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Nech všetky dni sú úspešné a naplnené pokojom
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som všetkým
vám na začiatku roka 2012 zaželal dobré zdravie, šťastie
a spokojnosť, radosť a úspechy v
pracovnom a osobnom živote, ale
aj veľa síl a odvahy prekonávať
všetky životné prekážky. Pozdravujem všetky rodiny nášho mesta
a želám im veľa lásky a rodinnej
pohody po celý nastávajúci rok,
ktorý nech bude šťastný a pokojný pre celé naše mesto.
Začiatok nového roka býva už
tradične spojený s novoročným
vinšom, vzájomné stretnutia
zase želaniami všetkého najlepšieho poznamenané novými
predsavzatiami. Je tu ale aj čas,
keď hodnotíme ten uplynulý
a zamýšľame sa, čo nám prinesú
nové dni, týždne a mesiace nového roka, do ktorého sme vstúpili.
Začínať nové znamená zhodnotiť
všetko uplynulé, poučiť sa z chýb
a nedostatkov, ale najmä pokračovať v rozvíjaní toho dobrého a
prospešného pre človeka, dôležitého pre naše mesto a významného pre naše drahé Slovensko.
Prvý január bude pre Slovensko vždy významným dňom,
znamená určite veľa aj pre naše
mesto ako aj pre každého z vás.
Mám za to, že asi nemusíme osobitne pripomínať význam sloven-

skej štátnosti a zvrchovanosti, ktorá
nás zaradila medzi rovnoprávne
štáty Európy a sveta. Malá krajina v
srdci Európy je mimoriadne bohatá na vzácnych
ľudí, ktorí
vždy dokazovali a dokazujú pred
svetom, že
sú múdri

a dobrí, vzdelaní a kultúrni, štedrí
a zruční, že dokážeme rovnocenne
súperiť so silnými sveta. Jednoducho povedané, sme národ, ktorý vo
svete znamená veľa, vydobyli sme
si autoritu a sme v povedomí sveta

našou húževnatosťou, dobrosrdečnosťou, ale aj múdrosťou a hrdosťou. Sme radi, že sme Slováci, sme
hrdí, že sme Oravci a určite sme
všetci spokojní, že naši predkovia
si vybrali Tvrdošín za svoje rodisko
a my súčasníci za naše bydlisko.
Nášmu mestu sa už dlhé roky darí
aj napĺňať predsavzatia a priania,
ktoré spoločne vyslovujeme na
začiatku nového roka.
Takmer všetky sa nám naplnili aj z minulého roka, keď sme
naše mesto opäť zveľadili,
skultúrnili a vytvorili nové
podmienky pre budúcnosť.
Sme radi, že sa to naplnilo,
no sme si vedomí, že nás
to zaväzuje k ďalším povinnostiam a zodpovednosti za všetko, čo nám
je blízke a čo je súčasťou
nášho mesta. Chceme
tomu veriť a chceme to
vám aj sľúbiť, že urobíme
všetko pre to, aby život v
našom meste bol pokojný a bezpečný. Všetci
očakávame od nového
roka za priehŕštie smelých veľkých plánov a
želaní. Vykročili sme spoločne
do nového roka s nádejami, túžbami a snami, aby bol úspešný
pre celé naše mesto, pre všetkých
jeho obyvateľov. Jedno je isté,
že v týchto januárových dňoch

po sviatkoch slnovratu začína
skôr svitať, to vieme určite. Tie
ďalšie plány budú závisieť od
nás všetkých, od našej vôle,
obetavosti a pracovitosti. Každý
deň prináša svoje starosti, ale aj
radosti, no k naplneniu života
nevedie ľahká cesta, treba zviesť
veľa zápasov, prekonávať problémy v sebe i okolo nás, ale dobrý pocit na konci stojí za to.
Na prelome roka si každoročne
pripomíname dosiahnuté úspechy
a hodnotíme to, čo všetko sme
dobre urobili, no súčasne bilancujeme a uvažujeme o tom, čo sa
nám nepodarilo, kde sú naše slabé
miesta, kde ešte musíme pridať a
čo nás ešte čaká, a to všetko pre
to, aby sa ľuďom v našom meste
žilo dobre, ale tiež preto, aby aj
budúcnosť nášho mesta bola pre
každého jasná a úspešná.
S optimizmom sa pozeráme na
budúce dni už začatého nového
roka. Želajme si preto navzájom,
aby to bol rok mieru, rok pokojný
a šťastný, rok, ktorý prinesie ďalší
rozvoj nášho mesta, rok, ktorý
nech prinesie úspechy a šťastie
každej rodine i každému občanovi nášho mesta. Nech je váš
život naplnený istotou, pokojom
a šťastím po všetky dni nového
roka 2012.
To všetko vám zo srdca praje
primátor mesta
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Naše
miestne
dane patria
k najnižším

číslo 1

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

Pane Bože, som šťastný, že mám ďalší rok pred sebou ako dar.
Prosím Ťa o silu, aby som Ťa v ňom nikdy nevyhnal zo svojho života. Buď so mnou vo všetkých chvíľach, v ktorých budem slabý
a sám. Pomáhaj mi, aby ma zloba nepremohla. V Duchu svätom Ťa
prosím, Bože o silu pre dni v tomto roku, aby som nerobil smútok
druhým, aby nikto neplakal pre mňa.
V Duchu sv. prosím Ťa, Ježišu Kriste, buď mi pomocníkom,
aby som pomáhal tým, s ktorými žijem, aby ma necítili ako ťarchu.
Prosím Ťa, Bože, buď so mnou a všetko ostatné, čo sa v roku bude
diať, mi nemôže uškodiť.
Július Chalupa

Novoročné priania

V úvode roka prišlo na mestský úrad veľa pozdravov
a blahoprianí k novému roku od rôznych inštitúcií, podnikateľov, občanov zo Slovenska, nechýbali ani gratulácie a úprimné pozdravy od priateľov z partnerských miest
zo zahraničia. Aj tento rok prišli pozdravy od známych
osobností, medzi ktorými bol už tradične aj od prezidenta
Slovenskej republiky, v ktorom praje občanom nášho mesta
veľa zdravia šťastia a úspechov.

Pozvanie do Oravíc

Podpora školstva patrí medzi priority
Novoročné stretnutie vedenia mesta s predstaviteľmi škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
bolo príležitosťou na hodnotenie
predchádzajúceho roka, k výmene skúseností, rozhovorom
o aktuálnych spoločných témach,
ale zároveň určením cieľov na
tento rok.
Riaditeľky vyjadrili svoju
radosť nad zrekonštruovanými
školami. Pochvala je zaslúžená.
Taký rozsah opráv by nebolo
možné zabezpečiť len z mestskej
pokladnice. Mesto získalo navyše financie z eurofondov z Ekofondu a ďalších. Za ostatné tri
roky boli zrekonštruované všetky
školské zariadenia. V prvej fáze
to boli ZŠ M. Medveckej a MŠ
Medvedzie, v ďalšej MŠ Tvrdošín. V základnej umeleckej škole
boli kompletne zrekonštruované

priestory suterénu a vymenené chovno-vzdelávacieho procesu deti, deti zo sociálne znevýhodokná, centrum voľného času získalo a poskytovanie voľnočasových neného prostredia, ale aj deti so
lepšie a vhodnejšie prostredie v prí- aktivít ako dobré a vyzval všetkých zdravotným postihnutím, čoho
dôkazom je vytvorenie štyroch
tried v ZŠ M. Medveckej, kde
chodia deti z celého okresu. Veľký
dôraz bude klásť na zlepšovanie
podmienok pre aktivity detí vo
voľnom čase.
Mesto bude mať aj naďalej
v trvalej pozornosti školstvo ako
jednu z priorít a bude tým rozhodujúcim článkom pri vytváraní
a zlepšovaní ich materiálnych
podmienok. Vyzval prítomných,
ale aj ostatných učiteľov, aby sa
tak, ako mesto, zapájali do projektov, ktoré môžu zlepšiť podstavbe ZŠ M. Medveckej. Pri tejto učiteľov a riaditeľky škôl, aby mienky jednotlivých školských
príležitosti je vhodné spomenúť, že v tomto trende pokračovali.
zariadení. Ako prioritu, kde budú
sa mesto výrazným spôsobom zaUbezpečil ich, že i naďalej sa smerovať finančné prostriedky,
slúžilo aj o rekonštrukciu Gymná- mesto bude snažiť, aby sa zlepšova- označil dokončenie prístavby
zia, ktoré patrí pod VÚC Žilina.
li podmienky pre všetky deti, aby v MŠ Tvrdošín, ktorá by mala byť
Primátor ocenil výsledky vý- mali väčšie možnosti talentované dokončená v jarných mesiacoch.

Ocenenia za vytvorené hodnoty a športové výkony
Tohtoročná Novoročná čaša bude obohatená telocvične, vytvorené športové triedy
pri základných a stredných školách
aj o ocenenia podnikateľských subjektov.
a pripravujú sa ďalšie projekty pre
Pod záštitou primátora sa
3. februára uskutoční už tradičné
spoločenské podujatie nazvané Novoročná čaša, na ktorom sa stretávajú
zástupcovia mesta, poslanci, riaditelia škôl a organizácií, podnikatelia
a športovci. Spoločné majú jedno.
Svojou prácou, činnosťami a aktivitami prispievajú k rozvoju mesta vo
viacerých oblastiach a šíreniu jeho
dobrého mena.
Už 12 rokov na návrh športovej
komisie a trénerov oceňuje vedenie mesta úspešných športovcov Pre všetkých športovcov, ale aj trénerov sú ocenenia impulzom do ďalšej
v zmysle myšlienky, že športovci práce, aby posunuli športové výkony a šport v Tvrdošíne opäť vyššie.
si za svoje výkony zaslúžia verejné
uznanie. K ich výkonom veľkou ostatné roky tu boli vybudované nové rozvoj športu.
mierou prispieva aj mesto, ktoré ihriská, športová hala pri Gymnáziu,
V tomto roku okrem športovcov
vytvára pre mládež a dospelých tenisová hala, ľadová plocha, ihriská budú ocenené aj podnikateľské subdobré podmienky na športovanie. Za s umelou trávou. Boli zrekonštruované jekty, resp. ich predstavitelia, ktorí

pre naše mesto v roku 2011 vytvorili
hodnoty väčšieho rozsahu. Kritériami pri výbere ocenených boli oblasti,
ktoré pomáhajú rozvoju mesta a ich
prínos je nezanedbateľný. V prvom
rade ide o vytváranie pracovných
miest, aby občania nemuseli odchádzať za prácou. Ku kvalite života obyvateľov prispieva i rozvoj
a rozširovanie služieb, udržateľnosť
cestovného ruchu a dôležitými sú
investičné diela, ktorá majú veľký
význam do budúcnosti. Medzi ocenenými bude aj wójt gminy Kosćielisko Bohdan Pitoń, ktorý má spolu s
vedením nášho mesta veľkú zásluhu
na mnohých spoločných projektoch,
zásluhou ktorých sme získali nemalé finančné prostriedky pre gminu
Kosćielisko a naše mesto.
Úspešní podnikatelia a športovci si
preberú tieto ocenenia z rúk primátora
počas slávnostnej časti tohto podujatia.

Občania Tvrdošína budú ma ť možnos ť v
tento zimný „DEŇ MESTA“ sa zdarma vykúpať v mestských termálnych kúpaliskách.
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Aj uplynulý rok môžeme považovať za úspešný
Na svojom pravidelnom rokovaní sa zišli 14. decembra poslanci
mestského zastupiteľstva, kde na
nich čakalo prerokovanie niekoľkých
dôležitých bodov.
V úvode primátor informoval
poslancov o najvýznamnejších podujatiach, ktoré sa uskutočnili od
posledného zastupiteľstva. I napriek
náročnému obdobiu sa v meste uskutočnili mnohé investičné, spoločenské a kultúrne akcie. Medzi veľmi
pekné podujatie možno zaradiť stretnutie dôchodcov v športovej hale. Už
vyše dvadsať rokov naši dôchodcovia dostávajú finančný príspevok
a darček, prítomní i z tohto stretnutia
odchádzali spokojní a pochvaľovali
si aj kultúrny program. Vydarená
akcia sa uskutočnila na Trojičnom
námestí, bola spojená so stretnutím
s Mikulášom a rozsvietením vianočného stromčeka a výzdoby v meste,
ktorá patrí ku najkrajším nielen na
Orave.
Jednou z najmilších akcií istotne
patrilo významné výročie narodenia našej umelkyne Dariny Laščiakovej, ktoré sa uskutočnilo v kine
Javor. Našej vzácnej rodáčke sme
pri tejto príležitosti udelili aj čestné
občianstvo. V rámci významných

akcií realizovaných v našom meste
v plánovanom termíne bola ukončená rekonštrukcia mosta a zároveň
sa začalo s prípravou na výstavbu
kruhovej križovatky.
Primátor ako problém označil výstavbu Domova seniorov v Krásnej
Hôrke, od ktorého v tomto období
bezdôvodne odstúpilo ministerstvo
pôdohospodárstva, kde je minister
Zolt Simon nominovaný za jednu
z maďarských strán, aj keď mesto
v ničom neporušilo zmluvu, ktorá
je stále platná. Zároveň prítomných
ubezpečil, že vedenie mesta urobí
všetko preto, aby sa projekt uskutočnil, aj keď zrejme bude treba počkať
do marcových volieb. Dokončená
bola rekonštrukcia Trojičného námestia, kde bol inštalovaný aj kamerový systém. V stálej pozornosti má
vedenie mesta obchvat Tvrdošína,
v Oraviciach sa upravuje okolie,
ktoré vytvorí pekné prostredie okolo
zregulovanej Oravice. V Oraviciach
plánujeme v tomto roku realizovať
prvu etapu budúceho areálu prírodného amfiteátra. Pokračuje sa aj
v projekte výstavby Zberného dvora
a na základe projektu podaného na
Ekofond dostalo mesto peniaze na
nákup vozidla na alternatívny pohon.

Bude sa využívať predovšetkým pre
potreby občanov, ktorí sú odkázaní
na pomoc iných, ako aj na rozvoz
stravy.
V ďalšej časti rokovania sa poslanci zaoberali viacerými správami,
ktoré na rokovanie predložili kontrolórka mesta a vedúci oddelení. Vedúca finančného oddelenia predložila
priebežnú správu o čerpaní rozpočtu
za rok 2011, ale aj návrh rozpočtu na
rok 2012, ktorý je zostavený ako vyrovnaný s celkovými rozpočtovými
príjmami aj výdavkami 7 000 091
eur. Návrh rozpočtu mesta bol zverejnený na vývesnej tabuli mesta a na
internetovej stránke nášho mesta.
Riaditeľ technických služieb predložil na rokovanie správu o hospodárskych výsledkoch organizácie za
uplynulé obdobie, kde nechýbal ani
návrh rozpočtu na rok 2012.
Ďalej bola predložená priebežná
správa o plnení rozpočtu na úseku
školstva podľa jednotlivých školských
zariadení, dodatky VZN, správa o
činnosti a hospodárení spoločnosti
TERMALŠPORT a jej dozornej rady,
informatívna správa o prenesenom
výkone na úseku matričnej činnosti,
ako aj plán hlavných úloh rozvoja
mesta na rok 2012, plán práce kontrol-

nej činnosti a MsZ na I. polrok 2012.
Poslanci v závere rokovania
schválili úpravu rozpočtu na rok 2011,
rozpočet mesta na rok 2012, dodatky
k Všeobecným záväzným nariadeniam o dani z nehnuteľností mesta, o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesta
Tvrdošín, hospodárení s majetkom
mesta, nakladaní s bytovým fondom
vo vlastníctve mesta, o správe a prevádzkovaní pohrebísk, určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta.
Pre zariadenie seniorov a domov
sociálnych služieb v Novoti bol
schválený finančný príspevok, kde sú
umiestnení aj občania z Tvrdošína.
Bude použitý na zabezpečenie vyššej
kvality života seniorov. Schválený
bol cenník vstupného na ľadovú
plochu, žiadosť o zmenu zmluvných
podmienok pre eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktorá sa
týkala výšky celkového nájomného,
vrátane režijných nákladov. V závere
rokovania primátor poďakoval poslancom za odvedenú prácu v roku
2011 a všetkým poprial veľa zdravia
a úspechov v novom roku.

Pozvaním na Folklórne Oravice sa začala spolupráca nášho mesta a slovenských obcí Meďurič
i Kutina a odvtedy k nám prichádzajú krajania ako
turisti. Rokovanie na našej radnici dalo impulz
k zintenzívneniu vzájomných vzťahov týchto miest.

la športovej, kultúrnej, ekonomickej
a ďalších oblastí. Všetko však bude
záležať na tom, akým smerom sa
bude uberať Európa a ako sa budú
môcť eurofondy čerpať.
Počas piatich dní mali bohatý

paného, nechýbali však ani v našom
kostole na sv. omši na sviatok Troch
kráľov. Keďže boli ubytovaní v našom meste, tak si ho pozreli a nesmierne sa im tu páčilo, čo potvrdil
starosta obce Ing. Želko Uzel.
„Máte skutočne prekrásny park,
mestečko pôsobí útulne, ľudia sú tu
milí a prekvapila nás aj vianočná
výzdoba vášho mesta, takúto sme
mali možnosť vidieť po prvýkrát,
a tak som sa zaujímal, kde sa dajú
pekné svietiace ozdoby kúpiť, aby
sme niečo z toho mohli použiť aj
v našej obci. S nami prišli aj takí,
ktorí prvýkrát v živote zažili naživo
sneh, pobyt bol pre nich zážitkom.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vášmu pánu primátorovi,
ktorý nás nielen ochotne prijal
v priestoroch radnice, ale umožnil
nám aj lacnejšie sa vykúpať vo vašich termálnych bazénoch. Musím
povedať, že pri tejto zimnej atmosfére zažiť teplú oravickú vodu je
niečo, na čo sa nezabúda, zo srdca
ďakujeme“.
(jh)

Krajania z Chorvátska na radnici

Primátor Ivan Šaško privítal
5. januára delegáciu zahraničných
Slovákov z chorvátskej obce Meďurič, predsedu Matice Slovenskej Jozefa Jozefčíka, tajomníka Ing. Ivana Vasika a starostu obce Ing. Želko Uzela
v sprievode Gustáva Socháňa.
Päťdesiatka členov Matice slovenskej z obce Meďurič, kde žijú
Slováci po predkoch z Oravy, a tiež
Češi a ich priatelia z okresného mesta
Kutina navštívili naše mesto aj preto,
že veľmi radi spomínajú na návštevu spred piatich rokov, kedy ich
folklórny súbor vystupoval na našich
Folklórnych Oraviciach. Medzi nimi
boli aj Chorváti, ktorí prvýkrát prišli
na Slovensko na rekreačný pobyt.
Počas týchto dní stihli navštíviť náš
bazén v Oraviciach, niektorí sa tu
lyžovali, alebo prešli zasneženou
prírodou. Prišli s nimi aj členovia
folklórneho súboru, mladší ľudia,
ktorí v Oraviciach vystupovali pred
piatimi rokmi. Počas ich pobytu pri-

jal delegáciu primátor mesta. Hovorili spolu o možnostiach vzájomnej
spolupráce, keďže v roku 2013 bude
Chorvátsko členom Európskej únie.
Ako sa vyjadril primátor možná
spolupráca je na báze eurofondov,
podobne ako máme s Kościeliskom
z Poľska. Spolupráca by sa týka-

program, v prvom rade si nenechali
ujsť návštevu Oravíc, nášho dreveného gotického kostolíka, stihli
jarmok v Jablonke, návštevu Zako-

OZNAM O VÝBERE DANÍ
Oznamujeme občanom nášho mesta, že aj tento rok si budú môcť splniť svoju daňovú povinnosť - zaplatiť daň z nehnuteľností ako aj miestny
poplatok za komunálny odpad na rok 2012. Mestský úrad v snahe vyjsť
v ústrety občanom nášho mesta zabezpečí vyberanie dane z nehnuteľností
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v miestnosti mestského úradu Tvrdošín na prízemí, oproti kancelárii
prvého kontaktu, v čase od 8.00 do 15.00, a to nasledovne:

Rok 2011 v štatistike

Celkový počet našich občanov
sa mierne znížil a k 1. 1. 2012 sa
zastavil na čísle 9 220. Na počte
obyvateľov sa podpísala najmä
migrácia. O pohybe obyvateľstva
nás informujú nasledujúce čísla:
K trvalému pobytu sa prihlásilo
101 obyvateľov a odhlásilo sa 160
obyvateľov. Ak celkový počet obyvateľov rozmeníme na drobné, tak
zistíme, že 2 637 občanov žije v historickej časti mesta, 879 v Krásnej
Hôrke, 5 011 na sídlisku Medvedzie
a 693 v Medvedzí. V roku 2011
mierne klesla aj pôrodnosť. Naro-

dilo sa nám 87 detí, 43 dievčat a 44
chlapcov. K tej smutnejšej štatistike
patrí aj číslo 57. Toľko obyvateľov
totiž navždy opustilo naše rady v
roku 2011. Uzavretých manželstiev
bolo 72.
Pre zaujímavosť uvádzame aj
ďalšie informácie zo štatistiky: Najstaršou obyvateľkou nášho mesta je
Mária Bakošová z Krásnej Hôrky,
ktorá v minulom roku 22. novembra
oslávila 102 rokov. Prvým dieťaťom
narodeným v roku 2012 je dievčatko Mia Paľová, ktorá uzrela svetlo
sveta 3. januára 2012.

od 19. marca - 23. marca 2012
- Tvrdošín a mestská časť Krásna Hôrka
od 26. marca - 30. marca 2012
- sídlisko Medvedzie a mestská časť Medvedzie

Daň z nehnuteľností okrem hotovostnej platby je možné platiť aj platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu. Ďalším spôsobom sú
aj bankové prevody a elektronické bankovníctvo – cez internet.
Veríme, že každý občan nášho mesta si splní svoju daňovú a poplatkovú povinnosť včas, čím predíde uloženiu úroku z omeškania v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (správny
poriadok) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Finančné oddelenie MsÚ

Naše miestne dane patria k najnižším

Vo viacerých položkách sú absolútne najnižšie spomedzi všetkých miest Slovenska

Podľa analýzy Podnikateľskej
aliancie Slovenska (PAS) vzrástli sadzby daní v roku 2012 v 79
okresných mestách SR a v Bratislave oproti predchádzajúcemu
roku v priemere o 13,5 percenta.
Priemerné sadzby sú teda v porovnaní s rokom 2004, keď ich výšku
určoval štát, viac ako dvojnásobne
vyššie. Najprudšie vzrástli v rokoch 2004-2005, kedy mohli obce
prvýkrát rozhodnúť o ich výške.

Odvtedy dane schvaľujú mestské
zastupiteľstvá. Mestá nemajú ľahkú
úlohu. Na jednej strane môžu šetriť
peňaženky svojich obyvateľov, na
druhej strane sa vystavujú riziku
finančných ťažkostí, lebo tieto
financie sú dôležitým zdrojom financovania obcí.
Naše mesto sa v tejto dobe
zachovalo zvlášť zodpovedne.
Dlhodobým úsilím zabezpečuje
finančné prostriedky aj z iných

Stavby na bývanie, drobné stavby
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát
Samostatne stojace garáže a hromadné garáže
Priemyselné stavby
Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť
Ostatné stavby
Sadzba za byt
Sadzba za nebytový priestor v bytovom dome

Tvrdošín
0,049 €
0,116 €
0,242 €
0,464 €
1,161 €
1,759 €
0,531 €
0,116 €
0,116 €

zdrojov, aby nezvyšovalo miestne
dane, aby zmiernilo ich výšku,
neprispôsobilo sa celoslovenskému trendu. Uvážlivou sociálnou
politikou patrí už roky k mestám
s najnižšími daňami, o čom svedčí
jeho postavenie v rebríčku miest
podľa výšky miestnych daní v pomere k celoslovenskému priemeru.
V roku 2010 sa umiestnilo na 5.
mieste, v roku 2011 na 3. mieste
v rebríčku, ktorý zostavuje PAS.

Trstená
0,117 €
0,117 €
0,37 €
0,40 €
1,196 €
1,694 €
0,632 €
0,185 €
0,185 €

Námestovo
0,12 €
0,12 €
0,83 €
0,73 €
1,16 €
1,74 €
0,40 €
0,12 €
0,70 €

Dolný Kubín
0,264 €
0,264 €
0,77 €
1,00 €
1,80 €
2,64 €
1,40 €
0,264 €
0,264 €

Určenie tohtoročných sadzieb daní
nás v niektorých ukazovateľoch
v roku 2012 radí na prvé miesto na
Slovensku.
Výšku dane na rok 2012 schválilo MsZ na decembrovom zastupiteľstve, kde sa primátor zásadne postavil za to, aby sa dane nezvýšili,
o čom presvedčil aj poslancov. Že
nejde o drobné stačí sa pozrieť len
na tabuľku oravských miest ale tiež
aj na príklade za odvoz komunálneho odpadu. V Tvrdošíne zaplatí
po zľavách celá rodina v bytovom
dome 19,90 a v rodinnom dome
26,60 eur, v Banskej Bystrici je
sadzba 21,90 eur len za jednu osobu. Sadzba poplatku v Námestove
na osobu je 12,99 a v Trstenej 22
eur, no a keď v dome žije päť osôb,
tak je to viac ako 100 eur, pričom u
nás je to stále maximálne 19,90 eur
za akukoľvek početnú rodinu.
Porovnajme si niektoré čísla pri
dani zo stavieb na m2 zastavanej
plochy ročnej dane pre rok 2012.

PAMIATKOVÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 a § 10 ods. 2
písm. d) pamiatkového zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej iba „pamiatkový
zákon“) vydáva podľa § 15 ods. 1 zákona v súlade s ustanovením §
46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov toto
rozhodnutie:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej iba Pamiatkový úrad) podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona v
spojení s ustanovením § 2 ods. 2 pamiatkového zákona

vyhlasuje
za národnú kultúrnu pamiatku
archeologický nález opevnenie nachádzajúce sa na pozemku v k. ú. Tvrdošín, parc. č. 1823/1 s právnym vzťahom
k parcele neevidovaným na liste vlastníctva.
Odôvodnenie
V zmysle § 2 ods. 3 pamiatkového zákona je kultúrna pamiatka
podľa tohto zákona hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu
pamiatku.
Pamiatkový úrad začal dňa 14. 11. 2011 správne konanie o vyhlásení archeologického nálezu opevnenie za národnú kultúrnu pamiatku na základe podkladu pre vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky,
vypracovaného Krajským pamiatkovým úradom Žilina.
Účastníkovi konania Mestu Tvrdošín SAV bolo doručené oznámenie o začatí správneho konania dňa 16. 11. 2011. Oznámenie o začatí
správneho konania bolo doručené aj verejnou vyhláškou, ktorá bola
vyvesená na úradnej tabuli a internetovej adrese Pamiatkového úradu
dňa 14. 11. 2011 a zvesená dňa 2. 12. 2011, a vyvesená na úradnej
tabuli Mesta Tvrdošín dňa 16.11.2011, zvesená dňa 1. 12. 2011 a doručená Pamiatkovému úradu dňa 6. 12. 2011. Účastníci konania sa
k podkladu v stanovenej lehote nevyjadril.
Pamiatkový úrad v priebehu správneho konania zistil skutočný
stav veci tak, ako to ustanovuje § 32 ods. 1 správneho poriadku,
pričom vychádzal najmä z predloženej historickej charakteristiky
veci, a následne posúdil splnenie kritérií podľa § 15 ods. 1 zákona,
podľa ktorého sa vec, ktorá má pamiatkovú hodnotu, vyhlasuje za
národnú kultúrnu pamiatku. Keďže podklad pre vyhlásenie národnej
kultúrnej pamiatky jednoznačne preukázal pamiatkovú hodnotu,
ktorou je podľa § 2 ods. 2 zákona súhrn významných historických,
spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických,
vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných
hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo
územnej ochrany, došlo k splneniu kritérií na vyhlásenie predmetnej
veci za národnú kultúrnu pamiatku vo verejnom záujme.
Správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že navrhovaná vec - archeologický nález predstavujúci novoveké opevnenie sa nachádza v
juhovýchodnej časti mesta Tvrdošín, na ľavom brehu rieky Oravica,
v lokalite „Šance“ v polohe nazývanej „Dielec“. Kopec, na ktorom
sa opevnenie nachádza tvorí východný okraj tiahleho pásma Skorušinských vrchov. Zo západu polohu ohraničuje rieka Oravica tečúca
pozdĺž východnej strany polohy Dielce, pričom prevýšenie medzi
Oravicou a lokalitou je približne 20 m.
Novoveké opevnenie tvorí umelú vyvýšeninu na svahu ktorého
sklon terénu je na juh a juhozápad. Pevnosť tvorili zrejme dve línie
opevnenia. Centrálna, vyvýšená časť v tvare šesť - sedemhranu
bola na dvoch nárožiach zakončená bastiónmi. Tretí pravdepodobný
bastión situovaný na severnej strane vyvýšeniny je v teréne čitateľný nevýrazným výbežkom. Okolo centrálnej časti opevnenia, na
jej juhozápadnej a severovýchodnej strane oproti bastiónom bola
vyhĺbená priekopa. V týchto častiach bolo opevnenie zosilnené
valom zrejme s palisádou. Na severnej strane vzhľadom ku konfigurácii terénu - strmý svah, val s priekopou neboli potrebné. Z
južnej strany centrálnej časti, kde sa svah zvažuje na juhovýchod,
priekopa s valom nie sú dochované, hoci je veľký predpoklad,
vzhľadom na mierny sklon terénu, že pôvodne opevnenie bolo aj
v tejto časti posilnené priekopou a valom. Celková rozloha opevnenia je 3922 m2.
Lokalita v polohe Dielce predstavuje unikátne novoveké opevnenie vybudované podľa dostupných písomných prameňov počas
posledného protihabsburgského povstania Františka II. Rákocziho
v r. 1709. Sondážny archeologický výskum realizovaný v roku 1957
preukázal okrem zvyškov drevených trámov z konštrukcie opevnenia aj kamenné murivo pozostávajúce z pieskovcového lomového
kameňa spájané hlinitou zeminou, v niektorých miestach vápennou
maltou.
Keďže archeologický nález, opevnenie v polohe „Dielce“ tvorí
intaktnú archeologickú lokalitu, ktorú doposiaľ výrazne narušila
recentná antropogénna činnosť a bola archeologicky skúmaná len
čiastkovo - sondážne, je vysoký predpoklad výskytu neporušených
a výpovedných nálezových situácií, ako aj zachovaných stavebných
častí architektúry objektov opevnenia Vzhľadom na tieto skutočnosti predmetná vec disponuje historickými, architektonickými a
krajinnými pamiatkovými hodnotami, čím napĺňa kritéria pre jej
vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku.
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších
ústavných zákonov v čl. 44 ods. 2 ukladá každému povinnosť chrániť
a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Podrobnosti o
právach a povinnostiach v súvislosti s touto povinnosťou sú ustanovené zákonom (čl. 44 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky). Ochrana
kultúrneho dedičstva je verejným záujmom, čo vyjadruje aj Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 91/2001 Z. z.,
pričom Slovenská republika je tiež v tejto oblasti viazaná medzinárodnými svetovými a európskymi dohovorom o ochrane kultúrneho
a prírodného dedičstva.
V zmysle ustanovenia § 27 zákona sa základná ochrana kultúrnej
pamiatky rozumie súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého Stavu vrátane prostredia
kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý
zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu.
Vzhľadom na uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
				
PhDr. Katarína Kosová
				
generálna riaditeľka
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Dokážeme v predčasných voľbách vhodiť do volebnej urny ten správny lístok?
Pamätáte sa ako sa radovala
údajná pravica po voľbách a ako
rýchlo „upiekli“ koláč, ktorý
si medzi sebou rozdelili ešte
nedopečený. Hlavným hnacím
motorom pre tento zlepenec
bola bývalá koalícia, pre ktorú
nedokázali nájsť žiadne dobré
slovo. Vôbec nebrali do úvahy,
že bývalá trojkoalícia pracovala
za pomerne ťažkých podmienok,
ktorú veľmi poznačila svetová
kríza. Aj napriek kríze dokázali
dovládnuť do konca svojho volebného obdobia, čo sa nepodarilo
tejto koalícii.
I keď vláda nepadla do roka
a do dňa a predlžila si svoj man-

dát o pár mesiacov, mnohí sme
si vydýchli, pretože to, čo sa
dialo na politickej scéne sme tu
ešte nemali, čo nebolo po chuti
ani mnohým pravicovo orientovaným voličom a čerešničkou
na torte bola strana SAS, ktorá
svojich koaličných partnerov primitívnymi návrhmi pravidelne
vydierala.
Ak niekto tvrdí, že pád vlády
zapričinil euroval, tak je na omyle, boli to predovšetkým dlhodobé vnútorné trenice, túžba po
moci a po sprivatizovaní nášho
spoločného majetku. Vyslovenie
nedôvery vláde, koalícii vlastne
pomohlo, pretože si neviem pred-

staviť, čo by nastalo, keby nám
ešte aj zo zdravotníctva urobili
„eseročku“ a títo hochštapleri
by na zdraví občanov zarábali.
Akoby by im nestačilo, že vo
vláde mali koaličného partnera
SAS, ktorého členovia mi často
pripadali akoby boli pod vplyvom mimozemšťanov.
Poslanci schválili predčasné
voľby. K urnám sa pôjde 10.
marca 2012. Najviac nás môže
mrzieť, že náklady na predčasné
parlamentné voľby nás budú stať
vyše 10 miliónov eur, ktoré sme
mohli lepšie využiť. Na druhej
strane môžeme byť radi, že táto
vláda končí, pretože za štyri roky

mohla napáchať oveľa väčšie
škody.
Opäť sa teda môžeme tešiť
na folklór a tančeky politikov,
ktorí nám budú sľubovať modré z neba, niektorí marihuanu,
iní zaručený patent na riešenie
finančnej krízy a ďalší, keby
mohli, tak by nám dokonca
možno zaplatili aj cestu na Mars.
Všetko by bolo v poriadku len
akosi títo skrachovaní páni zabúdajú, že ich tragikomédiu sme
už dávno prehliadli.
Ministerstvo vnútra musí do 2.
marca obvodným úradom zabezpečiť tlač a distribúciu volebných
tlačív, materiálov na vybavenie

miestností na hlasovanie a informačných materiálov. Do konca
januára by mali byť obciam doručené zoznamy kandidátov a
hlasovacie lístky s obálkami. K
voličovi sa zoznamy kandidátov
spolu s oznámením o čase a mieste konania volieb dostanú do 14.
februára.
Vážení voliči uvedomte si, že
ani jeden z politikov by nemal mať
prilepenú stoličku k svojmu zadku,
stačí si len zalistovať v našom parlamente a čudovali by ste sa koľkí
„demokrati“ vodu kážu a víno
pijú, len preto, aby ostali prilepení
na ministerskej alebo poslaneckej
stoličke. Bývalý minister obrany

si dokonca z ministerstva urobil
svoju eseročku. Odchádzalo sa mu
veľmi ťažko, a možno nás chcel
presvedčiť, že na ministerstve sa
nielen odpočúvalo, ale aj dobre
šafárilo.
A tak si nakoniec dávam otázku, či dokážeme v predčasných
voľbách, ktoré nás čakajú vhodiť
do volebnej urny ten správny
lístok, alebo nám je to jedno ako
s nami zaobchádzajú niektorí politici a poslanci, pretože ak niekto
dokáže zastať autom na prechode
pre chodcov, len aby sa presvedčil
či má poslaneckú imunitu, tak
s jeho inteligenciou a zdravým
rozumom nie je niečo v poriadku.

Plán hlavných úloh rozvoja mesta na rok 2012 - 2. časť
(Dokončenie z decembrového čísla novín.)
Rozvoj mesta si vyžaduje tvorbu konkrétnych vízií, cieľov, ktoré
smerujú k zlepšeniu podmienok života občanov.
SOCIÁLNA OBLASŤ
Sociálne zabezpečenie, resp. sociálna otázka v našom meste je čiastočne zabezpečovaná prostredníctvom domova dôchodcov a domovom
sociálnych služieb pre deti a dospelých. Tieto zariadenia sú v správe
samosprávneho kraja. Miestna samospráva ako pomoc pre občanov
zabezpečujeme formou opatrovateľskej služby, ktorá je vykonávaná
prostredníctvom opatrovateliek ( zamestnankyne mesta), ktoré podľa
požiadaviek odkázaného občana rozsah jednotlivých činnosti vykonávajú v byte občana. Medzi osobitné činnosti, ktoré naše mesto organizuje
a má už niekoľko rokov v pozornosti je zabezpečovanie služieb stravovania pre dôchodcov a obyvateľov nášho mesta, ktorí sú odkázaní na
pomoc druhých. Takúto službu v meste vykonávame prostredníctvom
pracovníkov mesta, ktorí okrem iného imobilným občanom každý
pracovný deň dovážajú stravu až do bytu.
KULTÚRA
Súčasťou života nášho mesta je spoločenský a kultúrny život. Pre
budúci rok bude ponúknutý našim občanom množstvo akcií cez tzv.
kultúrne a spoločenské Kalendárium mesta pre rok 2012. Jeho obsahom
bude množstvo akcií, ktoré budú organizované mestom a zabezpečované
prostredníctvom oddelenia kultúry, centra voľného času, komisiami pri
mestskom zastupiteľstve či ďalšími inštitúciami v meste. Do jednotlivých
aktivít budú angažované deti zo školských a predškolských zariadení,
umelecké školy, ale aj kluby dôchodcov v jednotlivých mestských častiach. Sme presvedčení, že každý z nás tam nájde to svoje vyžitie.
Do kultúry patrí aj zachovanie nášho kultúrneho dedičstva . Máme

Nová služba pre motoristov

Spoločnosť EMADE, spol. s r.o.,
ktorá začiatkom roka 2011 otvorila
prvú stanicu technickej kontroly v našom meste rozširuje svoje služby.
Čo nevidieť vybuduje aj modernú
bezkontaktnú autoumyváreň. Stavebné povolenie na uvedenú stavbu už
bolo vydané. Autoumyváreň bude

Myšlienka umývania bez kefy a
handry je dnes už štandardom pri
umývaní auta. Jedná sa o mikrogranulovú technológiu umývania
vozidla. Táto „bezkontaktnosť “
spočíva predovšetkým v umývaní
auta bez poškodenia nalakovaného
povrchu. Rovnako ide o pohodlný

umiestnená v areáli stanice technickej
a emisnej kontroly motorových vozidiel a motocyklov. K dvom poskytovaným službám pre motoristov (pneuservis Gregorec a STK) pribudne
už tretia, čo istotne poteší majiteľov
štvornohých tátošov.

a efektívny spôsob, ktorý je nakoniec aj veľmi úsporný. Technológia
umývania Ehrle je spojenie vysokého tlaku vody, teploty, pôsobenia chemických a mechanických
vlastností prášku, obsahujúceho
mikrogranule PowerPearl.

Termíny zberu separovaného odpadu

Plánovaný zber separovaného odpadu (sklo, plasty) z
rodinných domov sa bude odvážať v týchto termínoch:
utorok 7. februára, utorok 6. marca, utorok 3 apríla, streda
2 mája, utorok 5. júna. Separovaný zber 1 100 l kont. od
bytových domov (Medvedzie) sa zbiera pravidelne 1až 2x
mesačne podľa stavu naplnenia kontajnera.

záujem o zachovanie nášho dreveného kostolíka na príslušnej úrovni
hodnej zápisu do zoznamu UNESCO. Dokončený bol kamerový systém
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, pripravujeme ďalší projekt s predpokladom realizácie v roku 2012, zameraný na bezpečnostný
systém s trvalým monitoringom.
MLÁDEŽ a ŠPORT
O činnostiach pre mládež a šport naše aktivity zameriavame na stálu podporu a rozvoj mestského športu pre všetky vekové kategórie so
zreteľom vytvárať vhodné podmienky na jeho udržanie.
Mládež v našom meste má pripravené podmienky, aby svoj voľný
čas využívala racionálne a našla sa v rôznych druhoch športu, ktoré
mesto nielen finančne podporuje, ale aj vytvára a buduje nové športoviská, či už pre aktívnych, pasívnych i rekreačných záujemcov o šport.
Aj v ďalšom období chceme podporovať rozvoj aktívneho športu, a to
najmä početné zastúpenie našich futbalistov rôznych vekových kategórií, podporou florbalistom, volejbalistom, stolným tenistom, šachistom
či ďalším, ktorí svoje aktivity rozbiehajú v tenise, hokeji či v korčuľovaní, cykloturistike a pod. Naďalej budeme podporovať a financovať
plavecké výcviky pre deti základných škôl a spolupodieľať sa na organizovaní rôznych športových súťaží miestneho, celoslovenského, ale aj
zahraničného charakteru.

tak zabezpečí istotu, aby sme ľudí zbavili strachu z násilia a zločinu.
V rámci tejto činnosti okrem iných aktivít neustále zdokonaľujeme
a rozširujeme kamerový systém. Je potrebné neustále klásť dôraz na
preventívne pôsobenie týchto orgánov, ktorí by mali mať v trvalej pozornosti aj dopravné značenie, čistotu v meste, čierne skládky, venčenie
psov, likvidáciu vrakov- neoznačených motorových vozidiel a pod.
INFRAŠTRUKTÚRA A DOPRAVA
Vedenie mesta venuje tiež sústavnú starostlivosť opravám a rozširovaniu chodníkov, opravám miestnych komunikácií, údržbe a rozširovaniu parkovísk hlavne na sídlisku Medvedzie, kde je táto potreba riešiť
dopravu najväčšia. Počet motorových vozidiel neustále rastie a preto
sústavne musíme pracovať na riešení tejto problematiky. Máme pripravený projekt komplexného riešenia dopravy v časti sídlisku Medvedzie,
a preto sledujeme vhodné programy z tejto oblasti, aby sme mohli získať
akékoľvek financie mimo nášho základného rozpočtu.

Aj oblasť poriadku a bezpečnosti nášho mesta je v neustálom dohľade, kde zámerom je zachovať bezpečné prostredie bývania pre občanov
aj návštevníkov, ale tiež v rámci možnosti robiť príslušné opatrenia pri
ochrane majetku a životného prostredia mesta. Aby sa zachovala bezpečnosť a poriadok, je potrebné vytvárať súlad prác medzi mestskou
políciou a štátnou políciou, kde vidíme najväčšiu potrebu. Súlad práce

Plán hlavných úloh rozvoja mesta na rok 2012 vlastne iba naznačuje
hlavné ciele nášho plánovacieho procesu. Ak chce naše mesto napredovať a naďalej sa rozvíjať, musí sa uberať smerom ako si vylepšiť,
a najmä hľadať možnosti ako získať ďalšie finančné prostriedky a rozpočet mesta takto rozšíriť o naviac získané financie z iných zdrojov.
Veríme, že aj toto nasledujúce obdobie môže pre naše mesto znamenať
ďalší prísun financií nielen z eurofondov pri predpoklade, že príslušné
ministerstvá nastavia jednotlivé programy a výzvy tak, že budú pre
naše mesto zaujímavé a budú smerované pre ďalší rozvoj. V závere je
potrebné dodať, že súčasný stav, a najmä nasledujúce obdobie bude musieť byť aj v našom meste operatívne regulované a usmerňované podľa
vývoja ekonomiky na Slovensku a v zmysle toho budú vedením mesta
a mestským zastupiteľstvom prijímané aj operatívne riešenia.
Mgr. Vlasta Jančeková, zástupkyňa primátora

Zápis detí do základných škôl

Život je aj o niečom inom

PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl na školský rok
2012/2013 sa uskutoční v Základnej škole M. Medveckej
od 6. do 10. februára a v ZŠ Š. Šmálika 8. februára.

Opatrovateľská služba

V súčasnom období prostredníctvom opatrovateliek poskytuje
mesto služby našim spoluobčanom. Opatrovateľská služba sa
poskytuje v byte klienta prostredníctvom svojich zamestnancov opatrovateliek v pracovnom čase
v rozsahu minimálne 1 hodiny a
maximálne 7,5 hodiny denne v
pracovnej dobe od 7.30 do 15.30
za úhradu 0,66 eur/hod., ktorú si
klient platí mesačne. Výška úhrady
je určená vo VZN č. 1/2009.
Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
má trvalý alebo prechodný pobyt
v našom meste a je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby a
poskytuje sa prednostne v byte
občana. Ak je človek odkázaný na
poskytovanie sociálnej služby na
väčšiu časť dňa, je zrejme vhodnejší iný druh sociálnej služby,
napríklad v zariadení sociálnej
starostlivosti alebo v domove pre
seniorov. Zákon však ustanovuje
právo na slobodný výber druhu
sociálnej služby.
Postup pri konaní o odkázanosti na opatrovateľskú službu je
nasledovný: v prípade, že občan
má o túto službu záujem v prvom

rade podáva žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu
s vypracovaným lekárskym nálezom od všeobecného lekára.
Následne mesto postúpi žiadosť
s lekárskym nálezom posudkovému lekárovi, ktorý vypracuje
lekársky posudok, za ktorý mu
mesto uhradí poplatok.
Po doručení lekárskeho posudku mesto vypracuje sociálny
posudok o odkázanosti na sociálnu
službu. V prípade, že klient je odkázaný na opatrovateľskú službu,
mesto vydá rozhodnutie, že klient
je na túto službu odkázaný. Na
základe tohto rozhodnutia podáva
klient žiadosť o uzatvorenie zmluvy na opatrovateľskú službu a až
na základe tejto žiadosti sa uzatvorí medzi mestom a prijímateľom
sociálnej služby zmluva o poskytnutí sociálnej služby, v ktorej
sa presne uvedie počet hodín za
opatrovanie a výška úhrady.
Všetci doteraz opatrovaní
vyjadrujú spokojnosť s touto
formou pomoci a nevymenili by ju za domov pre seniorov, pretože môžu byť doma
vo svojom vlastnom prostredí a v blízkosti svojich rodín.

„Najľahšie a možno najlepšie“ sa iné mesto hodnotí
spoza stola, poprípade podľa
názoru nejakého sťažovateľa,
ktorý sa vo vlastnom meste
nemôže zviditeľniť alebo
presadiť.
Takúto negatívnu skúsenosť sme mali aj v minulosti
v našom meste s internetovým portálom tvrdosin-inak.
sk. Už skončil, a pokladať si
otázku „prečo?“ je zbytočné.
Tí, ktorí sa okolo neho točili,
vedia, prečo skončil.
V týchto dňoch opäť niekto
nepriamo ohodnotil naše noviny citujeme: „Napríklad
portál tvrdosin-inak.sk po
posledných komunálnych
voľbách skončil. „Uvedomili
sme si, že úsilie nepadalo na
úrodnú pôdu, skôr naopak.
Rozhodli sme sa teda všetko
po šiestich rokoch, celkom
sklamaní, ukončiť,“ vysvetľuje koniec Štefan Kulkovský.
Ani jeden z uvedených
pánov si nebol overiť situáciu
priamo v meste, jeden hodnotil noviny spoza stola a ten
druhý citoval jeho názor. Nuž
aj takto sa podľa „na svete
najobjektívnejšej“ mimovládnej organizácie, ktorú podporujú aj rôzne zahraničné
inštitúcie, hodnotia veci na
Slovensku. Možno aj podľa

vzoru tých, ktorí neustále
vo svete hľadajú nepriateľa
a zbrane hromadného ničenia
len preto, aby mohli v rôznych
častiach sveta rozpútať vojnové šialenstvo.
Nikdy a nikde sa nemôže
stať, že sto percent akéhokoľvek mesta, či obce bude mať
na vec rovnaký názor a tak
je to aj v našom meste. Ak
však niekto na druhej strane
hovorí o demokracii, transparentnosti a objektivite, tak by
mohol súhlasiť aj s názorom
väčšiny občanov Tvrdošína,
ktorá si opäť zvolila do čela
staronového primátora. A tí,
ktorí mu dali svoj hlas žijú
v tomto meste a vidia, čo sa
tu robí. Pre média je však
v dnešnej dobe zaujímavejšie
nájsť si nejaký trhák, tragédiu, ľudské nešťastie, len aby
upútali čitateľov.
Ale život je aj o niečom
inom, predsa čitateľ nemôže
byť neustále „kŕmený“ negatívnymi informáciami.
Vyhlásenie premiéra Davida Camerona: „Budeme
vládou, ktorá sa poučí z chýb
minulosti, ktorá zmení štát
pre potreby svojich obyvateľov.“ A možno práve o to
by sa mali zaujímať média,
čo urobiť preto, aby sa nám
lepšie žilo... .

Triedime čoraz viac odpadov

Jednotlivé druhy odpadov sa
vzhľadom na vyčerpanosť prírodných zdrojov a zvyšovanie
enviromentálneho povedomia
postupne stávajú a stanú významným zdrojom vstupných
surovín do výroby. Zhodnocovanie odpadov, a to tak materiálové, ako aj energetické je čím
ďalej tým viac prvoradým spôsobom nakladania s odpadmi.
Recyklácia odpadov a rozvoj odvetvia priemyslu s ním súvisiaci
je významným krokom nielen
ochrany životného prostredia,
ale aj z hľadiska rozvoja spoločnosti. Priemyselné vyspelé kra-

jiny produkujú niekoľkonásobne
viac odpadu ako zaostalejšie
krajiny. Množstvo časopisov,
novín, rýchlych občerstvení,
informačných a reklamných
letákov, elektrických spotrebičov, jednorazových predmetov
dennej spotreby - vlastne všetko, čím je typická konzumná
spoločnosť. Dnešná doba z nás
robí tých, ktorí najviac zaťažujú
životné prostredie, a to na úkor
ostatných, šetrnejších národov a
kultúr. Skúsme hľadať naplnenie
a zmysel skôr v duchovných statkoch ako v majetku a hmotných
predmetoch. Kultúra, hudba,

umenie, vedy sú predsa dôležitejšími úspechmi a produktmi
ľudstva než igelitová taška.
Nezabúdajme preto odpad triediť už v našich domácnostiach,
bez ohľadu na to kde bývame,
či v rodinnom alebo bytovom
dome. Zdá sa, že v našom meste
sme sa pohli správnym smerom
a každým rokom sa zvyšuje
množstvo triedeného odpadu,
čo nám tiež pomáha predlžovať
životnosť našej skládky komunálneho odpadu v Jurčovom
Laze. Veríme, že k tejto problematike napomôže aj výstavba
druhej časti zberného dvora

v areály technických služieb.
O množstve triedeného odpadu svedčí aj táto tabuľka z posledných siedmych rokov, ktorý
sme nevyviezli na skládku, či
nebodaj nevyhodili do prírody,
ale odovzdali na recykláciu. Je to
proces v rámci, ktorého vyrobíme

Komodita
Papier
Sklo
Plasty
Odp.šrot-ľahký

ton
ton
ton
ton

zo starého, zničeného materiálu
nový. Tento proces šetrí prírodné
zdroje, znižuje spotrebu energie,
znižuje znečistenie prostredia, v
ktorom žijeme. Uvedomme si, že
neuvážené nakladanie s odpadmi
zaťažuje naše životné prostredie,
či už priamo zamorením pôdy,

2005
3,12
17,02
2,05

2006
5,96
20,41
8,14

2007
8,85
32,5
10,76

2008
10,69
47,56
15,95

vody, vzduchu, skládkami a spaľovňami, či nepriamo zvýšenou
ťažbou surovín. Nevhodné je tak
isto spaľovať odpady v domácich
peciach alebo záhradách, pretože
dochádza k nedokonalému horeniu pri ktorom vzniká množstvo
škodlivých látok.

2009
20,46
34,6
15,4

2010
19,42
41,96
17,9
3,04

2011
18,45
72,45
23,2
0,48

4

Rok 2011 bol úspešný aj vďaka
V období, keď sa mnohé mesta boria s výpadkom finančných prostriedkov, ktoré vedenie
obcí rieši zvyšovaním miestnych daní, naše mesto obstálo. Stalo sa tak vďaka cieľavedomému
a kontinuálnemu plánovaniu a zapojením sa do procesu rozvojových programov Slovenskej
republiky, fondov Európskej únie a dlhodobému strategickému úsiliu a investíciám do mestskej
časti Oravice.
Od roku 2001 sa pod záštitou mesta stretávajú poslanci mestského
Rok 2011 bol pre naše mesto opäť veľmi aktívny a úspešný, i keď
zastupiteľstva, riaditelia škôl, športovkyne a športovci na Novoročnej
sa hovorilo o kríze, ktorá zasiahla mnohé krajiny a oblasti života, pocíčaši, aby zbilancovali rok a najlepší športovci mesta si prevzali ocenenia.
tili sme ju čiastočne aj my, naše mesto napredovalo. Dôkazom toho je
Oceneným športovcom futbalistom Petrovi Machunkovi, Filipovi Jančeuskutočnenie mnohých investičných akcií, spoločenských, kultúrnych
kovi, Andrejovi Bránickému, florbalistom Veronike Turčákovej, Barbore
a športových podujatí. Prinášame vám z nich krátky výber.
Spišiakovej, Michalovi Uhlíkovi, šachistovi Františkovi Medveckému,
Január
13. januára sa oficiálne k dvom staniciam technickej kontroly na Orave
zaradil aj Tvrdošín. Okrem služieb motoristom poskytuje aj občerstvenie
v kaviarni, kde sú ponúkané aj internetové služby.

27. mája v rámci družobnej výmeny, ktorá trvá už sedem rokov, navštívili ZŠ M. Medveckej poľski školáci z Kościeliska, pre ktorých bol
pripravený zaujímavý program s návštevou Oravského hradu.
Na IX. ročníku bežeckého podujatia s názvom „Tvrdošínska dvanástka“ sa 15. mája na Trojičnom námestí vo všetkých kategóriách
postavilo takmer 170 pretekárov z rôznych miest a obcí Slovenska a
z Poľska. V hlavnej kategórii zvíťazil Eduard Hapak - MOK Dolna
Mszana, z našich sa najlepšie umiestnil na 7. mieste Štefan Vajduľák
a na 8. mieste Ján Balún.
Jún
Členovia tvrdošínskeho urbáru sa zišli na valnom zhromaždení, aby
zhodnotili výsledky svojej práce za uplynulý rok. Predseda urbáru Ivan
Šaško, zhodnotil prácu za uplynulých 20 rokov trvania novodobého
hospodárenia a činnosti urbáru, ako aj prácu za rok 2010 a predstavil
aj plány do budúcnosti.

volejbalistkám Lucii Gejdošovej, Rebeke Melkovej a stolnotenistovi Jakubovi Kuloštiakovi, ktorí svojimi výkonmi vzorne reprezentovali farby
mesta doma aj v zahraničí osobne zablahoprial primátor.

Bývala kotolňa v budove pri fare na tuhé palivo bola demontovaná
a stará technológia s kotlami bola nahradená novou modernou technológiou pre spaľovanie biomasy a peletiek. Ministerstvo životného
prostredia schválilo mestu nenávratný finančný príspevok vo výške
433 775,91 eur, v budove boli nainštalované nové rozvody, panelové
radiátory a kotolňa dostala aj nový komín.

Marec
Mesto Tvrdošín, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Slovenská národná knižnica v Martine zorganizovali v Mestskom kultúrnom
stredisku 15. marca spomienkové podujatie pri príležitosti 85. výročia
úmrtia nášho významného rodáka, spisovateľa, prekladateľa a lekára
Alberta Škarvana.
Dejiskom ukončenia cezhraničného poľsko-slovenského projektu
Tatry nás spájajú, a nedelia sa stal 30. marca Tvrdošín. Neskončila sa
však spolupráca mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko, čoho dôkazom
sú už vypracované projekty, týkajúce sa cestovného ruchu, dopravnej
infraštruktúry, aktivít v oblasti kultúry, školstva, podnikateľských
aktivít a ďalšie.
V marci do nášho mesta zavítala na týždennú návštevu belgická delegácia z partnerského mesta Durbuy. Deväťčlennú skupinu, zloženú zo
siedmich študentov stredných škôl, vedenú jedným z organizátorov projektu Twin Town Jean - Marie Mottetom a Laetitiou Meunier privítali na
radnici primátor Ivan Šaško so zástupkyňou Vlastou Jančekovou.

Začiatkom júna tohto roku bola čistička odpadových vôd v Oraviciach uvedená do prevádzky, kde sa ako prvé napojili mestské termálne
kúpaliská a Meander Park.
Pre účel zatepľovania, v súlade s vládnym programom a pre obnovu bytového fondu, bolo podaných 9 žiadostí na zateplenie bytových
domov. Štátny fond rozvoja a bývania odsúhlasil finančné prostriedky
pre päť bytoviek na sídlisku Medvedzie, a to č. 124/9, 142/24, 146/27,
143/23, 144/26. Dve žiadosti zostávajú v evidencii ŠFRB, (aj keď vyhovujú pre priznanie podpory) nakoľko nie sú finančne kryté rozpočtom
ŠFRB na rok 2011.
Na Svetových letných hrách špeciálnych olympiád, ktoré sa konali
od 25. 6 do 4. 7. sa prezentovalo 7000 športovcov a 2000 trénerov zo
175 krajín sveta. Zúčastnil sa ich aj klient Domova sociálnych služieb
a zariadenia pre seniorov Tvrdošín, 46-ročný tenista Jaroslav Kulina,
ktorý na uvedenom podujatí získal zlatú medailu v štvorhre s Milanom
Pumpom z DSS Bardejov a striebornú medailu v dvojhre.
V Banskej Bystrici sa 30. júna a 1. júla konali 39. majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe a medzi dvanástkou súťažných družstiev
nechýbali ani hasiči z Tvrdošína. Družstvo súťažilo v zložení Marek
Vrobel, Martin Korbeľ, František Jantošík, Miloš Gonda, Marek Hlina,
Vladimír Rýdzik a Miloš Pilár. Družstvo sa v štvorboji umiestnilo na
9. - 10. mieste.

Desiateho januára pred priestory Hasičského a záchranného zboru
v našom meste vytiahli hasiči z garáží novú techniku, vozidlá, ktoré
im prišiel posvätiť vdp. Ján Marhefka s kaplánom Tomášom Pavlikovským.
V rámci kultúrno - spoločenských akcií sa uskutočnil 25. januára
absolventský koncert ZUŠ, 27. 1. ples Gymnázium a 29. 1. ples ZŠ M.
Medveckej.
7. - 8. 1. sa uskutočnil už jedenásty ročník tradičného volejbalového
turnaja O pohár primátora mesta, ktorý organizuje spoločne mestský úrad
s volejbalovým klubom. Turnaja v športovej hale sa zúčastnilo 7 družstiev (94 účastníkov), najmladší účastník mal 15 a najstarší 49 rokov. Za
dva dni družstvá odohrali 21 zápasov, 48 setov a 1891 rozohier, zvíťazilo
Gymnázium pred Mestským úradom.
16. januára sa v športovej hale sa uskutočnil futbalový turnaj mužov
Tvrdošín CUP 2011, ktorého sa zúčastnilo šesť futbalových kolektívov:
Oravské Veselé, Zuberec, Nižná, Trstená, Černová a domáci Tvrdošín,
zvíťazila Trstená pred Tvrdošínom.
Február
Slávnostnú chvíľu oficiálneho ukončenia rekonštrukcie Gymnázia v Tvrdošíne podporili 23. 2. svojou účasťou predseda Žilinského
samosprávneho kraja Juraj Blanár, primátor nášho mesta Ivan Šaško,
ktorý je zároveň aj poslancom ŽSK a riaditelia stredných škôl okresu
Tvrdošín.

V priestoroch MsKS sa v marci uskutočnila výročná členská schôdza
ZO Združenia zdravotne postihnutých Oravy o. z., ktorých sa tu zišlo
takmer stoštyridsať. Medzi hosťami nechýbal primátor Ivan Šaško a
predseda ZZPO Martin Gočala.
Apríl
V pondelok 11. apríla sa v Košiciach konala konferencia k ukončeniu 1. programovacieho obdobia Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu za účasti
veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku J. E. Mrs. Trine Skymoen, vedúceho Úradu vlády SR a zástupcov príslušných ministerstiev.
Osobitné pozvanie zo strany veľvyslankyne dostali primátor mesta a
jeho zástupkyňa.
V Mestskom kultúrnom stredisku v Tvrdošíne sa 15. apríla uskutočnilo otvorenie predajnej výstavy s názvom Veľkonočné dekorácie,
kde sa svojou tvorbou prezentovalo viac ako 80 tvorcov zo Slovenska
a z Českej republiky.
Máj
Nedeľné popoludnie 8. mája v kine Javor bolo vyhradené našim
matkám, ktoré sa tu už tradične schádzajú na pozvanie primátora pri
príležitosti Dňa matiek, ktorý zároveň vyhlásil a ocenil „Matku mesta
Tvrdošín za rok 2010“ pani Annu Kuriakovú.

V máji sa v Banskej Bystrici uskutočnilo celoslovenské vyhodnotenie 13. ročníka súťaže „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“, na
ktorom si primátor prevzal ocenenie za „Nízkoenergetický bytový dom“
na Oravskom nábreží.
V Centre regionálnej kultúry v Kościelisku bola 12. februára
otvorená výstava amatérskych výtvarníkov z Tvrdošína. Bola to posledná aktivita partnerov z Poľska v rámci projektu Tatry nás spájajú,
a nedelia.
Štyridsaťjeden členov Klubu dôchodcov Skalka Medvedzie sa 9.
februára zišlo v priestoroch mestského kultúrneho strediska na 3. výročnej členskej schôdzi, kde zhodnotili svoju prácu za uplynulý rok.

Júl
Spolupráca s poľskou gminou Kościelisko pokračovala projektoms názvom Pieseň znie oravickou a kościeliskou dolinou, ktorej cieľom
je výstavba stálej krytej scény v Oraviciach a kultúrno-spoločenské
aktivity. Prvé z týchto podujatí sa konalo 23. a 24. júla pod názvom
Pod Osobitou ožívajú ľudové zvyky a nieslo sa v znamení slovenskopoľskej spolupráce.

Delegácia na čele s Bronislawom Dutkom, poslancom poľského
Sejmu sa v dňoch 16. a 17. mája stretla na pracovných rokovaniach
s vedením mesta.
Prostredníctvom gminy, nášho cezhraničného partnera sme sa zúčastnili
na prezentácii ľudového umenia na veľtrhu, ktorý sa konal 6. a 7. mája v
Kościelisku. Veľetrh sa zameriava na podporu miestnych výrobkov a lahôdok s s názvom „Smak na produkt“, čo znamená „Chuť výrobku“. Tvrdošín
na I. ročníku reprezentoval sochár-rezbár Štefan Ondrík.

Do medzinárodného projektu, ktorého cieľom je rozvíjanie partnerstva a spolupráce sú okrem Tvrdošína zapojené mestá Durbuy (Belgicko),
Östhammar (Švédsko) Weissenburg Nemecko), Orimattila a Uusikaupunki
(Fínsko), Kobylnica a Kościelisko (Poľsko), Valga (Estónsko), Valka (Lotyšsko). Pre účastníkov mesto pripravilo program, ktorý bol podľa odoziev
zahraničných účastníkov na vysokej úrovni či sa to týkalo pracovnej, ale
aj spoločenskej časti. Dôkazom toho sú ďakovné listy, ktoré prichádzali
na radnicu. Z viacerých reakcií účastníkov sme vybrali jeden, list Kaleva
Härka, primátora mesta Valga: „Píšem Vám, aby som Vám vyjadril úprimné
ocenenie za Vaše vrelé prijatie a pohostinnosť za seba a delegáciu z Estónska
počas návštevy Slovenska v dňoch 6. - 10. júla 2011.
Štátna ochrana prírody s podporou vedenia mesta a dobrej spolupráce
s tvrdošínskym urbárom uspeli pri získaní 430 tisíc eur z eurofondov
ministerstva životného prostredia na vybudovanie komplexu chodníkov
altánkov a ďalšej vybavenosti na rozvoj turizmu a objavovania krás
prírody v Oraviciach. Ak všetko pôjde dobre, tak chodník by mohol
byť ukončený na budúci rok v letných mesiacoch.
Už po šiestykrát sa v Tvrdošíne uskutočnil Fordych, medzinárodná
prehliadka dychovej hudby. Predstavili sa atraktívne kapely, ktoré už majú
dobré meno v rámci Slovenska, ale aj kapela z Laskowej z Poľska.
Počas folklórnych slávností sme mali možnosť vidieť vystúpenie
našich krajanov z Chorvátska z obce Josipovac, s predsedom MS Josipovca Zdenkom Komárom, obce, ktorá má asi 850 obyvateľov a z toho
je veľký počet prisťahovaných Slovákov. V minulom roku si naši rodáci
pripomenuli 130. výročie príchodu Slovákov do Josipovca.
Výsledkom zodpovednej práce bol postup futbalistov do IV. ligy.
Futbalisti - muži postúpili z piatej ligy do vyššej súťaže, keď v rozho-
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rozvojovým programom
dujúcom domácom zápase vyhrali nad Vrútkami 2:0, gólmi Ľubomíra
Piknu. Poďakovanie však patrí všetkým hráčom, trénerovi, realizačnému oddielu, fanúšikom, ale predovšetkým vedeniu mesta, ktoré
futbalistom vytvára primerané podmienky.
Futbalový Anna turnaj sa 23. júla pri príležitosti odpustovej slávnosti
sv. Anny konal už po 24-krát. Organizátorovi turnaja Občianskemu
združeniu Medvedzie sa na turnaj prihlásilo 8 mužstiev. Z víťazstva sa
nakoniec tešili mladí Rebeli.

2. vicemajstrom Slovenska v kulturistike v kategórii nad 80 kilogramov.

varijný stav zatekajúcej prehnitej drevenej strešnej krytiny.

Október
Bývalá Stredná priemyselná škola, dnes Spojená škola si 7. októbra
pripomenula významné jubileum - 50. výročie od jej založenia, ktorého
sa zúčastnili zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja, Krajského

Pri príležitosti okrúhleho výročia Darinky Laščiakovej naše mesto
zorganizovalo stretnutie so slávnou rodáčkou 18. novembra v zaplnenej
sále kina Javor. Na návrh primátora a po schválení mestským zastupiteľstvom jej bolo udelené ocenenie „Čestná občianka mesta Tvrdošín“.
Ocenenie našej vzácnej rodáčke odovzdal primátor Ivan Šaško.
Naše mesto získalo prvé vozidlo s alternatívnym pohonom, jeho
odovzdávanie sa uskutočnilo 9. novembra v priestoroch mestského
úradu. Primátorovi auto odovzdal Richard Zaťko, zástupca spoločnosti
OPEL Autotip spol. s.r.o.

August
Cieľom zahraničnej pracovnej cesty primátora Ivana Šašku a jeho delegácie v dňoch 16. a 17. augusta boli rokovania s čelnými predstaviteľmi
Malopoľského vojvodstva v Krakowe i mesta Limanová. Za prítomnosti
poslanca poľského Sejmu Bronislawa Dutku, vicemaršalka Malopoľského vojvodstva Wojciecha Kozaka a člena rady Malopoľského vojvodstva
Stanislava Sorysa prebehli rokovania týkajúce sa poľsko - slovenskej
spolupráce na úrovni krakowskeho vojvodstva a Žilinského kraja, poslancom ktorého je primátor, no najmä to boli rokovania na prospech
nášho mesta. Na stretnutí sa hovorilo o súčasnom spoločnom slovenskopoľskom čerpaní eurofondov v rámci cezhraničnej spolupráce.
Od 1. augusta opäť pracuje miestny odbor Matice slovenskej. V

Bola ukončená rekonštrukcia mosta cez Oravu.
11. novembra 2011 uplynulo šesťdesiat rokov od pamätného dňa, kedy
si manželia Golboňovci sľúbili, že jeden druhému budú vždy oporou,
znášať budú spolu dobré i ťažšie chvíle. Svoj sľub sa im naplniť podarilo.
Dožili sa významného výročia a diamantovej svadby, ktorú oslávili 11.
11. 2011 v pomerne dobrom zdraví, plní energie, optimizmu a pohody,
ktorú od života dostanú iba nemnohí.
Oslavy Dňa študentstva sa uskutočnili pietnym aktom v mestskom
parku pri pamätníku Mareka Frauwirtha, rodáka z Tvrdošína. Ku študentom sa prihovoril primátor mesta. Na záver pietneho aktu študenti
školského úradu ŽSK, Katolíckej univerzity v Ružomberku, hostia zo
Žilinskej a Trenčianskej univerzity, zástupcovia partnerských škôl z
Poľska, Českej republiky a ďalší hostia. Za mesto pozdravil účastníkov slávnostného zhromaždenia v kine Javor primátor, tiež ako prvý
maturant tejto školy, neskôr profesor, od roku 1980 zástupca riaditeľa,
až do roku 1985, keď mu bola vyslovená dôvera viesť naše mesto až
dodnes.
Oslavy 10. výročia vzniku samosprávneho kraja sa konali v Žiline
17. októbra Župným dňom. Zúčastnil sa ich aj Ivan Šaško, ktorému
dali občania dôveru vo všetkých doterajších voľbách, čo značí, že nás
v žilinskom parlamente zastupuje od roku 2001.
Rekonštrukciou a výstavbou nového poschodia získala naša materská
škola na Oravskom nábreží viac priestorov pre deti, dokonalejšie podmien-

Tvrdošíne bol miestny odbor Matice slovenskej založený v roku 1992.
Po niekoľkých rokoch aktívnej činnosti začal stagnovať, až nakoniec
prerušil svoju činnosť. Zakladajúca schôdza sa uskutočnila za účasti riaditeľa Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši Milana Stromku.
Predsedníčkou sa stala poslankyňa MsZ Magdaléna Lucká.

spolu s profesormi zaspievali študentskú hymnu Gaudeamus igitur.
Tvrdošínsky výtvarník Miroslav Knap sa 10. novembra zúčastnil
vernisáže svojich výtvarných diel v Galérii Grodzka v Krakove. Atmosféra na vernisáži bola vynikajúca a potešil ho aj záujem verejnosti
o jeho vystavované diela. Výstava v Krakove bola inštalovaná do 10.
decembra 2011.

September
Piaty september bol prvým dňom školského vyučovania. Symbolicky
zazvonil školský zvonec pre 308 detí materských škôl, z toho pre 101
predškolákov. V Základnej škole M. Medveckej zasadlo do školských
lavíc 600 žiakov a v ZŠ Š. Šmálika 257 žiakov. Základnú umeleckú školu
bude navštevovať 440 žiakov a súkromnú ZUŠ 154 žiakov. Do centra
voľného času sa prihlásilo 1177 detí, žiakov a študentov, ktorí budú
rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v 114 záujmových útvaroch.
Pokračovala regulácia Oravice.

V priestoroch MsKS si mali možnosť návštevníci pozrieť výstavu
fotografií, ktoré poslali do súťaže „Mesto očami fotografa“ amatérski
autori z nášho mesta. Vystavené fotografie prezentovali zaujímavé pohľady na mesto, prírodu a ľudí. Súťaž, ktorá bola vyhlásená začiatkom
roka mala svoje finále 3. novembra na vernisáži za prítomnosti autorov.
Ocenení boli Miloš Kráľ, Štefan Kavuljak, Rastislav Vajduľák, Jarmila
Vajduľáková, Jozef Lepáček a Mgr. Stanislava Gazdíková.
ky pre výchovu a vzdelávanie. Výstavba jednopodlažnej nadstavby, výmena okien a zateplenie budovy bola možná sústredením financií z dvoch
zdrojov - z rozpočtu mesta a neziskového investičného fondu Ekofond
prostredníctvom programu Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov.
Pri bytových domoch č. 34 - 36 pribudli nové parkovacie miesta,
boli spevnené plochy a natiahnutý nový asfaltový koberec. Týmito
prácami sa zlepšila situácia pre parkovanie osobných motorových vozidiel občanov bývajúcich v tejto lokalite, a nielen to, bola tu urobená
aj komplexná úprava terénu a položenie nových obrubníkov.

Deväťsté výročie prvej písomnej zmienky o Tvrdošíne a ukončenie rekonštrukcie Trojičného námestia bolo príležitosťou pre dôstojné oslavy pre
našich obyvateľov, ktoré pre nich pripravilo vedenie mesta. Dni mesta sa
začali 9. septembra v parku a vyvrcholili v nedeľu 11. septembra kultúrnym

Najstaršou občiankou nášho mesta je Mária Bakošová z Krásnej
Hôrky, ktorá sa 22. novembra dožila krásnych 102 rokov. Osobne jej
prišiel zablahopriať aj primátor mesta.
December

Firma Hydac Elektronic s.r.o. 21. októbra v Tvrdošíne - Krásnej Hôrke
otvorila novú výrobnú halu, ktorá, ako sme to mali možnosť sledovať,
vyrástla za rekordne krátku dobu. Nová výrobná hala s plochou cca
4000 m2 bola postavená za 5 mesiacov. Prízemie haly bude slúžiť na
rozšírenie existujúcej výrobnej kapacity a na poschodí budú umiestnené

Mesto Tvrdošín pripravilo v nedeľu 4. decembra na Trojičnom námestí kultúrne podujatie spojené s tradičným rozsvietením mestského
vianočného stromčeka, výzdoby v meste a príchodom Mikuláša.
Už 21 rokov organizuje vedenie mesta stretnutie Sviatok príbuznosti pre
dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov s myšlienkou vzájomného
porozumenia a pomoci. 10. decembra sa opäť zaplnila športová hala takmer
do posledného miestečka. Tradične sa tu stretli pri prestretých stoloch a bohatom kultúrnom programe, v ktorom sa predstavili deti našich škôl. Umelecký zážitok sprostredkoval sólista Opery Slovenského národného divadla
Iván Ožvát.

programom na Trojičnom námestí a jeho posvätením. Sobotné podujatie bolo
zamerané na športovanie. Poslanci mestského zastupiteľstva so spoluobčanmi
svojich volebných obvodov varili guľáš v siedmich kotloch. Mesto sa postaralo
o občerstvenie a okrem guľášu sa pivo i kofola podávali zdarma.
Od 16. - 18. 9. sa uskutočnil 12. ročník Medzinárodného gajdošského
festivalu v Oravskej Polhore, Zuberci a v Tvrdošíne. Pri tejto príležitosti
sa v sobotu 17. septembra uskutočnil koncert gajdošov aj na Michalskom
námestí pod názvom S gajdovačkou v Tvrdošíne.

montážne pracoviská.
Spoločenská sála v našom meste patrila 23. októbra zberateľom, ktorí
sa tu stretli už po 24. krát nielen z rôznych kútov Slovenska, ale prišli aj
naši severní susedia z Poľska, aby prezentovali svoje zbierky. Burzy sa
tento rok zúčastnilo okolo 80 zberateľov z Bratislavy, Žiliny, Martina,
Liptovského Mikuláša, Popradu, Prievidze a ďalších miest.
November
E št e p r e d sv iat kom V š et k ých svät ých b ola v y me ne ná strecha na dome smútku v Tvrdošíne. Bol odstránený ha-

V našom meste sa o poskytnutie potravinovej pomoci prihlásilo 500
občanov. Múka a cestoviny boli vydávané občanom 4. septembra už od
rána súbežne vo všetkých mestkých častiach.
Už po jedenástykrát sa na Michalskom námestí uskutočnil 30. septembra
tradičný Michalský jarmok a smelo môžeme povedať, že hádam najvydarenejší
za ostatné roky, pretože mu mimoriadne prialo aj pekné slnečné počasie a ľudia
sa výborne bavili až do neskorých nočných hodín pri kultúrnom programe.
V kultúrnom dome v Zuberci sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v
kulturistike juniorov, klasickej kulturistike, body fitness junioriek a fitness
juniorov a junioriek. Naše mesto úspešne reprezentoval talentovaný 20-ročný Peter Smolár pod vedením majstra Európy Petra Kokošku, ktorý sa stal

Jesenná časť futbalovej súťaže sa začala pre nás veľmi dobre, keď
sme sa už na začiatku chytili dobrými výsledkami. Snažili sme sa to
udržať aj počas celej časti jesene. Prišli aj výpadky, za ktoré chlapcom
nemôžeme nič vyčítať, pretože človek sa učí na vlastných chybách.
Zimujeme však v tabuľke na peknom 7. mieste.

6

Poďakovanie a uznanie za vykonanú prácu

chodníky, kosíte a hrabete trávniky, vysádzate kvety a v súčinnosti
s pracovníkmi technických služieb

naša úprimná vďaka. V rámci našich možností vás zamestnávame
v čo najväčšom počte, aby sme

vám pomohli vo vašej zložitej životnej situácii, a tak to bude aj do
budúcnosti.“
Po spoločnom prípitku im primátor zaželal do nového roka
všetko najlepšie, hlavne zdravie,
šťastie, aby bol rok 2012 lepší ako
predchádzajúci, aby našli pokoj v
duši, pokoj vo svojich rodinách,
aby mali chuť do života, aby sa
nevzdávali, a hlavne, aby sa im
podarilo získať trvalé zamestnanie. Prítomní dostali od vedenia
darček a peňažné poukážky na
nákup potravín ako uznanie za
ich prácu. V minulom roku sa na
týchto prácach celoročne podieľalo
priemerne vyše štyridsať našich
spoluobčanov.

Tvrdošín sa v sociálnej oblasti zaradil medzi
mestá s najlepšou starostlivosťou o svojich
seniorov, pretože je jedným z mála miest, ktoré
poskytujú takmer všetky sociálne služby.

o stravovanie uvádzame, že záujemca je povinný podať písomnú
žiadosť o poskytnutie stravovania, ktorej súčasťou je aj potvrdenie o výške príjmu. Výška úhrady
za stravovanie je stanovená vo
VZN č. 9/2009, informácie vám
budú poskytnuté aj v kancelárii
prvého kontaktu. Úhrada za poskytovanú stravu ako aj dovoz
stravy do domácnosti sa zabezpečuje v hotovosti platbou v pokladni MsÚ, poštovou poukážkou alebo potvrdením platby z osobného
účtu. Ako nás ubezpečil primátor,
sociálne služby sa budú naďalej

skvalitňovať, pretože to je jedna
z priorít do budúcna.
Okrem stravovania mesto poskytuje seniorom, hendikepovaným a ďalším občanom zdarma
kúpanie a odvoz do termálnych
kúpalísk a ďalšie služby. Podporuje tiež štyri kluby dôchodcov,
členovia ktorých sa stretávajú
v mestských zariadeniach. V
roku 2011 bol poskytnutý vianočný príspevok 25 eur pre 65 a
viacročných dôchodcov, invalidných dôchodcov a invalidné deti
v celkovej čiastke 27 450 eur pre
1 098 osôb.

V závere roka sa primátor, jeho
zástupkyňa a riaditeľ technických
služieb stretli v priestoroch kultúrneho strediska pri sviatočnej
kapustnici s občanmi nášho mesta,
ktorí sú zamestnávaní v rámci aktivačnej činnosti - verejnoprospešných prác pre dlhodobo nezamestnaných. Iniciátorom stretnutia bol
primátor, ktorý sa chcel s nimi
osobne stretnúť, aby im vyslovil
uznanie a poďakovanie za prácu,
ktorú vytvárajú pre naše mesto.
Vo svojom príhovore zdôraznil,
že vedenie mesta si po celý rok všíma ich prácu a vyslovil im uznanie.
„Som rád, že pracujete v prospech
nášho mesta, úprimne a vysoko
si vážim vašu prácu a vážiť by si

ju mali všetci spoluobčania, ktorí
si ju často nevšímajú. Často vás
vidím ako zametáte ulice, čistite

vykonávate mnoho inej prospešnej
činnosti. Pomáhate nám v každom
ročnom období, za čo vám patrí

Tento trend chceme udržať

Mesto zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov s prihliadnutím na ich vek a na zdravotný
stav, je pre nich dôležitou sociálnou výpomocou. Poskytuje im
ho v školskej jedálni v Základnej
škole M. Medveckej s tým, že
mestský úrad vykonáva aj rozvoz
stravy pre imobilných a málo
mobilných občanov priamo do
ich bytov.

O tom, že o túto službu rastie
záujem dokazuje aj fakt, že kým v
roku 2009 túto službu využívalo
v priemere 29 stravníkov, ktorým
sa vydalo 5 887 obedov, v roku
2011 ich bolo 47, ktorým sa vydalo 9 460 obedov. V súčasnosti sa
mesačne stravuje 55 stravníkov z
toho 37 stravníkom sa vykonáva
rozvoz stravy do domácností.
Pre tých, ktorí majú záujem

V ZŠ Š. Šmálika sa v závere
uplynulého roka (21. 12.) uskutočnila vianočná burza, ktorá
je spojená s pekným kultúrnym
programom. Všetci žiaci školy
od malých až po tých starších si
pripravili svoje výrobky na predaj.
Úvod vydarenej burzy však pat-

konštatovali aj prítomní rodičia.
Najviac sa však žiaci tešili na
vianočné trhy, kde na predajných
pultoch sme mali možnosť vidieť
rôznorodé výrobky detí, ale aj
rodičov. Škola v tento deň však
rozvoniavala aj inými dobrotami,
nechýbala čokoláda, domáca klo-

Škola rozvoniavala čokoládou

Vianočné trhy

Výberové konanie

Mesto Tvrdošín podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Medvedzie 155, Tvrdošín
Prihlášku do výberového konania doručte do 10.02.2012 na adresu: Mestský úrad, Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín

Prečítali sme si v januárových
novinách spred 25 rokov

Máme nové nákupné stredisko
sme vybrali: V sobotu 20.12.1986
bolo v našom meste dané do užívania
nové nákupné stredisko, otvorenia
ktorého sa zúčastnili podpredseda
Jednoty SD v Trstenej Anton Stasel,
predseda MsNV Ing. Ivan Saško, ako
aj množstvo obyvateľov mesta, ktorí
netrpezlivo čakali na prvý predvianočný nákup pod jednou strechou.
Obyvatelia nášho mesta a širokého
okolia si tak pod jednou strechou
mohli nakúpiť celý sortiment potravinových článkov, mäsové výrobky,
textil, konfekciu a neskôr aj obuv.
Jednote SD sa poďakoval a pásku
slávnostne prestrihol Ing. Ivan Šaško,
ktorý zároveň predstavil vedúceho
nákupného strediska Karola Fedora.
Možno povedať, že to bol pre obyvateľov Tvrdošína ten najvhodnejší
vianočný dar.
l
l
l
V celomestskom záväzku občanov
mesta Tvrdošína na rok 1987 bolo v
investičnej časti akcie „Z“ bolo prijatých 454 individuálnych a 15 kolektívnych záväzkov. Občania a organizácie
sa zaviazali vytvoriť hodnotu diela
135 712 Kčs, boli do neho zahrnuté
akcie: dom smútku, lavica pre peších
a lyžiarsky vlek.
l
l
l
V neinvestičnej časti akcie „Z“ úprava, upratovanie, údržba zelene,
úprava pridomových záhradiek, rekonštrukcia sály MsKS, futbalového
ihriska, obecného domu v Medvedzí
bolo prijatých 855 individuálnych
a 25 kolektívnych záväzkov. Cel-

ková hodnota diela - 460 829 Kčs.
Občania a organizácie sa zaviazali
vysadiť 5 619 ks okrasných stromčekov, kríkov a ruží, 35 174 ks lesných
stromčekov, nazbierať a usušiť 866 kg
liečivých rastlín. V zbere odpadových
surovín celkový prínos činí 40 127
Kčs. V oblasti poľnohospodárstva
sa predpokladalo odpracovať 39 891
hodín, čim by sa získala hodnota 498
639 Kčs. Celkový záväzok na rok
1987 predpokladal vytvoriť hodnotu
diela 1,390 095 Kčs a odpracovať 124
897 brigádnických hodín.
l
l
l
Organizácia Slovenského zväzu
chovateľov v Tvrdošíne - miestnej
časti Krásnej Hôrka (ktorá má
štyridsaťosem členov) pôsobí ako
aktívna organizácia Národného
frontu už 20 rokov. Jej prvou organizátorkou bola Margita Balleková,
ktorá začínala spolu so štrnástimi
drobnochovateľmi. Neskoršie zvolili za predsedu Eduarda Ferenčíka,
ktorý spolu s ostatnými chovateľmi
kožušinových zvierat a hydiny riešil
problémy rastu a zveľaďovania. V
r.1983 sa stal tajomníkom organizácie mladý 23 ročný Vladimír Škumát, ktorý bol zvolený aj za predsedu hydinárskej komisie OV SZCH a
po absolvovaní trojročného kurzu sa
stal odborníkom - posudzovateľom
hrabavej hydiny ČSZCH. V rodičovskom dome jedného z členov si
zriadili liaheň čistokrvných kurčiat,
ktorú vedie Jozef Iskra a v ktorej
začnú s piatimi rozmnožovacími
chovmi od marca 1987.

Deti z materskej školy Medvedzie
sa zapojili do projektu, ktoré im
ponúklo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Trstenej. Deti sa hravou formou
zoznámili s opičkou Kikou a naučili

ju, ako byť lepšou. Pohybovou aktivitou, príveskami opičky a spoločnými
zážitkami sa rozžiarili očká detí. Ďakujeme psychologičke pani Tyrolovej,
za krásny prístup k deťom a pekné
zážitky s opičkou.
Učiteľky MŠ

Zapojili sa do projektu

ril vianočnému programu, ktorý
pripravili pani učiteľky spolu
so žiakmi a bol veľmi pekný, čo

báska, medovníky, sladké koláčiky, či chlieb s cibuľou a masťou
a ďalšie pochutiny.

V Základnej škole Márie Medveckej sa 9. 12. uskutočnili Vianočné trhy. Deti, ktoré sa na túto akciu
nesmierne tešili, sa spolu s pani
učiteľkami dôkladne pripravovali.
Nik nechcel zostať mimo diania.
Na hodinách pracovného vyučovania, ale aj popoludní na krúžkoch
či v školskom klube, zhotovili
žiaci pekné výrobky, ktoré potom
predávali. Stánky jednotlivých
tried priam lákali rozmanitosťou,

farebnosťou, vôňou a postupne
sa zaplnili prvými návštevníkmi.
Atmosféru blížiacich sa Vianoc
dopĺňala nielen vôňa koláčikov
a punču, ale aj jemné melódie kolied. Príjemná atmosféra trvala až
do večerných hodín, kedy sa naši
„malí trhovníci“ spokojne poberali
domov. Tohoročné trhy boli úspešné. Ďakujeme všetkým a tešíme sa
určite na stretnutie o rok.
Mgr. R. Margeťáková

Na znak toho, že vzájomne
rešpektujú deti intaktne spolužiakov so zdravotným postihnutím a
pripomínajú si Medzinárodný deň
osôb so zdravotným postihnutím,
zorganizovala učiteľka Ľ. Brnová
na škole akciu „Tlesknutie pre kamaráta“. Išlo o vytvorenie školského rekordu v spoločnom tlesknutí
na známy jazykolam „Vyskočil,
vyskočil...“ Deti museli veľmi
pozorne počúvať školský rozhlas
a tlesknúť na jednotlivé slová jazykolamu. Nakoniec deti vytvorili
jeden veľký tleskový rekord v počte
11 185 tlesknutí. Touto spontánnou

akciou chcela učiteľka poukázať na
to, aký je dôležitý sluch pre človeka,
ako je potrebné si ho chrániť a vcítiť
sa do sveta ľudí nepočujúcich.
A keďže sa hovorí že ticho lieči, vyhlásila po prvej vyučovacej
hodine „prestávkové ticho“. Opäť
poukázala na to, aby sa pokúsili
deti vcítiť do sveta ľudí, ktorí sú
nehovoriaci - nemí. Pri tejto príležitosti zaželala všetkým deťom,
ale nielen im, aj všetkým ľuďom
so zdravotným postihnutím veľa
elánu, optimizmu a vieru v lepší
život na Slovensku.
Ľubomíra Brnová

Škola zlepšuje podmienky pre deti so zdravotným postihnutím
Základná škola M. Medveckej vytvorila dobré
podmienky pre deti so zdravotným postihnutím.
V súčasnosti sa vzdelávajú v štyroch triedach.
Pri príležitosti Svetového dňa
zdravotne postihnutých sa v škole
uskutočnila akcia s názvom “Tleskni pre kamaráta“. V mnohých krajinách je tento deň symbolom úcty
a pomoci závažne chorým ľuďom
- ľuďom, ktorí nie vlastným zavinením nemajú jednu z najvýznamnejších hodnôt pre človeka - zdravie.
Keď sa povie „zdravotne postihnutý občan“ väčšina z nás si
predstaví človeka na vozíčku, ktorý

je odkázaný na pomoc druhých a so
súcitom sa snažíme vyhnúť predstave, že niečo podobné by mohlo
stretnúť aj nás. Ale život nám často
pripraví nečakané prekvapenia a
my sa naraz ocitneme na druhej
strane našej životnej filozofie. Preto môže byť Medzinárodný deň
osôb so zdravotným postihnutím
prostriedkom zbližovania sa ľudí
medzi sebou a zapojenia sa do
spoločenského života.

Batôžkový karneval pre dospelých rozprúdil fašiangovú sezónu

Tr e t í r o č n í k k a r n e v a l u v s p o l o č e n s k e j s á l e v Tv r d o š í n e a b solvovalo 14. januára okolo sto ľudí . O kultúrny program a dobr ú n á l a d u s a p o s t a r a l i p r a c o v n í c i C e n t r a v o ľn é h o č a s u .

Programový robot BEE-BOT

Začiatkom tohto roka sme v
MŠ Medvedzie začali pracovať
s deťmi s programovateľným
podlahovým robotom s názvom
BEE-BOT, ktorý je vhodný na
individuálne učenie i na použitie
na interaktívnej tabuli. Rozvíja u
detí kreativitu a vedie ich k samostatnej práci. Je to vlastne pohyb
včielky po krokoch na podložke,

ktorá sa otáča v 90° uhle vpravo
a vľavo. Pohybuje sa dopredu a
dozadu. Hra s BEE-BOT včielkou stimuluje logické myslenie,
podporuje vnímanie priestorovej orientácie, rozvíja jemnú
motoriku, motivuje k verbálnej
a neverbálnej komunikácii a ku
koncentrácii.
Anna Garguláková

Čaro zimy
My, deti a učiteľky MŠ na
Oravskom nábreží máme veľa dôvodov prečo sa usmievať. Máme
radosť – každý deň nás víta naša
škôlka v novom farebnom šate.
Máme v nej optimálne podmienky na hru a učenie. Vďaka, pán
primátor za prostredie, ktoré si
môžeme užívať. A my si to aj spoločne užívame!
Od septembra naberáme bohaté
skúsenosti pre život aj pri rôznych
podujatiach. Jedným z nich bolo
aj stavanie snehového kráľovstva.
Trochu snehu, veľa chuti a školský
dvor sa zmenil na nepoznanie.
Odrazu tu stáli princezničky,
hrad so všetkým ako sa patrí.
Všetky deti usilovne pracovali,
formovali, zdobili a výsledok? No

posúďte sami. Nič to, že kráľovstvo nevydrží dlho, ale tá radosť
stála za to. Viac sme vnímali

krásu zimy, jej čaro a jedinečnosť.
S úsmevom vaše deti z MŠ,
Oravské nábrežie
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Narodili sa

11.
16.
23.
25.
28.
29.
30.
7.
7.
7.
11.
13.
15.
20.
26.
27.
3.

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
1.

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012

Karolína Žuffová
Patrik Vorek
Kaneez Fatima Vnenková
Eliška Holíková
Filip Mišaga
Martin Rafael Krššák
Patrik Dzurik
Andrej Jamal Burdel
Martin Janček
Juraj Tlach
Natália Jakubeková
Marek Matis
Natália Polťáková
Nikola Zboroňová
Lukáš Vavrečan
Viktória Medvecká
Mia Paľová

Sobáše

24. 11. 2011 Andrea Mráziková – Peter Lajmon
12. 1. 2012 Paulina Wieckowska – Peter Zimáni

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:

95 rokov
Etela Kocianová
Medvedzie
90 rokov
Anna Lajmonová
Tvrdošín
Štefan Planieta
Tvrdošín
Anna Novocká
Medvedzie
85 rokov
Jozef Čaprnda
Tvrdošín
Kudlačáková Žofia
Tvrdošín
80 rokov
Mária Lucká
Krásna Hôrka
Žofia Medvecká
Medvedzie
Bohumil Žila
Medvedzie
Alojz Adamča
Medvedzie
Pri tejto príležitosti im blahoželáme a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári v kruhu
svojich najbližších.

Odišli z našich radov

3. 12.
5. 12.
7. 12.
8. 12.
29. 12.
4. 1.
7. 1.
12. 1.

2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012

Jolana Karcolová
Milan Grobarčík
Anna Fábryová
Elena Bedrichová
Alojz Štubendek
Helena Vajduľáková
Emília Andraššaková
Jozef Tmák

53-ročná
68-ročný
88-ročná
50-ročná
61-očná
90-ročná
86-ročná
80-ročný

Od Lucie do troch kráľov

Vianočný koncert ZUŚ z Tvrdošína a Námestova
účastníkov vianočného koncertu nesklamal. Pedagógovia a ich talentované deti predviedli 18. decembra.

Pozývame vás

Nové fit centrum v Medvedzí
sa nachádza v priestoroch CVČ
Otvorené denne od 1500 do 2000
Bližšie inf. na mob.:
0911 077 883, facebook goldfitness@post.sk
V nedeľu 5. 2. od 1200 do 1500 je vstup zdarma

Pozvánka
do kina
Pripravili sme pre vás
vo februári
marci
apríli

o 1800

26. 2. 2012 (nedeľa)
SAXANA A LEXIKÓN KÚZIEL - rodinná rozprávka
9. 3. 2012 (piatok)
LÓVE - romantická dráma
25. 3. 2012 (nedeľa)
TINTINOVE DOBRODRUŽSTVÁ - anim. rozprávka
30. 3. 2012 (piatok)
MUŽI V NÁDEJI - komédia
13. 4. 2012 (piatok)
ALVIN A CHIPMUNKOVIA 3 - anim. rozprávka
20. 4. 2012 (piatok)
TWILIGHT - ÚSVIT - horor
27. 4. 2012 (piatok)
SHERLOCK HOLMES 2: HRA TIEŇOV
- akčný , dobrodružný film

Tvrdošínčan sa stal Oravským obranárom 2011

Na kynologickom cvičisku v
Trstenej a blízkom okolí sa konal
už XI. ročník zimného obranárskeho preteku „Oravský obranár
2011“, ktorého sa zúčastnilo 21
psovodov a 22 psov, 19 nemeckých ovčiakov, belgický ovčiak
- malinois, americký pitbull teriér a kríženec nemecký ovčiak
a sibírsky hasky. Pretekári reprezentovali Krajské riaditeľstvo PZ
Žilina, Mestský KK Handlová,
KK Turčianské Kľačany, KK
Turčianske Teplice, NOPP Predmier - Pleš, MKZB Martin, KK
Kynológ B. Bystrica, KR PZ Ko-

šice, STEEL Security Slovakia
Košice, domáci KŠK Trstená a
dvaja neorganizovaní. Riaditeľom
a rozhodcom preteku bol Milan
Frelich z Klubu športovej kynológie z Trstenej. Celkovým víťazom
sa stal Richard Lupták s 91 bodmi
so psom Car - nemecký ovčiak
z Tvrdošína, ktorý preteká za
KŠK Trstená.
Figurant Richard Holík si
svoju prácu odviedol na profesionálnej úrovni s maximálnou snahou preveriť povahové vlastnosti
predvádzaných psov a ich schopnosti riešiť pripravené, modelové

Rok 2011 skončil a my sme
privítali nový rok 2012. Niektorí
boli doma, iní sa zabávali na silvestrovských veseliciach, ďalší si
vyšli do prírody na Skalku, kde
vládla veľmi príjemná atmosféra.
A tí mladší sa zišli na Silvestra na Trojičnom námestí, kde
nechýbal polnočný ohňostroj,
petardy a svetlice. Žiaľ našli
sa aj takí nezodpovední ľudia,
ktorí počas silvestrovskej noci
hazardovali so zdravím nielen
svojich priateľov, známych, ale
všetkých tých, ktorí sa rozhodli
privítať prichádzajúci rok na
tomto námestí.
Okrem zábavnej pyrotechniky niektorí použili pravdepodobne delobuchy, ktoré po explózií
urobili škody na budove mestskej
radnice (vybité okná a opadnutá
omietka svedčili o pomerne silnej explózii).
„Našťastie si to odnieslo len
niekoľko okien, ale pri predstave,
že by sa v tom čase nachádzal
niekto v blízkosti výbuchu si
ani nedokážem predstaviť, čo by
to mohlo ktorémukoľvek z ľudí

spôsobiť. Je to nezodpovedné
a neprípustné konanie. V takomto prostredí sa predsa nedá
vítať nový rok. Samozrejme, že
sa týmto problémom budeme zaoberať, aby sa v budúcnosti také
niečo neopakovalo,“ doplnil naše
informácie primátor.
Do boja proti petardám, delobuchom a inej zábavnej pyrotechnike sa vydali v Benátkach
a ten, kto na prelome rokov
používal pyrotechniku bol „odmenený“ s pokutou 500 eur.
Namiesto petard a ohňostrojov
sa rozhodli vítať Nový rok na
námestí Svätého Marka bozkami. Keď sa vrátime v pamätí
o niekoľko rokov dozadu si isto
spomenieme, že na námestie
chodili ľudia všetkých vekových
kategórií a často sme si aj spoločne zaspievali. Stalo by to za
to, aby sme sa ku týmto dobrým
zvykom vrátili aj v našom meste,
aby sa každý, kto chce prísť vítať
nový rok mohol príjemne zabaviť
a nie strachovať o svoje zdravie.
Veríme, že tohtoročný Silvester
už bude pokojnejší.

situácie praktického využitia.
Pre pretekárov, organizátorov,
sponzorov a divákov bolo pripravené občerstvenie o ktoré starali
členovia klubu - Peter Kovaľák,

Simona, Annamária a Tamara
Frelichová a Matej Kvasný, ktorí prítomným ponúkali domácu
varenú klobásu, kotlíkový guľáš,
chutnú kávu a teplý čaj.

Na majstrovstvách Slovenskej
republiky vo Florbale Stredných
škôl dievčat v Nemšovej, ktoré sa
uskutočnili 12. - 13. decembra,
skončili dievčatá z nášho gym-

šín, 3. Evanjelícke Lýceum Bratislava, 4. Gymnázium Sv. Mikuláša Prešov, 5. Gymnázium Košice,
6. Gymnázium Sereď, 7. Banská
Bystrica a 8. SŠ OA Šaľa.

názia, ktoré zastupovali Žilinský
kraj na druhom mieste. Výsledky:
Tvrdošín - SZŠ Banská Bystrica
2:3, Tvrdošín - OA Trenčín 2:2,
a Gymnázium Košice - Tvrdošín
0:5, v semifinále porazili Gymnázium Sv. Mikuláša Prešov
3:2 a vo finále vo vyrovnanom
zápase podľahli Trenčínu 0:2. Aj
napriek tomu, že dievčatá prehrali
s dobrým súperom, nemôžu byť
sklamané, pretože podali naozaj
výborný. Celkové poradie: 1. OA
Trenčín, 2. Gymnázium Tvrdo-

Dievčatám, ktoré hrali v zložení Denisa Medvecká, Denisa Medvecká - mladšia, Júlia
Rakytová, Tatiana Balážová,
Júlia Sirotiarová, Dominika
Grobarčíková, Petra Čajková,
Eva Štefanidesová, Nadežda
Rakytová, Monika Stredanská,
Barbora Spišiaková, Ivana Domagalová, Martina Pilšáková,
PaedDr. Soňa Brnová - tréner,
Mgr. Michal Masnica, ďakujeme
za reprezentáciu školy, mesta a
Žilinského kraja.
(sb)

Kňaz Štefan Šmálik popri svojej
pastoračnej práci sa venoval svojej
záľube, ktorou bola história. Počas
jeho prvej kaplánky v Tvrdošíne ho
zaujal archív uložený v mestskom
úrade, ktorý siahal až do 16. storočia. Venoval sa štúdiu tohto archívu
a svoje poznatky uverejňoval v časopise „Naša Orava“ v rubrike pod
názvom „Pokusný náčrt monografie
Tvrdošína“.
Po tom, čo sa znova vrátil do
Tvrdošína ako farár opäť sa venoval
aj histórii Tvrdošína a prispieval do
našich novín do rubriky „Medailóniky z dejín Tvrdošína“.
Vyberáme z časti Tvrdošín – severná brána Uhorska: Stredoveké
Uhorsko malo 11 brán do zahraničia.
Jednou z nich bol Tvrdošín „Styk
Uhorska s Poľskom prechádzal cez
Tvrdošín. Na poľskej strane boli takouto zastávkou Myslenice“. Druhým mestom, ktoré získalo monopol
na cestu z Uhorska do Poľska boli
Košice až za panovania kráľa Ľudovíta Veľkého (1342-1382).
Prvý poštový úrad v Tvrdošíne
bol zriadený v roku 1845 a poštovú
pečiatku mal od roku 1846. Keď bol
postavený most v Tvrdošíne v polovici 19. storočia, bola zorganizovaná
pošta na Orave v tom zmysle, že 26.
3. 1855 bol zriadený poštový úrad v

Dolnom Kubíne a 15. 8. 1859 vychádzala poštová trasa z Dolného Kubína do Tvrdošína a odtiaľ do Živca.
V Tvrdošíne sa oddeľovala trasa na
linku Tvrdošín - Jablonka, ktorá premávala 3-krát do týždňa. V roku 1872
bol zriadený v Tvrdošíne aj telegrafný
úrad. Jedným z prvých poštových zamestnancov bol Ján Ševčík, ktorý v
službe pošty strávil 53 rokov, a to od
roku 1870 do 1923. Budovu pre poštu, kde bola voľakedy rádová škola
a potom meštianka poskytlo mesto
zdarma. Dlhoročným, poštmajstrom
bol aj Matej Gažo, rodák z Vavrišova.
Tvrdošínčania sa naň dobre pamätajú.
Bol to otec známej speváčky Darinky Laščiakovej. V Trstenej začal
poštový úrad pôsobiť v roku 1874 a
v Námestove v roku 1894. Poštová
stanica v Tvrdošíne ako najstaršia
na Orave bola veľmi dôležitá. Dá sa
to vysvetliť aj tým, že Halič bola
súčasťou Rakúsko-Uhorska a cez
Tvrdošín viedla dôležitá historická
cesta do Haliča, ktorá sa v Tvrdošíne rozdvojovala na Živec a Krakov,
ba dokonca bolo aj tretie rameno do
Nového Targu.
Dnes sa môžeme pochváliť nielen
tým, že sme mali najstaršiu poštu na
Orave, ale aj jednou z najnovších a
najmodernejších pôšt na Slovensku,
postavenú v roku 2010.

Na území nášho mesta je v súčasnosti registrovaných vyše 500 psov, za
ktorých sme povinní zaplatiť mestu daň,
sadzba dane je 20 eur v bytovom dome
a 6 eur v rodinnom. Napríklad v Trnave
za psa chovaného v činžiaku sa platí
33,19 eura ročne, v rodinnom dome 9,95
eura, v Trenčíne 25 eur/8 eur, Nitre 50
eur/4 eur, Prešove 66 eur/16 eur, Žiline
50 eur/10eur a tak by sa dalo vypisovať
ďalej. Z týchto čísiel je možné zistiť
rozdiel v platení dani za psov. I keď je
to podstatný rozdiel medzi jednotlivými
mestami, myslím si, že v našom meste
nie sme na tom najhoršie.
Viac nás totiž trápia psie výkaly,
ktoré sú už dlhodobo pálčivou témou. Nezodpovední psičkári sú pre
mnohých tŕňom v oku. Veď predsa
samotný majiteľ psa musí vedieť, že
po svojom „miláčikovi“ by sa mal
vyčistiť, ak ho venčí v priestoroch,
kde sa pohybujú ľudia, a hlavne
deti. Najväčším vrcholom drzosti je,
keď takýto nezodpovedný majiteľ
psa vyvenčí na detskom ihrisku,
alebo priamo pred bytovkou. Tým,
nechcem všetkých majiteľov psov
hádzať do jedného vreca, pretože
osobne poznám tých, ktorí pri venčení extrementy pozbierajú a vhodia

do najbližšieho odpadového koša.
Osvetu je nutné šíriť medzi ostatných majiteľov psov, nakoľko mnohí
z nich stále nerozumejú nutnosti
zbierať po svojich miláčikoch exkrementy a často sa odvolávajú na to, že
platia daň za psa, malo by sa teda o to
postarať mesto alebo sa jednoducho
spoliehajú na to, že sa psie výkaly
rozložia. K zlepšeniu situácie by
zaiste pomohla aj väčšia občianska
kontrola, nakoľko mnohí z nás, aj
keď podobné priestupky vidíme a
vadí nám to, neupozorníme psičkára
na jeho povinnosti jednoducho sme
príliš benevolentní.
Osobne voči psom nič nemám.
Ale za psov zodpovedajú ich majitelia.
Ak pes vykoná svoju nutnú potrebu
na verejnosti, jeho majiteľ to má za
povinnosť zlikvidovať. Dokonca na to
nepotrebuje ani špeciálny odpadový
kôš. Je to predovšetkým o zodpovednosti ľudí, psy sú v tom naozaj
nevinne. Nie je problém zo sebou
si zobrať nejaké igelitové vrecúško,
staré noviny, či nebodaj letáky. Keď
sa chce, dá sa, a tak si v závere položme otázku: Kedy začnú byť majitelia
psov v našom meste ohľaduplnejší a
po svojich miláčikoch upracú?

Strieborné medaily pre naše dievčatá

Silvestre bývali radostné, ale najmä pokojné

VÝROČIA VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ 2012
135 rokov od narodenia a 75 rokov od úmrtia
Branický, Michal - prekladateľ, učiteľ (25. 9. 1877 - 13. 1. 1937)
Bratislava, pochovaný v Tvrdošíne). V rokoch 1889 - 93 študoval na
Gymnáziu v Trstenej, 1893 - 97 na Učiteľskom ústave v Lučenci.
1897 - 99 učil na ľudovej škole v Krásnej Hôrke, 1899 - 1919 v Ústi
nad Oravou. Ako prvý školský inšpektor v Trstenej pôsobil v rokoch
1919 - 29, 1929 - 33 v Bánovciach nad Bebravou. Od roku 1933 žil
v Tvrdošíne. Aktívny osvetový pracovník, na Orave nacvičoval
divadlá, šíril poľnohospodársku osvetu.

Mladé športové talenty majú šancu

Nadácia TV JOJ a Nadácia
Allianz vyhlásili druhý ročník
celoslovenského výberu športovo talentovaných žiakov. Cieľom
projektu Mladé športové talenty
Slovenska je utvoriť pre perspektívnych športovcov vo vekovej
skupine 10 - 15 rokov také podmienky na športovú prípravu, aby
mohli štartovať na významných
medzinárodných športových
podujatiach, úspešne reprezentovať Slovensko a vo veku 15
rokov uchádzať sa o zaradenie do
Juniorského olympijského tímu
Slovenska. Nadácie podporia
mladých športovcov z akejkoľvek obce, či mesta na Slovensku,

ktorí dosahujú vo svojej vekovej
kategórii nadpriemerné výkony
a majú ambíciu porovnať si svoje
sily s rovesníkmi na medzinárodných súťažiach. Šancu majú
jednotlivci aj športové tímy. Žiadosť o finančnú podporu do maximálnej výšky 1500 eur môžu
podať len občania SR, riadne
registrovaní športovci vo veku od
10 do 15 rokov.
Oficiálnu prihlášku a podmienky pre zaradenie do užšieho výberu nájdu uchádzači o zaradenie do
top tímu 2012 na www.nadacia.joj.
sk. Uzávierka prihlášok bude 31.
marca 2012. Mená najlepších budú
oznámené v auguste 2012.

Divadelné predstavenie
Ešte raz pán profesor
Mesto Tvrdošín vás pozýva na divadelné predstavenie „Ešte raz pán profesor“ v podaní hercov Divadelnej
spoločnosti VENDO zo Štefanova , ktoré sa uskutoční
v sobotu 25. februára o 17.00 hod. v kine Javor. Vstupné je 2,50 eur. Vstupenky si môžete zakúpiť v MsKS
Medvedzie.

Kultúrno-spoločenské podujatia
na február a marec
20. 2 - 29. 2. Ako vzniká dielo? – Výstavná sála MsKS
interaktívna výstava detských prác z tvorivých
dielní v rámci medzinárodného projektu „Aj ty
môžeš byť ľudovým umelcom“
23. 2.

Seminár o umeleckom prednese - spoločenská sála MsKS
Tvorivé stretnutie pre pedagógov SJ zo ZŠ a SŠ na Orave

18. 3.

Tvrdošín má talent – kino Javor Krásna Hôrka
Prehliadka talentov- finálové kolo

26. 3. - 11. 4. O najkrajšiu kraslicu – Výstavná sála MsKS
Celoštátna predajná výstava veľkonočných ozdôb

Najstaršia poštová stanica na Orave

Za psov zodpovedajú ich majitelia
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Putovný pohár získalo družstvo mestského úradu
Už po dvanástykrát sa stretli
7. 1. v športovej hale milovníci
volejbalu na tradičnom turnaji
„O pohár primátora mesta“ vo
volejbale zmiešaných družstiev,
ktorý organizuje spoločne mesto
Tvrdošín s volejbalovým klubom.
Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev
(106 účastníkov), najmladší mal
15 a najstarší 48 rokov, počas
turnaja sa odohralo 20 zápasov
a 44 setov.
Vyvrcholením turnaja bol zápas medzi družstvami Gymnázia
a Mestským úradom o celkového
víťaza, v ktorom obidve družstvá
predviedli prítomným divákom
pekné volejbalové divadlo. Tešilo
sa nakoniec družstvo mestského
úradu, ktoré zvíťazilo v obidvoch
setoch. Turnaja sa zúčastnili primátor Ivan Šaško, jeho zástupkyňa
Vlasta Jančeková, ale aj poslanci
Milan Kováč, ktorý je zároveň
predsedom športovej komisie, Dušan Šoltés a Miroslav Gabara.

Primátor na záver turnaja poďakoval organizátorom, všetkým
účastníkom turnaja za predvedené
výkony a samozrejme poprial veľa
športových a osobných úspechov
v novom roku.
„Som rád, že pri takejto športovej akcii sa spoločne stretávame
v úvode nového roka. Teší ma, že
máme za sebou už dvanásty ročník
a myslím, že sme tu mali možnosť
vidieť  výborný volejbal. V tomto
turnaji ani tak nejde o športové
výkony, ale hlavne o to, že sa tu
spoločne stretávate, aby ste si
zahrali volejbal, ale aj aby ste sa
tu zabavili.“
Na záver vydareného turnaja
primátor so zástupkyňou a predseda športovej komisie odovzdali
jednotlivým družstvám poháre
a ceny, tá najcennejšia trofej ostala
tentoraz mestskému úradu.
Výsledky turnaja:
Gymnázium - Juniori 2:0,
Mestský úrad - Juvax 2:0, Stará

Krčma - Juniori 2:0, Dobrovoľný požiarny zbor (DVPZ)
- Juniorky 2:0, Gymnázium Futbalisti (FOFO) 2:0, Mestský
úrad - Juniorky 2:0, FOFO Juniori 0:2, DVPZ - Juvax 2:0,
Gymnázium - Stará Krčma 2:1,
Mestský úrad - DVPZ 2:1, Stará
Krčma - FOFO 2:0, Juvax - Juniorky 2:0.
Poradie v skupinách:
A - 1. Gymnázium, 2. Stará
Krčma, 3. Juniori, 4. FOFO,
B - 1. Mestský úrad, 2. DVPZ,
3. Juvax, 4. Juniorky.
Zápasy o umiestnenie:Gymnázium - DVPZ 2:0, Juvax - FOFO
2:0, Mestský úrad - Stará Krčma
2:1, Juniori - Juniorky 2:0, FOFO
- Juniorky 0:2, Juvax - Juniori 1:2,
Stará Krčma - DVPZ 0:2, Gymnázium - Mestský úrad 0:2.
Poradie: 1. Mestský úrad,
2. Gymnázium, 3. DVPZ, 4. Stará Krčma, 5. Juniori, 6. Juvax,
7. Juniorky, 8. FOFO.

Tvrdošín CUP 2012
V športovej hale sa 21. januára
uskutočnil futbalový turnaj mužov
Tvrdošín CUP 2012, ktorého sa zúčastnilo sedem futbalových kolektívov Oravské Veselé, Oravský Biely
Potok, Klin, Trstená, Nižná a dvoch
domácich družstiev. Prítomní diváci
si pozreli 21 futbalových duelov, keďže sa tu stretli popredné oravské mužstvá. V turnaji sa zaváhaniam nevyhlo
ani jedno družstvo, najlepšie sa však
darilo nášmu A družstvu, ktoré skon-

čilo na prvom mieste. Najlepším strelcom turnaja bol Martin Pisarčík z Or.
Veselého a brankárom Peter Machunka. Maratón zápasov výborne zvládla
trojica rozhodcov Filip Janček, Matúš
Gregorec a Kamil Horváth, ktorý
rozhoduje Corgoň ligu.
Výsledky našich: Tvrdošín A Trstená 0:0, Tvrdošín A - Or. Veselé
3:1, Tvrdošín A - Klin 1:2, Tvrdošín
A - Nižná 2:0, Tvrdošín A - Oravský
Biely Potok 7:1, Tvrdošín A - Tvr-

Majstrom Oravy Z. Drbiak
V športovej hale v Rabči sa 7.1.
uskutočnili majstrovstvá Oravy
v stolnom tenise pre rok 2012, ktorého sa zúčastnilo vo dvojhre 85 súťažiacich a zlatú medailu si odniesol
nás hráč Zdenko Drbiak, ktorý vo
finále pokoril M. Kolenčíka 3:1.
Výsledky ďalších našich 9-16 Ján
Argaláš, 17-32 Michal Murín, Ján
Buczacki, Jakub Kuloštiak, 33-42
Matúš Kohár, 43-63 Peter Šimalčík,
Emil Kajánek, Jaro Janidžár, 64-84
Štefan Freilich a Vlasto Fábry.
Vo štvorhre sa z víťazstva medzi
42 dvojicami tešili Juraj Teplanský
- Martin Kolenčík (TJ Oravská
Lesná), ktorí vo finále vyhrali 3:2
nad našou dvojicou Ján Buczacki
- Ján Argaláš bronz získali Zdenko
Drbiak a Jakub Kuloštiak.

Úvod roka im nevyšiel

Zlato z Martina
Novoročný halový turnaj prípraviek, ktorý sa uskutočnil v Martine (14. 1.) vyhrali naši v konkurencii desiatich mužstiev. Vo finále
ich čakal favorit turnaja, prvoligové mužstvo Fomatu Martin. V dra-

tové kopy, rozhodujúci premenil
Maroš Bednár.
Výsledky našich: Tvrdošín
- Dražkovce 2:1, góly: Maroš
Bednár, Martin Bednár, Tvrdošín
- Istebné 0:0, Tvrdošín - Dolný

Víťazné družstvo. Horný rad zľava: Andrej Lonek, Maroš Bednár, Jakub Hrobár, Roman Repka, Pavol Horvát, Martin Bednár,
Branislav Kormančík a Kristián Socháň.
Dolný rad zľava: Samuel Belopotočan, Jaroslav Kabáč, Martin Horvát, Adam Šturek, Timotej Bajo, Martin Murcin a Jakub Novák.
matickom finálovom zápase, kde
nechýbali šance na jednej, či druhej
strane si obaja brankári v riadnom
hracom čase udržali čisté konto,
o našom víťazstve rozhodli poku-

došín B 4:0, Tvrdošín B - Trstená
1:2, Tvrdošín B - Or. Veselé 1:2,
Tvrdošín B - Klin 0:2, Tvrdošín B
- Oravský Biely Potok 0:1, Tvrdošín
B - Nižná 3:1.
1. Tvrdošín A 	
17 : 4 13
2. Trstená
11 : 8 13
3. Or. Biely Potok 12 :15 12
4. Or. Veselé
11 : 9 10
5. Klin
7:7 9
6. Tvrdošín B
5 :12 3
7. Nižná
5 :13 1
Ceny víťazom odovzdávali Peter
Štubendek a prezident futbalového
klubu Milan Sirota, ktorý poďakoval
hráčom, funkcionárom a rozhodcom za
účasť a organizátorom za dobre pripravený turnaj. Zároveň všetkým poprial
úspešný vstup do jarnej sezóny.

Kubín „U-10“ 1:0 gól: Branislav
Kormančík, Tvrdošín - Vrútky
3:1 góly: Roman Repka 2, Martin
Horvát, finále: Tvrdošín - Fomat
Martin 0:0 (4:3 na penalty).

V tomto roku sa zatiaľ našim florbalistkam nedarí najlepšie. Na pôde
Nemšovej podľahli o gól. Nedarilo
sa im ani doma so Žilinou, i keď po
dvoch tretinách viedli 3:1, v záverečnej inkasovali až štyri góly. NTS
FK-ZŠ Nemšová - FBK Tvrdošín 8:7,
góly: Spišiaková 3, Buková, Ješšová,
Paňková a Stredanská.
FBK Tvrdošín - Unihoc Žilina
3:5, góly: Spišiaková 2, Rakytová, ŠK
98 Pruské - FBK Tvrdošín 10:5, góly:
Hutirová, Turčáková po 2, Ješšová, DFA
Nitra - FBK Tvrdošín 5:12, góly: Hutirová, Paňková, Spišiaková, Stredanská,
Turčáková po 2, Lacková a Piknová.
Dievčatá sú v predbežnej tabuľke
zatiaľ na štvrtom mieste. Na domácej
pôde privítajú 10. 3. FBC Mikuláš
Prešov a 11. 3. Dragons Bratislava.

Pohár z Turian
Naši futbalisti si na tradičnom halovom futbalovom turnaji prípraviek
MŠK Turany Cup počínali výborne,
keď vo finále porazili Vrútky. Najlepším strelcom mužstva bol Filip Marec
a najlepším hráčom Maroš Bednár,
naši brankári Samuel Belopotočan
a Jakub Novák počas celého turnaja
neinkasovali ani jeden gól.
Prvenstvo z Belej
V závere roka (10. 12.) sa naši
starší žiaci zúčastnili v Belej na kvalitnom futbalovom turnaji Jami - stav
Cup 2011 BELÁ, na ktorom sa predstavili Dolný Kubín, Belá, Krásno
nad Kysucou, Varín a Bytča. I keď
sme v skupine nehrali najlepšie vo
vyraďovacom dueli sme porazili D.
Kubín 4:2, v semifinále Bytču 5:3 a
vo finále Belú 3:1 a stali sme sa víťazmi turnaja.

Pozvánka na hokejový turnaj
V sobotu 11. februára sa
uskutoční Pod Velingom
hokejový turnaj „O pohár
primátora“. Prihlásiť sa
môžete u T. Chudého na
č. t. 0907 808 172.

Spoločná fotografia účastníkov volejbalového turnaja.

Tenisový turnaj mládeže
V našej tenisovej hale sa
uskutočnil 17. 12. vianočný
tenisový turnaj, ktorý zorganizovala Tenisová škola Andreja
Zimáňa - AZ. Informácie o tejto akcii nám poskytol tréner A.
Zimáň, ktorý má s tenisom aj

finále pred polnocou. V kategórii najmenších do šesť rokov
sme ohodnotili všetkých, do
sedem rokov zvíťazila Natália
Chromá a Adam Laššák, najväčšiu spoločnú dvanásťčlennú
skupinu tvorili mladší žiaci a

Najmladšie tenisové nádeje si zmerali sily na vianočnom turnaji.

žiačky a v nej triumfovala Karolína Šašková, pred Adamom
Holubčíkom, zo starších žiakov
bol najlepší Samuel Mikolajčík
z Novote, medzi dorastenkami
zvíťazila Silvia Matúšková z D.
Kubína, a dorastencami Juraj
Jakubjak z Novote. V letných
mesiacoch chceme zorganizovať dva až tri podobné turnaje,
predsa je to iné ako, keď hrajú
na tréningu medzi sebou, tu sa
hrá už o umiestnenie.“
Informácia pre tých, ktorí
by chceli prihlásiť deti na tenisový tréning. Tieto sa konajú
dvakrát do týždňa v tenisovej
hale v poobedňajších hodinách. V zimnom období sú k
dispozícií len dva kurty, ale od
apríla sa dá už trénovať vonku
a je možnosť prihlásiť sa na
tréningy v hociktorej vekovej
kategórií osobne u Andreja
Zimáňa č. tel.: 0949122221,
alebo na mail ziman@orava.
sk, kde získate podrobnejšie
informácie.

medzinárodné skúsenosti.
„Už vyše dvoch rokov tu pôsobí tenisová škola, v ktorej sa
venujem mladým tenistom, pre
ktorých sme v závere roka zorganizovali tento turnaj, ktorého
sa zúčastnili nielen domáci, ale
aj tenisti z blízkeho okolia. Turnaja sa zúčastnilo 49 detí, ktoré
boli rozdelené do siedmich
vekových kategórií. V každej
skupine boli prinajmenšom
dve hráčky, či hráči, o ktorých
sme dopredu vedeli, že majú
na celkové víťazstvo. Turnaj
sa nám poriadne natiahol, veď
kategória dorastencov končila

šák, Š. Pakos, J. Bebej), 2. ZŠ
Zuberec, 3. G Tvrdošín, žiačky
ZŠ - 1. ZŠ MM Tvrdošín (K.
Belopotočanová, N. Divinská, S.
Chylová), 2. ZŠ Zuberec, žiaci SŠ
- 1. G Tvrdošín (J. Kuloštiak, F.
Palider, Džubek), 2. SPŠ Nižná,
3. SPŠ Tvrdošín, žiačky SŠ - 1.
G Tvrdošín (M. Suľová, Z. Suľová, Kozáčiková), 2. SPŠ Nižná.
(bi)

Postupujú do krajského kola
V športovej hale Gymnázia
sa 19. 1. uskutočnilo okresné
kolo základných a stredných
škôl v stolnom tenise 3-členných
družstiev chlapcov a dievčat.
Víťazné družstvá postúpili do
krajského kola a veľmi dobre si
počínali naši zástupcovia o čom
najlepšie hovoria tieto výsledky:
Žiaci ZŠ - 1. ZŠ MM Tvrdošín
v zložení M. Bebej, M. Djuba-

Už šesť rokov sa schádzajú bedmintonisti
Skupina nadšencov bedmintonu
z Tvrdošína a okolia sa schádza
v mestskej športovej hale dvakrát
týždenne v stredu a v nedeľu už
šiesty rok. Zúčastňujú sa rôznych
turnajov (Dolný Kubín, Piešťany,
Púchov, L. Mikuláš) a za sebou
majú už päť ročníkov Tvrdošínskeho bedmintonového turnaja
dospelých. I keď rady bedmintonistov sa rozširujú, prevažne
z dospelých, čo ich teší, radi by
odovzdali skúsenosti mladšej generácii. V spolupráci s Gymnáziom,
Mestom Tvrdošín a SŠSZČ v Nižnej založili v septembri záujmový
útvar bedmintonu. Jeho členmi sú
predovšetkým gymnazisti A. Hurajová, D. Dedinská, R. Kubíková,
A. Oriešková, L. Obtulovičová, A.
Brozová, R. Glončák, O. Buc, chodia tu však aj žiaci zo základných
škôl. Pre najmladších usporiadali 12.- 13. decembra „Vianočný
bedmintonový turnaj“, ktorý sa
niesol v duchu hesla „Ešte to síce
nevieme, ale radi si zasúťažíme“.
Pre všetkých zúčastnených to bol
prvý turnaj v živote. Víťazom
v kategórii dievčat sa stala Andrea
Hurajová pred Dominikou Dedinskou a Annou Orieškovou (všetky
Gymnázium Tvrdošín). V kategórii

chlapcov zvíťazil Dušan Šturek (ZŠ
MM) pred Filipom Vajduľákom
(ZŠ ŠŠ) a Erikom Orčom (ZŠ MM).
Najmladšou účastníčkou bola Lucia
Beráková - žiačka 3. ročníka ZŠ.
Na turnaji tréneri Vladimír Lucký
a Miloš Golboň vyhlásili aj člena
klubu, Mariána Dzúrika zo ZŠ ŠŠ,
ktorý za krátke obdobie činnosti

Detí, 12 -15 chlapcov a dievčat, ktorí sa pravidelne schádzajú
okrem základov bedmintonu
venujú aj všestrannej pohybovej
príprave. Ak máte záujem a vek
(10 až 15 rokov) radi vás medzi
sebou privítame. Prihlásiť sa
môžete na tréningoch v športovej
hale pri Gymnáziu v Tvrdošíne

(6 mesiacov) urobil najväčší pokrok. Vedúci BK ďakujú vedeniu
SŠSZČ za materiálne zabezpečenie
a manažérsku pomoc pri organizácii turnaja.

v pondelok od 1400 do 1530 hod.,
v utorok od 1530 do 1700 hod. a vo
štvrtok od 1400 do 1500 hod. v tenisovej hale.
Mgr. Miloš Golboň
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