci.
Vyučujúci hovorili, že boli jednoznačnejšie otázky a žiaci zase tvrdili,
že odpovede na niektoré otázky neboli jednoznačné a z možnosti na odpoveď by si vybrali aj viac ako jednu.
Výsledky maturít sa študenti dozvedia
do 5. mája,“ informovala nás riaditeľka školy Anna Namislovská.

„V Spojenej škole maturovalo
191 žiakov, z toho počtu v Strednej
priemyselnej škole Ignáca Gessaya
- 129 a z Obchodnej akadémie - 62.
Okrem klasickej maturity sa v našej
škole konala aj online maturita z
anglického jazyka a matematiky. Pri
maturitách online sme postupovali
podľa smernice ministerstva škol-

stva a krajského školského úradu.
Môžem povedať, že všetko prebehlo
na sto percent. Na maturitu online
sme si študentov vyberali my v našej
škole. S priebehom maturity som
mimoriadne spokojný. Tak, ako bola
naplánovaná, sa aj uskutočnila, bez
nejakých problémov,“ povedal nám
riaditeľ školy Ján Korenčiak.

Mesto Tvrdošín v spolupráci s
Oravským kultúrnym strediskom z
Dolného Kubína a Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Dolnom
Kubíne pripravili pre štvrtákov ZŠ
Márie Medveckej besedu, spojenú s
otvorením výstavy výtvarných prác
deti pod názvom Polícia očami detí.
Žiaci materských, základných škôl a
ZUŠ výtvarným prejavom dokumentovali činnosť polície tak, ako ju vidia
svojimi očami.
A potom už prišli na rad príslušníci polície, ktorí žiakom ozrejmili prácu polície a odpovedali na otázky zvedavých detí. Preventista Tibor Šandor
sa zameral na tému: Ako sa chrániť
proti nežiaducim spoločenským javom a bezpečnosť na cestách. Polícia
je na to, aby chránila občanov pred
rôznymi kriminálnymi činmi, dozerala na poriadok, pôsobila výchovne

a preventívne a tí, čo nerešpektujú
zákony musia za svoje činy pykať.
Najviac sa deti tešili na psovodov a ich
dvoch psov Alda a Baxa, ktoré polícia
používa na vyhľadanie drog a iných
omamných látok. Psovod Milan Paľa s
Baxom, nemeckým ovčiakom deťom
predviedli ukážku hľadania drog a
deti si tiež so záujmom vypočuli jeho
prednášku o policajných psoch.
Malým prekvapením pre deti
bolo aj to, že šesťročný nemecký
ovčiak Bax, pes špecialista na vyhľadávanie drog, zavetril a vyhľadal na
pokyn vzorku drogy, ktorú do skrine
schoval jeden z policajtov. Svoju
šikovnosť Bax dokázal už mnohokrát v skutočnej akcii. Výstavu výtvarných prác detí s celoslovenskou
pôsobnosťou si mohli návštevníci
pozrieť vo výstavnej sále MsKS
Medvedzie od 8. do 19. marca.

Ku maturitným skúškam pristúpili všetci študenti

Štyridsať študentov maturovalo online

Polícia očami detí
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Narodili sa

8. 2.
8. 2.
10. 2.
17. 2.
25. 2.
6. 3.
10. 3.
17. 3.
21. 3.
25. 3.

Jakub Laššák
Marek Sojka
Martin Kmeň
Marián Mrzena
Juraj Smolár
Sebastián Škodoň
Tamara Pekarčíková
Natália Bakaľová
Vanesa Vysloužilová
Alexandra Pazúriková

Sobáše

20. 2. Ing. Zuzana Pitáková – JUDr. Miloš Svrček
10. 4. Miroslava Kováčiková – Miroslav Dibdiak

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:

85 rokov
Emília Andraššaková, Tvrdošín
Mária Turoňová, Tvrdošín
80 rokov
Emanuel Lucký, Krásna Hôrka
Jozef Ondrišťák, Tvrdošín

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

Odišli z našich radov
19. 2.
20. 2.
27. 2.
9. 3.
9. 3.
11. 3.
11. 3.
12. 3.
31. 3.

Etela Krúpová
Miloslav Rosina
Ján Kubala
Mária Matejkovičová
Angela Púčaťová
Viera Kulkovská
Anna Cholvadová
Viktor Kompan
Anna Kristofčáková

92-ročná
65-ročný
74-ročný
94-ročná
74-ročná
71-ročná
96-ročná
73-ročný
102-ročná

Rozlúčili sme sa
s najstaršou spoluobčiankou
So smútkom a žiaľom sme na
poslednej ceste 31. marca vo veku
nedožitých 103 rokov odprevádzali našu najstaršiu spoluobčianku
Annu Kristofčákovú.
Prežila pomerne bohatý život,
často spomínala ako musela v
mladosti cestovať za sezónnou
prácou na „Dolnú zem“, kde chodila slúžiť. Život nemala ľahký, no nikdy sa nesťažovala, práve naopak,
vždy sa snažila pomáhať tam, kde to bolo potrebné.
Ale to najlepšie vedia tí, ktorí s ňou prežili väčšiu časť
života. Na naše mesto nikdy nedala dopustiť, zaujímala
sa o všetko, čo sa okolo nej dialo.
Pani Anna navždy zostane v mysliach svojich najbližších, ktorí si ju budú pamätať ako láskavú, múdru,
veselú, ale najmä dobrú, pretože vždy mala vľúdne
slovo pre tých, ktorí s ňou žili.
Bude chýbať predovšetkým svojej rodine, ale hlavne vnúčatám a pravnúčatám, ale aj tým všetkým, ktorí
ju osobne poznali.
Aj vedenie mesta jej vzdáva poctu a vyjadruje sústrasť pozostalým. Česť jej pamiatke!

Máj budeme stavať so
Skorušinou a Tvrdošankou

Stalo sa už tradíciou, že sa na Trojičnom námestí stavia mestský máj. Ani tento rok tomu
nebude inak. Srdečne vás pozývame na túto
slávnosť, ktorá sa začne na v piatok 30. apríla
1530. V programe sa predstaví Folklórny súbor
Skorušina z Liesku, žiaci ZUŠ Tvrdošína a dychová hudba Tvrdošanka. Pod májom sa budú
podávať šišky s čajom. Tešíme sa na vás !

Pozvánka do kina
Pripravili sme pre vás
v máji

PRIESTUPNÝ ROK
– romantická komédia,
14. 5. 2010 (piatok) o 1800
PRINCEZNÁ A ŽABA
- animovaná rozprávka,
21. 5. 2010 (piatok) o 1800

Významné ocenenie pre našu rodáčku
mienky na cesty za ľudovou
piesňou zachytila vo svojej
publikácii „Život s piesňou“.
V neposlednom rade nahrala
v rozhlase aj nemalé
množstvo ľudových
piesní, niekoľko hudobných nosičov a aj
verejné koncerty, ktoré
absolvovala či už ako
sólistka Lúčnice, alebo
iných hudobných telies.
Je vynikajúca speváčka ľudových piesní a
svojim nežným lyrickým hlasom dokáže každého chytiť

za srdce. Kto počúva jej spev
má v duši niečo sviatočné,
jej pesničky sú pre mnohých
nežným pohladením
duše. Do spevu vkladá
toľko lásky, koľko len
môže dať, keď spieva
Svadobnú odobierku,
uspávanku Zahrajte
mi tichúčko, piesne
z rodnej Oravy, či piesne,
ktoré mnohí oddávna
poznáme a dodnes hľadáme

a ktoré k nej patria ako chlieb
a soľ.
V týchto dňoch si naša
rodáčka prebrala významné ocenenie za
celoživotné dielo
„Krištáľové krídlo“. S kytičkou
blahoželaní sa ku
mnohým gratulantom pripojil aj primátor Ivan
Šaško, ktorý zaslal našej významnej a ocenenej rodáčke osobitné blahoprianie aj
v mene všetkých občanov
nášho mesta.

Vo výstavnej sále MsKS bola od 22. marca do 6. apríla inštalovaná výstava najkrajších slovenských kraslíc zo súťaže, ktorú
vyhlásilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a pripravilo spolu mestom Tvrdošín.

to, s akým citom pristupovali k tejto
celoslovenskej súťaži. Práce boli doslova pastvou pre oči návštevníkov, o
čom sa mohli presvedčiť všetci, ktorí
výstavu navštívili.
Na predajnej výstave s názvom
„Veľkonočné dekorácie“ sa svojou tvorbou prezentovalo 38 dospelých a viac
ako 70 detí zo Slovenska a Poľska.

Darina Laščiaková (Gažová) sa narodila 23. novembra
1931 v Tvrdošíne na Orave. Po
absolvovaní hudobnej vedy a
národopisu na FFUK v
Bratislave našla uplatnenie ako hudobná
redaktorka v bývalom
Československom rozhlase, kde za 33 rokov
vytvorila množstvo
relácií, ktoré mapujú
tradičnú kultúru slovenského ľudu. Najznámejší z jej tvorby je cyklus
„Hory, ľudia a pieseň“. Spo-

Krása veľkonočných ozdôb

Medzi veľkonočnými ozdobami,
ako symbolmi jari, dominovali kraslice
rôznych druhov a veľkosti. Materiály,
ktorými boli zdobené a použité techni-

ky predstavujú dnes už istú umeleckú
hodnotu. Najčastejšie bolo použité
tradičné voskovanie, dierkovanie,
olepovanie farebnými bavlnkami,

drôtovanie, ale pribudli aj iné techniky
zdobenia, ktorým sa nebránili deti, ale
ani dospelí.
Pri otvorení výstavy boli vyhlásené výsledky a odovzdané ceny tým
najlepším. Diplomy a vecné ceny pre
víťazov jednotlivých kategórií odovzdávala Stanislava Marettová, ktorá
poďakovala všetkým zúčastneným za

Občianske združenie Medvedzie
prišlo v roku 2001 s myšlienkou obnovenia dávnej veľkonočnej tradície
v starom Medvedzí. V období troch
veľkonočných dní - Zeleného štvrtka,
Veľkého piatku a Bielej soboty na znak
umučenia, ukrižovania, smrti a pochovania Ježiša Krista chodila mládež
ráno, na poludnie a večer po dedine a
s klopadlami, rapkáčmi a verklíkmi

nahrádzali zvuk zvonov. Pri každej
z významných svätých miest sa aj
modlili. Za desať rokov si táto tradícia
postupne nachádzala čoraz viac nadšencov najmä z radov detí a mládeže.
Aj tohto roku pod vedením Stanislava
Ceglára sa veľkonočného rapkania zúčastňovalo veľa detí a mládeže. Všetko
očakávanie prekonalo poludnie Bielej
soboty, keď sa tejto tradície zúčastnilo

vyše tridsať detí. Určitou veľmi pozitívnou črtou bolo, že tohto roku bolo
veľa detí v sprievode svojich rodičov,
najmä otcov, čo je neklamný dôkaz
toho, že táto tradícia zapustila veľmi
silné korene. Svoju radosť a potešenie
nad touto skutočnosťou prejavil aj predseda OZM Miroslav Medvecký, ktorý
sa tejto akcie každoročne zúčastňuje a
všetkým malým účastníkom na záver

rozdá malé sladké pozornosti. Tejto
veľmi peknej veľkonočnej tradície sa
tohto roku zúčastnil aj učiteľ Spojenej
školy v Nižnej Miloš Kázik aj so svojimi dvomi maloletými synmi, ktorých
toto veľkonočné rapkanie veľmi mocne
oslovilo a veľmi sa im páčilo. Aj on prejavil obdiv, ale hlavne spokojnosť, že
táto tradícia v starom Medvedzí trvá už
desať rokov.
Jozef Medvecký

Dvadsaťpäť rokov činnosti si v
týchto dňoch zaknihovali záhradkári zo záhradkárskej osady Pod
Bučníkom II., ktorá patrí medzi
najstaršie záhradkárske osady s
počtom členov 52. Dvadsaťpäť
rokov je predsedom aj Ernest Čonka, ktorý na výročnej schôdzi 21.
marca zbilancoval doterajšiu prácu záhradkárov, vecnými cenami
odmenili členov výboru a každý
člen dostal pamätnú medailu. Táto
organizácia sa radí v rámci Slovenska medzi tie, ktoré aktivitou
nešetria a do práce sa zapája nielen výbor, ale aj samotní členovia.
Medzi najaktívnejších patria Ľubomír Kosmeľ, Štefan Leja a Štefan
Letoštiak, najstarším členom je
75-ročný Ivan Vicen.
Začiatky mali tiež veľmi ťažké, veď bolo potrebné zbaviť sa
hustého porastu, priviesť vodu,
oplotiť záhradky. Náročná práca
však priniesla ovocie už prvý

rok a záhradkári sa mohli tešiť skutočne z bohatej úrody.
Dnes je to pekná záhradkárska
osada, pribudli chatky a ďalšie
príslušenstvá, a nielen to, členovia
tejto organizácie sú činní aj ináč,
začali pravidelne organizovať výstavy ovocia, zeleniny a kvetov,
ktorú majú možnosť každoročne
vidieť aj návštevníci Michalského
jarmoku. Veľmi dobrú spoluprácu
majú s MsKS, ktoré im vychádza v
ústrety pri organizovaní výstav.
„O našu prácu sa zaujíma aj
primátor, ktorý nám vo veľa veciach už osobne pomohol. Vážime
si to, že prišiel osobne pozdraviť
naše výročné rokovanie, kde nám
poďakoval za doterajšiu prácu, ale
zároveň podal informácie o meste,
čo sa momentálne robí, ale aj to, čo
sa v blízkej budúcnosti bude robiť,“
dodal E. Čonka.
Veľmi dobre sa im spolupracuje aj so záhradkárskymi osadami

Úplzeň, kde je predsedom Vladimír Betuštiak a Čeremošné, ktoré
vedie Ján Števanka. V najbližšom
čase ich čaká ďalšia náročná úloha.
Potrebné bude urobiť nové oplotenie a opäť upraviť časť prístupovej
cesty.Tá ich najviac trápi, veď ju
nevyužívajú len samotní záhradkári, ale aj iné organizácie, cyklisti

a peší, ktorí sa radi chodia prejsť
do prírody. Potešili by sa, keby sa
do aktívnej práce zapojili aj ďalšie záhradkárske osady z mesta,
ktorých je osem a z nich sú len tri
aktívne. Záver rokovania patril
spoločenskému posedeniu a zábave, na ktorú ženy napiekli koláče
a nechýbala ani diskotéka.

V areáli Agrokomplexu v Nitre,
v dňoch 29. - 30. apríla v stánku č.
7, v pavilóne „S“ sa pod záštitou
občianskeho združenia Klub starostov uskutoční Veľtrh práce Job
Expo 2010.
Toto združenie zamestnáva
výlučne zdravotne postihnutých
nad 41 %. V ústredí Klubu starostov pracuje 20 zdravotne postihnutých pracovníkov a od 1.
mája zamestnajú ešte ďalších 20.
Túto iniciatívu plánujú rozšíriť a
zamestnať ďalších 200 zdravotne

postihnutých v jednotlivých regiónoch, obciach a mestách. Táto
pomoc zahŕňa všetky oblasti od
ekonomickej, právnej, technickej,
koordinačnej, atď. V činnosti im
pomáha úrad práce formou finančnej pomoci cez schému pomoci
de minimis na podporu tvorby a
udržania pracovných miest pre
občanov so zdravotným postihnutím, ktorí v areáli Agrokomplexu
v Nitre môžu občianske združenie
požiadať o informácie a pomoc.
Predseda Klubu starostov, Tibor Sklut

Veľkonočné rapkanie

Patria medzi najstaršie záhradkárske osady

Mesto Tvrdošín Vás pozýva
v nedeľu 23. mája 2010 na
8. ročník cestného behu
Tvrdošínska dvanástka,
ktorý sa uskutoční na Trojičnom námestí v Tvrdošíne.
Štart hlavného preteku - maratón 12 km sa uskutoční
o 1015 z Trojičného námestia.
Detské kategórie budú štartovať na námestí postupne po odštartovaní hlavnej kategórie o 1015. Prezentácia
sa uskutoční od 830 do 1000 vo Veľkej spoločenskej sále
v Tvrdošíne.
Pozývame všetky deti, ktoré majú chuť si zašportovať
a ostatných, aby prišli povzbudiť súťažiacich.
Tešíme sa na vašu účasť.

Pracovné miesta pre zdravotne postihnutých

Nový domov u Vás!

NIŽNÁ na Orave

Apartmánový
Každý má právo stravovať sa zdravo dom

Miestna organizácia Slovenského
Červeného kríža v Medvedzí sa podujala zorganizovať akciu o zdravej
výžive. Keďže nám záleží na zdraví
našich spoluobčanov, chceli by sme
usporiadať tvorivú dielňu, v ktorej by
ste si vy sami vymenili skúsenosti a
svoje poznatky o zdravej výžive. Veríme, že medzi nami je veľa ľudí, ktorí
zdravo žijú a poznajú množstvo dobrých

receptov. Preto by bola veľká škoda,
keby sa s nami ostatnými nepodelili.
Tí, ktorí by ste sa chceli zapojiť neváhajte a príďte medzi nás 26. 4. (pondelok) o
1600 do MsKS v Medvedzí, kde sa dozviete
ďalšie informácie o spomínanej akcii.
Prijímame všetky vaše nápady a pripomienky. Pridajte sa do našej rodiny!
Tešíme sa na spoluprácu s vami.
Členky výboru MOS ČK

Pripravované kultúrne podujatia

13. 5. Tvrdošínska studnička
- 8. ročník speváckej súťaže ľudových a moderných piesní
19. 5. Májový koncert - Michalské námestie
21. 5.Teplákový batôžkový majáles
23. 5. Detská show - prehliadka talentov z CVČ
25. 5. a 27. 5. Absolventské koncerty - ZUŠ

Relax

od 40 m2
apartmány do 73 m2

2-izbové a 3-izbové

s balkónom a skladovým priestorom

Cena od
680,- eur/m2
(bez DPH)

Marta Kontrová
Nižná na Orave
mobil: +421 / 911 106 765
+421 / 908 106 765
e-mail:realityorava@realityorava.sk
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Dorastenci sú zatiaľ na prvom mieste
Jar zaklopala na dvere futbalistom a naplno sa už rozbehli
aj futbalové súťaže. Najviac sa
zatiaľ darí našim dorastencom,
ktorí sú v priebežnej tabuľke
na prvom mieste. Od mužov

očakávame, že sa na futbalových trávnikoch prejavia viacej bojovnosti a v tabuľke sa
posunú vyššie. V prvom zápase v K. N. Meste sme i napriek
zlepšenej hre odišli bez bodu,

doma s Trebostovom sme nezaváhali, nešťastný zápas sme
odohrali v Stráňavách. Až do
sedemdesiatej minúty sme
držali nerozhodný výsledok,
chyba v obrane a neodmáva-

Bronzové medaily z majstrovstiev Slovenska
Ženský tvrdošínsky florbal
Naše dievčatá však získali môžeme tešiť na ďalšie podujatia.
v tomto ročníku v slovenskej bronzové medaily, je to veľký V kategórii mladšie žiačky U-13
extralige žien dosiahol historic- úspech pre tvrdošínsky florbal. v Nemšovej v dňoch 22. - 23.
ký úspech. Celkové 3. miesto Veríme, že to, čo sa začalo, postu- mája budú bojovať o majstra SR.
potvrdilo dlhodobú koncepčnú pom času prinesie svoje ovocie. Naše juniorky sa tiež pokúsia
prácu trénerov a samotných hrá- Mládež, ktorá vyrastá v športo- získať titul majstra SR v kategórii
čok. Za relatívne krátky čas, od vých florbalových triedach v ZŠ U-19, v Tvrdošíne 5. - 6. júna, keď
roku 2005, sa
Florbalový klub
podarilo MilaTvrdošín vyhral
novi Burdeľokandidat ú r u
vi, Michalovi
usporiadateľa
Cvancigerovi a
majstrovstiev
Soni Br novej
Slovenska juv yfor movať
nioriek 2010.
kvalitný ženVeríme, že
ský tím, ktorý
dievčatá, ktobud í rešpek t
r é n á s bu d ú
na Slovensku
reprezentovať
a v zahraničí.
na majst rovDruhý ročník
stvách Slovenv extralige bol
ska napodobnia
veľ k ý posu n
úspech našich
dopredu. Cežien a získajú
lou základnou
nejaký cenný
časťou dievčatá Horný rad zľava: M. Burdeľ - tréner, L. Manťová, V. Turčáková, D. kov pre naše
prechádzali sú- Ferenčíková, T. Balážová, J. Brčáková, J. Rakytová, M. Hutirová, S. mesto. Za všetťažou ako nôž Brnová - treńerka, M. Cvanciger - hlavný tréner, stredný rad zľava: S. ky doterajšie
maslom, jediné Hvolková, V. Paňková, B. Spišiaková, D. Medvecká, M. Stredanská, úspechy ďakuzaváhanie na V. Hutirová, dolný rad zľava: M. Černá a M. Stredanská.
jeme hráčkam,
domácej palutrénerom, cebovke bolo s NTS Nemšovou. M. Medveckej, má veľkú šancu v lému realizačnému tímu a tým,
V ďalších zápasoch ich výkon budúcnosti dosiahnuť minimálne ktorí fandili a podporovali klub,
gradoval. V závere základnej také isté výsledky ako teraz ženy. všetkým sponzorom, hlavne
časti ich čakal s NTS Nemšovou Tréneri, ktorí sa dlhodobo venujú mestu Tvrdošín, ktoré zastrešuje
zápas o víťaza prvej etapy. V mládeži Vierka Trstenská, Milan naše úspechy nielen po finančnej
odvetnom zápase na súperovej Burdeľ, Michal Cvanciger a Soňa stránke.
palubovke nedokázali zvíťaziť, a Brnová, sú ochotní pre nich uroPredsedníctvo FBK Tvrtak sa museli „zmieriť“ s druhým biť čo najviac. Tento rok sa ešte došín
miestom.
Štvrťfinále začali s 1. Power
Horse Prešov a prešli ho bez zaváhania. V semifinále ich čakal
kvalitnejší celok, ŠK 98 Pruské.
Prvý zápas doma dievčatám neReprezentační tréneri Miroslav Hýlek a Jaroslav Marks
vyšiel, prehrali, v druhom stretnominovali hráčky na posledné sústredenie pred MS (uskunutí zaskočili súpera a vyhrali.
toční sa v Českej Třebovej) a samotné MS v Olomouci (4.
V odvete prvý zápas prehrali, a
- 8. máj 2010). V kádri je 18 hráčok do poľa, 2 brankárky a 4
ak chceli hrať rozhodujúci duel
náhradníčky a medzi nimi aj naše hráčky: obrankyňa - Vedoma, museli vyhrať vo štvrtom.
ronika Turčáková, útočníčky - Denisa Ferenčíková, Milota
Nestalo sa, prehrali rozdielom
Hutirová, Jana Brčáková a náhradníčky - Júlia Rakytová,
jedného gólu a tým sa im rozplyBarbora Spišiaková.
nul sen o finále. Skúsenejšiemu
súperovi prialo aj športové šťastie.

Nominácia junioriek na MS do Olomouca

Pozoruhodné výsledky mládežníkov
„Sezóna, hlavne z pohľadu
mládežníckych družstiev v stolnom
tenise, bola veľmi úspešná. Starší,
mladší žiaci a dorastenci splnili ciele, mladší žiaci ešte pôjdu na kvalifikáciu s Banskobystrickým krajom, v
Žilinskom kraji naši chlapci skončili
na druhom mieste. V súťažiach jednotlivcov dosiahli výborné výsledky najmladší žiaci, ktorí doniesli
dve medaily z majstrovstiev kraja
jednotlivcov. Sú to pozoruhodné
výsledky, pretože z majstrovstiev
kraja sa len veľmi ťažko donášajú
medailové umiestnenia.
V súťaži mužov „B“ a „D“ družstvo splnilo ciele, obidve družstvá
mali za účel zapracovať aj mladších
hráčov, v „B“ už dokonca hrali v
základe, J. Kuloštiak, M. Murín a C.
Kohár, ktorí zaznamenali významný

výkonnostný rast. Takisto v „D“ sa
uplatnil J. Michalčík, ktorý v priebehu sezóny vytiahol „C“ do baráže,
ktoré ešte čaká barážový zápas a z
tretieho miesta majú možnosť postúpiť do piatej ligy.
Sezóna pre „A“ bola vzhľadom
na spôsob súťaženia z hľadiska
nášho družstva dosť nezaujímavá, pretože po odchode najlepšieho hráča R. Belopotočana sme
vedeli, že určite nebudeme do
ôsmeho miesta, ktoré zaručovalo
účasť v ďalšom ročníku. Výsledky
počas sezóny neboli až také zlé,
pretože boli tesné. Máme však
silnú dorasteneckú kategóriu a
tiež najmladších žiakov. Tu patrí
aj starší žiak J. Michalčík, vlani
tretí na majstrovstvách kraja
mladších žiakov. Verím, že na rok

Pozvánka

23. 5. Tvrdošínska dvanástka - bežecké
preteky
9. 5. Cyklotúra Zakopané - Gubalowka
16. 5. Cyklotúra Mutné, Oravské Veselé
27. 5. - 4. 6. Cyklotúra Srbskou Vojvodinou
Info o podujatí poskytne Turistický klub
Tvrdošín - Medvedzie

ich výkonnosť ešte stúpne, všetko
však závisí od nich,“ povedal nám
predseda stolnotenisového oddielu
Ján Buczacki.
Tvrdošín - Prešov 8:5, Argaláš
2,5; Takáč 2, Kuloštiak 1,5; Belopotočan a Buczacki po 1.
Naši hráči sa veľmi dobre pripravili na prešovských obranárov, ktorí
nespravili ani bod a to rozhodlo.
Stará Ľubovňa - Tvrdošín
8:5, Takáč 2,5; Argaláš 2, Kuloštiak 0,5.
Domáci hráči po prehre s Bardejovom 3:8 v existenčnom zápase
boli nakoniec šťastnejší. Celé stretnutie bolo o dvoch zápasoch, ktoré
sa priklonili na stranu domácich,
zraneného Buczackého nahradil M.
Belopotočan. Prvú ligu spolu s Prešovom opúšťa aj naše družstvo.

Titul získala Stará krčma
Až záverečné kolo prinieslo rozuzlenie v Mestskej
halovej futbalovej lige, majstrom sa stala Stará Krčma,
keď v rozhodujúcom zápase porazila Poľovník 5:4.
Konečné umiestnenie: 1. Stará krčma, 2. Poľovník, 3. Dravci, 4. Rotek Nižná, 5. Koruna, 6. Rebeli,
7. Internacionáli Trstená, 8. Pivnica, 9. Lucký a 10.
Forest Gump.

ný ofsajd boli príčinou našej
prehry.
Muži IV. liga
K. N. Mesto - Tvrdošín
3:1(3:1), Novák
Tvrdošín - Trebostovo 2:0
(0:0), Machunka 2 z 11 metrov
Stráňavy - Tvrdošín 2:0 (0:0)
Dorast IV. liga
Žabokreky - Tvrdošín 1:4
(0:2), Pikna a Ondrik po 2
Tvrdošín - Belá 3:1, (1:1),
Ferenčík, Gregorec, Pikna
Stráňavy - Tvrdošín 4:2,
(2:0), vlastný, Pikna
II. liga starší žiaci
Tvrdošín - R. Teplice 0:3
Tvrdošín - T. Teplice 2:0
Rajec - Tvrdošín 4:0

Naše volejbalistky na fotografii zľava v stoji: K. Vosková,
B. Marcoňová, M. Trstenská, L. Dzureková, K. Tarajová,
T. Rehmová, M. Mika - tréner. V dolnom rade zľava: E.
Halašová, T. Klamová, K. Medvecká, M. Jančeková, L.
Sirotová a L. Sochuliaková.

Vo finále čaká Brezno
II. liga ženy-juniorky
1. kolo play - off: Tvrdošín - Považská Bystrica 3:0 (16,18,10) a 3:0
(25, 10,13)
Naše volejbalistky v prvom zápase nedali súperkám z Považskej

Bystrice žiadnu šancu a vyhrali bez
straty setu. V druhom zápase v prvom
sete hostky začali trochu „hnevať“,
ale naše aj po vystriedaní dokázali
zabojovať a dotiahnuť duel do víťazného konca.

Považská Bystrica - Tvrdošín 2:3
Už v prvom odvetnom zápase
dokázali naše dievčatá po bojovnom
výkone na palubovke súpera zvíťaziť
a upraviť stav série 0:3, čo im zaručilo
postúp do finále s Breznom.

Uspeli sme na majstrovstvách kraja
Majstrovstvá kraja v stolnom
tenise pre rok 2010 v kategórii najmladších žiakov, ktoré sa konali 21.
marca v Martine nám urobili veľkú
radosť. Naši najmladší žiaci si z

nich priniesli dve strieborné medaily. V súťaži jednotlivcov svojím
výkonom prekvapil Jaroslav Bebej,
ktorý až vo finále našiel premožiteľa a získal striebornú medailu.

Sily si zmeralo 33 tenistov
Na tretí ročník tenisového turnaja, ktorý sa hral v našej tenisovej
hale 10. apríla sa prihlásilo 33 hráčov
z celej Oravy, od najmladších žiačok
až po dorastencov, ktorí bojovali o
prvenstvo v piatich kategóriách.
Najlepšou mladšou žiačkou bola
Silvia Matúšková, na ktorej bolo
vidieť výrazné zlepšenie, medzi
staršími vyhrala Dominika Ďaďová.

Medzi mladšími žiakmi dominoval
Juraj Machunka, staršími žiakmi Juraj Jakubiak. Najstaršími na turnaji
boli dorastenci. Víťazom sa stal skúsený Maroš Mišánik. Organizátor
Juraj Bača ďakuje mestu Tvrdošín za
poskytnutie nafukovacej haly, obci
Nižná a všetkým sponzorom, ktorí
podporili oravský halový tenisový
turnaj pre deti a mládež.

Talentové skúšky do športových tried
Talentové skúšky pre športové
triedy dievčatá - florbal a chlapcov
futbal - 5. roč v šk. r. 2010/2011 sa
uskutočnia 25. mája, prihlášky treba odovzdať do 19. mája. Na skúšky je potrebné priniesť si športové

oblečenie, prezuvky, pitný režim a
preukaz poistenca. Bližšie informácie vám poskytnú Mgr. Jaroslav
Florek, č. t. 0911 975672 - tréner
futbalu a tréner florbalu Milan
Burdeľ, č. t. 0903 629996.

Lesníci si priviezli pohár z Čiech
Medzinárodný halový futbalový turnaj v Bzenci (ČR) sa
uskutočnil v dňoch 30. - 31. 3.
a hlavným organizátorom bolo
Stredné odborné učilište lesnícke
a rybárske Bzenec. Turnaja sa
zúčastnilo aj družstvo zložené
zo žiakov SOŠ - lesníckej Tvrdošín. Zápasy sa odohrávali v
telocvični Stredného odborného
učilišťa lesníckeho a rybárskeho
v Bzenci. Lesníci z Tvrdošína
dobre reprezentovali, pretože sa
stali víťazom turnaja. Pochvala
im patrí aj za predvedenú hru,
na čom sa zhodli všetci prítomní.
Najlepším hráčom turnaja bol
kapitán družstva Juraj Gelčinský
a najlepším strelcom s 8 gólmi
Matúš Vlkolinský. Všetci hráči
sa futbalom bavili, ich správanie
a vystupovanie počas celej akcie
bolo vzorné a reprezentácia SOŠlesníckej, ako aj mesta Tvrdošín
bola na vysokej úrovni. Vedúci
akcie Mgr. Ivan Šula a tréner Bc.
Pavol Szabo ďakujú hráčom M.
Vlkolinskému, J. Gelčinskému,
M. Kozákovi, D. Kočalkovi,
M. Bandíkovi, Š. Jandurovi, Ľ.
Štorcelovi a Ľ. Hubčíkovi, ktorí
sa turnaja zúčastnili, vedeniu

školy a všetkým ostatným, ktorí
pomáhali pri zabezpečovaní a organizácii tejto športovej akcie.
Výsledky: SOŠ-lesnícka
Tvrdošín - SOULZ Frídek
Místek 5:1, Vlkolinský 3, Gelčinský 2, Tvrdošín - SOŠ-Nové
Mesto na Morave 1:0, Gelčinský,
Tvrdošín - SOULaR Bzenec 3:4,
Gelčinský, Vlkolinský a Hubčík,
Tvrdošín - SOUL Šternberk
8:0, Vlkolinský 4, Gelčinský 3,
Štorcel.

Na peknom 5. - 8. skončil ešte náš
najmladší účastník Martin Kyseľ.
Aj vo štvorhre dominovali
chlapci z Oravy. Titul si vybojovali
Martin Briš a Lukáš Kojda z Oravskej Lesnej, keď vo finále porazili
našich hráčov Jaroslava Bebeja a
Martina Kyseľa.

Poďakovanie vedeniu mesta
Organizátori 36. ročníka
Medzinárodného športového
podujatia lyžiarskych pretekov
„O GORALSKÝ KLOBÚČIK“, ktorý sa konal 27. - 28.
3. v Roháčoch, na ktorom pretekali tie najmenšie lyžiarske
talenty z USA, Poľska, Česka
a Slovenska, ale aj z nášho
regiónu, vyslovili uznanie a
poďakovanie nášmu mestu
za podporu a spoluprácu pri
tomto športovom sviatku.

Pohár ostal na Orave
Šípkový turnaj „O pohár
primátora mesta Tvrdošín“
sa uskutočnil v pohostinstve
Lucký v Medvedzí. O hodnotné
ceny bojovalo 28 účastníkov z
Oravy, ale aj z Bratislavy, a
najlepšie si medzi nimi počínali
hráči z Oravy.
Konečné poradie: 1. D. Homola - Trstená, 2. Ľ. Žuffa Trstená, 3. B. Kuba - Bratislava,
4. R. Vranovič - Bratislava, 5.
P. Vavrek, 6. P. Frielich, 7. T.
Brisuda, 8. B. Petrovič všetci
Tvrdošín, 9. Ľ. Ondrík - Liesek,
10. J. Kovalík - Tvrdošín.

Tvrdošín - Skalité 0:2 (0:1). Po bezkrvnom výkone
našich si body zaslúžene odviezli hostia.
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