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Projekt sa skončil, spolupráca pokračuje
Projekt bol spolufinancovaný
zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013.
Dejiskom ukončenia cezhraničného poľsko–
slovenského projektu Tatry nás spájajú, a nedelia sa stal 30. marca Tvrdošín. Nekončí 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.
Prvé kroky poľských hostí, poslancov, predstaviteľov samozástupcov mesta a poslancov správy a učiteľov mesta i gminy
viedli do výstavnej sály, kde oboznámilo s priebehom dva roky
bola inštalovaná výstava obra- trvajúceho projektu. Pripomenuli
zov, keramiky, odevov a ďalších si modernizáciu kultúrneho domu
artefaktov výtvarníkov z Koś- v Tvrdošíne, ktorá zahŕňala výmenu
cieliska a Tvrdošína. A práve strešnej krytiny, okien, podláh, rav tomto prostredí, symbolizujú- diátorov, rekonštrukciu sociálnych
com dlhoročné slovensko-poľské zariadení, okolia kultúrneho domu
priateľstvo patrilo úvodné slovo a vytvorenie informačného centra.
a modlitby správcovi farnosti Za toto obdobie bola v Kościelisku
vdp. Jánovi Marhefkovi, ktorý opravená strecha a vymenené okná
posvätil zrekonštruované priesto- na Centre kultúry a vybudovaná
Plenérová scéna.
ry kultúrneho domu.
Počas tejto etapy spolupráce sa
Po prehliadke výstavy sa prí-

tomní presunuli do spoločenskej
sály, kde sa uskutočnil hlavný
program. So záujmom si pozreli
film, ktorý dokumentoval spoluprácu počas celého projektu.
Jeho ukončenie bolo príležitosťou na jeho bilanciu, ktorej
sa zhostili primátor Ivan Šaško
a wójt Bohdan Pitoń. Vo svojich
príhovoroch i prostredníctvom
filmu sa takmer 200 prítomných

zintenzívnili partnerské vzťahy,
podporujúce rozvoj kultúrno-spoločenských kontaktov na miestnej
úrovni, čo je prvoradým cieľom
z hľadiska európskej integrácie.
Napomohlo tomu aj 11 spoločných
aktivít, počas ktorých sa partneri
bližšie spoznali a navzájom obohacovali. Zorganizované boli veľké
kultúrne podujatia, akými boli Dni
slovenskej a poľskej kultúry, spolo-

čenské stretnutia samospráv, podnikateľov, športovcov a význam
mali výmeny detí základných škôl,
výstavy výtvarníkov a ďalšie. Myšlienka primátora a wójta gminy
sa stala skutočnosťou aj zásluhou
koordinačných tímov, ktoré sa
zaslúžili o prípravu a realizáciu
projektu. Na stretnutí sa primátor
a wójt poďakovali za odvedenú
prácu zástupkyni primátora Vlas-

tých desať rokov vytvorili. Viem,
že naša mládež, detí a učitelia si
spoločne vymieňajú skúsenosti a spoznávajú naše regióny.
V čase realizácie projektu som
bol aj trikrát za deň v Tvrdošíne
kvôli rôznym dokumentom, ktoré
sa museli podpisovať, spoločne
konzultovať. Je dobré, že s vaším
primátorom máme takmer rovnaké myšlienky, realizujeme po-

V úvode sa ku prítomným prihovorila riaditeľka gymnázia Anna
Namislovská, ktorá poďakovala
primátorovi, ktorý mal veľkú zásluhu
na tom, že projekt prešiel a realizoval
sa, zhotoviteľovi stavby a všetkým,
ktorí sa podieľali na tom, že projekt
bol úspešný.
„Rekonštrukcia budovy Gymnázia, ktorá je vlastníctvom nášho mesta začala v máji 2010 opravou strechy,
zateplené boli podkrovné triedy, ale
aj celá škola, vymenené okná na budove, urobený bezbariérový vstup so
zdvíhacou plošinou v budove školy,
odizolované suterénne triedy spolu s
celou budovou. Cieľom projektu neboli len stavebné úpravy, ale aj skvalitnenie vzdelávacieho procesu, takže
v rámci projektu boli vybudované
a technikou doplnené štyri odborné
učebne. Dnes môžeme povedať, že
máme oveľa krajšie prostredie pre
žiakov a najmä šetríme energiou,“
uviedla A. Namislovská.
„Pre nás je to obrovská pomoc, že sme mohli žiadať finančné

prostriedky na projekt z EÚ, ktorého
prípravu rozbehlo vedenie mesta ešte
v roku 2007 s tým, že bolo treba tento
náš projekt presadiť na ministerstve
výstavby v rámci výzvy čerpania
fondov z Európskej únie. ŽSK je zriadovateľom 69 škôl, jedného školského
zariadenia a majiteľom viac ako sto
budov, ktoré by potrebovali opravu.

číslo 2-3

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, keby si mal vzkriesiť moju biedu, môj smútok, moju
beznádej, moju bolesť, moje utrpenie, ani by som nemal odvahy
žiadať, aby to žilo večne. Uvedomujem si, Ježišu, že Ty žiješ, a že
mi chceš pomáhať k horúcemu milovaniu tých, s ktorými žijem.
Cez toto milovanie vykvitne medzi nami ľudská láska, v ktorej sa
blížime k Tebe a v ktorej poznávame Teba, Bože. Pane, pomáhaj
nám byť vďační voči Tvojmu daru pomoci, k naplňovaniu života.
Trojjediný Bože, ďakujeme Ti za vzkriesenie. Pane, nech nikto z
nás nie je len vymaľované veľkonočné vajíčko viery.
Július Chalupa

Požehnanú Veľkú noc
vo svetle radostného
posolstva.
Nech je slávenie
Veľkej noci pre Vás
prameňom nádeje
radosti a pokoja.
te Jančekovej a ekonómke gminy
Kościelisko Stanisławe Czubernat
kyticami kvetov, ktoré symbolizovali snahu a úsilie, ktoré venovali
zdarnému priebehu projektu.
Vzájomné priateľstvo takto
deklaroval wójt gminy: „Pred
dvadsiatimi rokmi som vôbec nevedel, že existuje nejaký Tvrdošín,
pretože nás delila hranica. Keď som
sa pozeral na film, pripomenul som
si desať spoločných rokov dozadu,
kedy sme sa stretli po prvýkrát.
Ani v duchu mi vtedy nenapadlo,
že raz budeme spoločne v Európskej únii, že budeme môcť z únie
čerpať financie na spoločné projekty. Doba sa zmenila, nezmenilo
sa však jedno - naše priateľstvo
s mestom Tvrdošín. Nehovorím to
len v mene gminy, ale aj za seba.
Nezmenilo sa moje priateľstvo
s primátorom, priateľstvo medzi
našimi poslancami, viem, že existujú ďalšie priateľstvá, ktoré sa za

dobné ciele a úlohy. Chcel by som
povedať obyvateľom Tvrdošína,
že máte skutočne dobrého primátora, ktorému záleží na meste
a občanoch. To, že sa vaše mesto
mení v takom impozantnom
tempe sa mi nechce ani veriť. Už
desať rokov poznám Tvrdošín
a môžem povedať, že sa podstatne zmenil k lepšiemu - školy, cesty, občianska vybavenosť. Samo
od seba to však neprichádza, do
takých aktivít je potrebné vložiť
veľa práce, úsilia a námahy a je
dobré, že v Tvrdošíne a Kościelisku takí ľudia sú, ktorí sa týmto
záležitostiam venujú.“
Mesto i gmina majú záujem
i naďalej utužovať dobré susedské vzťahy, vytvárajúc tak
podmienky pre lepšiu budúcnosť svojich obcí. Tieto ambície
potvrdzuje heslo, pod ktorým sa
nesie toto partnerstvo: Tatry nás
spájajú!

Patrí k ôsmim úspešným v rámci kraja
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.
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Hodnotenie
veľvyslankyne
Nórskeho
kráľovstva

Teším sa aj preto, že eurofondy prišli
do vášho mesta včas. Žiaľ, boli sme
úspešní len s ôsmimi školami, ktoré
získali podporu a medzi nimi bolo
aj gymnázium v Tvrdošíne. Musím
vyzdvihnúť veľmi dobrú spoluprácu

s mestom, kde sme, aj vďaka prístupu
primátora, našli rýchlo spoločnú reč a
dnes tu stojí zrekonštruovaná škola.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa na uvedenom projekte podieľali a nech sa vám naďalej
darí,“ povedal J. Blanár.
„Dnešný deň je pre naše mesto
významný, pretože sa nám podarilo

zrealizovať projekt a rekonštrukciou zlepšiť podmienky pre žiakov
a pedagógov tejto školy. Významný
však bol aj deň, keď sme sa rozhodli
postaviť a zriadiť v našom meste
prvé osemročné gymnázium na
Orave, čo sa nám, aj napriek zložitej
dobe, a najmä mnohým neprajníkom
podarilo. Rekonštrukcia budovy s
pomocou eurofondov, ktoré sa nám
podarilo získať na bývalom ministerstve výstavby, je veľký úspech nielen
v rámci Žilinského kraja, ale touto
skutočnosťou som chcel, aby sme sa
tiež zaviazali k tomu, že škola musí
naďalej slúžiť tomuto regiónu. Aj
keď sa v rámci Slovenska realizujú
rôzne zlučovania, rušenia stredných
škôl v najbližších rokoch nám našu
školu určite nezrušia. Myslím si, že
cieľ projektu sa nám podarilo naplniť
na sto percent, pretože to, čo sme si
naplánovali, bolo aj splnené a škola
bude naďalej poskytovať vzdelanie našim deťom,“ doplnil svojich
predrečníkov primátor I. Šaško.
Po slávnostnom a symbolickom
prestrihnutí pásky sa študenti vrátili
do škôl a ostatní hostia si v sprievode
riaditeľky školy ešte pozreli zrekonštruovanú školu, na ktorú bola preinvestovaná celková suma 517 499
eur, z nich 474 511 eur poskytla
Európska únia.

Zo srdca želá
primátor Ivan Šaško

Pozvanie pre všetky matky
nášho mesta
„Byť dobrou matkou
neučia v nijakej škole.
Na to netreba veľké
knihy, ale veľké srdce.“
Druhá májová nedeľa tradične patrí všetkým
matkám a starým matkám.

Pri príležitosti
Dňa matiek
prijmite pozvanie primátora mesta
v nedeľu 8. mája o 1400 do kina Javor.

Pripravili sme pre Vás pestrý kultúrny program,
ktorého súčasťou bude aj ocenenie
„Matky roka 2010“.
Na záver bude z rúk primátora všetkým matkám
na znak úcty a poďakovania odovzdaný
symbolický kvietok.

Matka mesta Tvrdošín za rok 2010

Byť matkou je celoživotný
sviatok pre každú ženu, ktorá
sa pre toto poslanie dobrovoľne rozhodla. Matka je slovo,
ktoré v sebe skrýva čaro,
krásu, porozumenie, duchaplnosť, zmyselnosť a predovšetkým lásku.
Počas celomestského podujatia osláv Dňa matiek 8. mája
v kine Javor udelí primátor
mesta Ivan Šaško ocenenie
„Matka mesta Tvrdošín za
rok 2010“.
Podnety a návrhy, na ktorých bude uvedené meno mat-

ky, vek, adresa a zdôvodnenie,
prečo si ocenenie zaslúži,
prosíme zaslať alebo priniesť
najneskôr do 2. mája do Mestského kultúrneho strediska
Medvedzie spolu s vašim
menom, resp. podpisom, alebo zaslať na email msksts@
orava.sk
Veríme, že v našom meste
máme výnimočné matky, ktoré si takéto ocenenie zaslúžia,
a že aj vaše návrhy pomôžu pri
výbere „Matky mesta“, aby
toto ocenenie bolo udelené
objektívne a spravodlivo.
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Ešte sa prijímajú žiadosti do fondu rozvoja bývania

Kancelária Rozvoja bývania, ktorej činnosť
zabezpečuje pre celý okres mesto Tvrdošín bola
presťahovaná z budovy bývalého okresného
úradu v Medvedzí na mestský úrad.
Aj tento rok majú možnosť
obyvatelia nášho okresu požiadať o podporu vo forme úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania
(ŠFRB). ŠFRB poskytuje dva
druhy podpory – úver a úver s
nenávratným príspevkom (len pre
občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím). Lehota na predloženie žiadostí o obnovu alebo zateplenie bytovej budovy už uplynula,

no na výstavbu rodinného domu je
možné žiadosti podávať až do vyčerpania peňažných prostriedkov
vo fonde. Tento rok bolo pre ŠFRB
vyčlenených 142 571 744 eur, ktoré sa rýchlo míňajú, preto je dobré
žiadosti posielať čo najskôr. Na
výstavbu bytov v bytovom dome,
rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome je z toho vyhradených
14 922 676 eur. Občania, spĺňajúci

zákonné podmienky môžu dostať
príspevok v hodnote až 38 350
eur, no táto suma zároveň nesmie
prekročiť 80% z obstarávacej ceny
novonadobudnutej nehnuteľnosti.
Medzi základné podmienky, ktoré
sa musia splniť, aby vznikol nárok
na túto podporu, patrí minimálna
výška príjmu do domácnosti, ktorá
musí byť vyššia ako 1,3 násobok
životného minima pre domácnosť,
no zároveň táto suma nemôže
prekročiť 3,5 násobok životného
minima. Podlahová plocha v dome
nesmie prekročiť 160 m2 a v bytovom dome 80 m2. Úvery zo ŠFRB

majú výhodu v tom, že úrok 3,5%
je garantovaný počas celej doby
splatnosti (max. 30 rokov), no treba mať na zreteli, že o pôžičku zo
ŠFRB je možné požiadať len raz.
Platí, že ak už v minulosti čerpal
túto podporu váš partner (manžel/
ka), tak nárok nemáte už ani vy.
Žiadosti na fond je možné odoslať
len prostredníctvom pracovníkov
mestského úradu. Bližšie informácie nájdete na stránke www.sfrb.sk
alebo vám radi osobne odpovieme
na vaše otázky v mestskom úrade
na úseku Rozvoja bývania.
Ing. Zuzana Obrinčáková

Hodnotenie veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva
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. Ms. Trine Skymoen,
vedúceho Úradu vlády SR a zástupcov príslušných ministerstiev.
Cieľom
konferencie, na ktorú osobitné
poz va n ie
zo strany
veľvyslankyne dostali primátor
mesta a jeho zástupkyňa, bolo
zhodnotenie rokov 2005 - 2010,
v ktorom aj naše mesto svojimi aktivitami zohralo významnú úlohu.
O možnosť získať finančnú
pomoc vo forme nenávratného
finančného príspevku sa v tomto
období pokúšalo viac ako 800
žiadateľov miest a obcí, vysokých

škôl, vedeckých inštitúcií a ďalších organizácií. Avšak z množstva týchto podaných žiadostí
bolo úspešne vyhodnotených len
101 projektov. Naše mesto v rámci
konferencie bolo vyhodnotené
ako jedno z najúspešnejších aj
preto, lebo v tomto období malo
schválené až tri projekty. Finančnú pomoc v 100% financovaní
sme získali na „Zníženie energetickej náročnosti verejného
osvetlenia“ vo výške cca 360 tis.
eur, kde v tejto špecifickej oblasti
boli v rámci Slovenska schválené
iba 3 mestá. Veľkú úspešnosť sme

Sobotné odpoludnie 2. apríla v
spoločenskej sále patrilo členom
nášho dobrovoľného hasičského
zboru, ktorí sa tu zišli na výročnej členskej schôdzi, aby opäť po
roku zhodnotili činnosť svojej
organizácie. Rokovanie prišli

ako aj hospodárskych budov. Pozornosť venovali hlavne starším
elektroinštaláciám a kontrolovali
aj domáce udiarne. Počas veľkonočných sviatkov vykonávali
čestnú stráž pri Božom hrobe
v kostole, zúčastnili sa osláv

mali aj v prioritnej oblasti ochrana
životného prostredia, kde 100%
financovanie nám bolo poskytnuté na prípravu a spracovanie
projektovej dokumentácie pre vybudovanie „Vodohospodárskej infraštruktúry Oravice“ vo výške 20
tis. eur, čo znamenalo úspešnosť
k schváleniu samotnej realizácie
odpadovej infraštruktúry vo výške 1,8 mil. eur. Cez tento projekt
bola v Oraviciach vybudovaná
hlavná kanalizačná sieť s napojením do čističky odpadových vôd
s kapacitou do 3 200 ekvivalentov.
Toto dielo má pre naše mesto veľký význam, pretože je začiatkom
ďalších možných rozvojových
aktivít v Oraviciach. Okrem tejto čiastky naše mesto v rokoch
2009 - 2010 získalo z Envirofondu
ministerstva životného prostredia
ďalšie financie na vybudovanie
vodného zdroja, vybudovanie časti vodovodného potrubia a 1. etapy

vodojemu, kde tento investičný
zámer bol ukončený v roku 2010.
Na dobudovanie celého komplexu vodovodnej infraštruktúry na
území Oravíc je potrebné pripravovať ďalšie žiadosti pre získanie
financií, o ktoré sa budeme uchádzať z rôznych zdrojov a veríme,
že medzi tieto bude patriť aj tento
finančný mechanizmus v ďalšom
programovom období.
Samotnú konferenciu, ale
najmä vybudovanie týchto diel
hodnotíme ako veľký úspech
nášho mesta, kde za finančnej
podpory z Nórskeho kráľovstva,
Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru
prostredníctvom Úradu vlády,
ale z predchádzajúceho obdobia
aj prostredníctvom Ministerstva
životného prostredia SR sa nám
podarilo zhodnotiť naše mesto
a takto ho nasmerovať k ďalším
rozvojovým aktivitám.

vozidle sa nachádzajú ďalšie
zariadenia Lukas - hydraulické
kliešte a nožnice, slúžiace na
vyslobodenie osôb pri nehode,
minimax - vysokotlakové čerpadlo s penidlom na hasenie
vozidiel a vzduchové vankúše,
ktoré sa používajú pri nadvihnutí ťažších telies, napr. keď sa
nákladné vozidlo prepadne do
nejakej šachty a dva dýchacie
prístroje. Dobrovoľní hasiči už
majú aj svoju PS 12-ku, na ktorej
budú môcť pravidelne a hlavne
častejšie zaúčať nových členov
a zároveň vykonávať kontrolu zručnosti starších členov.

Veliteľ DHZ poďakoval vedeniu mesta za finančnú a materiálnu podporu a všetkým členom, ktorí sa akokoľvek vo
svojom voľnom čase zapojili do
požiarnej ochrany. Počas schôdze
si hasiči boli osobne pozrieť techniku a nové priestory, kde im na
otázky odpovedal M. Vrobel.
V závere rokovania sa ku
hasičom prihovorili R. Rafaj
a primátor mesta, ktorí zároveň
trom hasičom pri ich životných
jubileách Alojzovi, Viktorovi
a Jozefovi Kováčovcom osobne
zablahopriali a odovzdali upomienkové predmety.

Dobrovoľných hasičov prišiel pozdraviť poslanec NR SR R. Rafaj

Vyplniť sčítacie hárky je
povinnosťou zo zákona

V mestskom úrade už prebieha príprava na sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
osobne pozdraviť poslanec NR
SR Rafael Rafaj, primátor Ivan
Šaško, veliteľ hasičskej stanice
v Tvrdošíne mjr. Marek Vrobel
a delegát Ľubomír Knapík.
Správu o činnosti DHZ za
rok 2010 predniesol jej veliteľ
Anton Bandošťák, z ktorej sme
vybrali najpodstatnejšie časti.
V oblasti požiarnej prevencie
hasiči vykonávali v meste protipožiarne kontroly a prehliadky
vykurovacích telies, dymovodov,

sv. Anny v Oraviciach, ale aj
Michalského jarmoku. V oblasti
represívnej činnosti venovali pozornosť požiarnej technike.
V uplynulom roku dobrovoľným hasičom odovzdalo
mesto do užívania novú hasičskú zbrojnicu, kde sú šatne pre
hasičov, kancelárske, sanitárne
priestory, kuchynku a zasadačku. Do užívania dostali aj hasičskú techniku, a to zásahové
vozidlo Mercedes Šprintér. Vo

Po desiatich rokoch sa uskutoční najrozsiahlejšie štatistické
zisťovanie nielen o počte obyvateľov, ale aj o ich demografickej,
kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej
a ekonomickej štruktúre. Sčítanie
obyvateľov, domov a bytov sa
bude konať od 13. mája do 6. júna
2011 na celom území Slovenskej
republiky. V listinnej podobe sa
budú údaje zbierať od 21. mája
do 6. júna, v elektronickej forme
prebehne ich zhromažďovanie od
21. do 29. mája.

Do tlačív občania zaznamenajú
údaje aktuálne k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája na sobotu
21. mája. To znamená, že sa tam
zapíšu všetky udalosti, akými sú
narodenie dieťaťa, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a podobne, ktoré sa uskutočnia do spomínaného času. Sčítacích komisárov
vymenuje primátor mesta. Bližšie
informácie vám budú podávané
prostredníctvom mestského rozhlasu a informačných letákov.

Z rokovania zastupiteľstva

Prvé tohtoročné pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva
sa konalo 28. februára, kde boli
prerokované aktuálne úlohy mesta
a jeho zariadení.
V úvode primátor Ivan Šaško
informoval prítomných o dianí
v meste a významných podujatiach, ktoré sa uskutočnili od ustanovujúceho zasadnutia mestského
zastupiteľstva.
Spomenul Novoročnú čašu s
vyhlasovaním najlepších športovcov, mestský ples, volejbalový turnaj, návštevu Kościeliska.
Rokoval so zástupcami Národnej
diaľničnej spoločnosti ohľadne
obchvatu Tvrdošína, kruhovej
križovatky a opravy mosta, so
zástupcami firmy Komterm,
uskutočnili sa kontrolné dni
ohľadne rekonštrukcie Trojičného
. námestia, zberného dvoru a ďalšie
stretnutia a rokovania. Bolo skolaudované gymnázium, otvorená
stanica technickej kontroly.

Medzi hlavné body ktorými
sa poslanci zaoberali a schválili
bol Štatút mesta, Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva,
Zásady odmeňovania poslancov a
členov komisií mestského zastupiteľstva. Dôležité boli aj správy
o inventarizácii majetku mesta k
31. 12. 2010 a plán rozvojových
aktivít mesta na rok 2011, ktorý na
rokovanie predložila zástupkyňa
primátora.
Riaditeľ TS predložil na rokovanie správy o činnosti Technických služieb s vyhliadkou pre
rok 2011.
V ďalšej časti bol prerokovaný
plán kultúrnej činnosti mesta,
plán práce a zasadnutí mestského
zastupiteľstva, plán kontrolnej
činnosti na I. polrok 2011 a plány
práce komisií pri mestskom zastupiteľstve a plán práce výboru
pre mestskú časť Oravice na rok
2011.
Prerokovali a schválili aj sprá-

vu o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch v školských a predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za I.
polrok školského roka a delegovali
zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
a školských zariadení. Poslanci sa
zaoberali programom a financovaním medzinárodného projektu
Twin Town, ktorý sa uskutoční
v našom meste od 6. do 10 júla.
Na vedomie zobrali informatívnu správu o hospodárení
spoločnosti Termalšport TS, s.r.o.
so sto percentnou účasťou mesta
a schválili členov dozornej rady,
ktorú tvoria poslanci MsZ.
Schválené bolo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o výške
príspevku a spôsobe jeho platby
na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, ktoré je aj po úprave opäť
najnižšie v porovnaní so školskými zaradeniami na Orave.

MsZ schválilo prípravu projektu na „Zníženie energetickej
náročnosti objektu Materskej
školy na Oravskom nábreží“.
Projekt so žiadosťou o poskytnutie dotácie, ktorého predmetom
je zateplenie, výmena okien,
vyregulovanie tepelnej sústavy,
ako aj zabezpečenie požiadaviek
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, bude zaslaný v
rámci výzvy pre Program 02
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov na Ekofond so
žiadosťou o poskytnutie príslušnej dotácie.
Poslanci odsúhlasili aj finančné príspevky pre SOŠ lesnícku na
organizáciu medzinárodného nohejbalového turnaja žiakov lesníckych škôl, pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska
a pre Zariadenie pre seniorov a
domov sociálnych služieb v Novoti, kde prežívajú jeseň života
aj naši spoluobčania.

Nové technológie priniesli úžitok
Náklady na bývanie sa zo
dňa na deň zvyšujú a ich najvýraznejšou položkou je rozhodne
teplo. Pritom vykurovacie obdobie na Orave je jedno z najdlhších na Slovensku. Obyvatelia
nízkoenergetickej bytovky na
Oravskom nábreží „vyhrali“,
majú možnosť ušetriť si pekné
peniaze z rodinného rozpočtu.
O tento bytový dom, ktorý
mesto odovzdalo vlani do užívania sa zaujímajú aj naďalej
celoslovenské média. Redaktorka Eliška Prečová predstavila
bytovku v televízii Joj. V relácii
odznela spokojnosť nájomníkov, ktorí potvrdili, že ušetrili za
energie a vyjadrili spokojnosť
s bývaním.
Prvé výsledky merania má
na stole už aj vysokoškolský

prof. Stavebnej fakulty Bratislava Anton Puškár, ktorý
s kolektívom bytovku navrhol.
Informoval, že pri spočítaní
spotreby tepla oproti bežným
bytovým domom sa v tejto bytovke šetrilo takmer štyridsať
percent energie.
Nedá mi, aby som pri tejto
príležitosti nespomenul, že
niektorí z našich spoluobčanov
sa počas výstavby kriticky vyjadrovali k stavbe tejto bytovky. Dnes si dovolím tvrdiť, že
by boli veľmi radi, keby v nej
mohli bývať.
Je potrebné povedať ešte to
podstatné. Výstavba bola krytá
z prostriedkov štátneho rozpočtu, čo znamená, že postavením
tohto objektu sa mesto stalo súčasne aj jeho vlastníkom.

Prihlásili sme sa do súťaže

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vypísalo
13. ročník verejnej neanonymnej
súťaže „Progresívne, cenovo
dostupné bývanie“, do ktorej prihlásilo naše mesto nízkoenergetický bytový dom postavený na
Oravskom nábreží. Podľa štatútu
vypisovateľa súťaže je súčasťou
vyhodnocovania súťažných projektov obhliadka prihlásených
stavieb priamo v mieste ich realizácie. Náš bytový dom si bola
pozrieť odborná porota, ktorú
vymenoval minister dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Pri prehliadke nechýbali ani
projektant, zhotoviteľ a investor
stavby.
Členovia odbornej poroty
v zložení: Ing. Vladimír Jurík
- Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. arch. Pavol
Pokorný - Slovenská komora
architektov, prof. Ing. arch.
akad. arch. Miloslav Mudrončík - Stavebná fakulta STU,

prof. Ing. arch. Julián Keppl,
PhD. - Fakulta architektúry
STU, Ing. Oľga Szabóová Slovenská komora stavebných
inžinierov, Ing. Stanislav Doktor - Združenie miest a obcí Slovenska, Ing. Ľubomír Bošanský
- Štátny fond rozvoja bývania
a zástupcovia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR, Ing. Vladimír Cvacho a Ing.
Eva Šurániová sa po obhliadke
objektu stretli na radnici mestského úradu s primátorom mesta a ďalšími zainteresovanými,
ktorí sa podieľali pri výstavbe
tohto originálneho bytového
domu.
Prihlásením súťažného návrhu „Nízkoenergetický bytový dom, 6 b.j.“ do kategórie
bytové domy s úsporným riešením bytov a splnením podmienok sme sa stali účastníkom
tejto súťaže a veríme, že prinesie nášmu mestu primerané
ocenenie.

Prácu nájde 200 nových zamestnancov

Firma Hydac Electronic v Krásnej Hôrke dokázala zabezpečiť prácu pre 150 ľudí i počas svetovej krízy. Plánuje
rozšíriť svoju výrobu, čoho dôkazom je výstavba novej
výrobnej haly. O plánoch do budúcnosti hovoríme s jej
riaditeľom Ing. Rudolfom Fukasom.
stupne sa začne aj s výrobou.
Pán riaditeľ, ako postupuje
Koľko pracovných miest
výstavba novej haly?
vznikne vo fabrike?
Výstavba novej haly sa začala
Po úplnom zaplnení novej
23. marca tohto roku prípravou
haly by mohlo nájsť prácu viac
územia, t.j. odstránením ornice,
ako 200 nových zamestnancov.
potom stabilizáciou pozemku
Toto číslo sa však bude napĺňať
- pomocou vápnika. Po odsúpostupne, nie naraz.
hlasení nameraných hodnôt pre
Aké profesie tu nájdu uplatzaťaženie územia sa začalo s
nenie ?
navážaním štrkovej vrstvy na
Profesijná skladba bude pocelú plochu. Pretože sa schválila
dobná ako doteraz, t.j. operátori
dvojpodlažná výrobná hala, prena linkách, zoraďovači, ale aj vebiehajú teraz intenzívne práce
dúci výroby a THP, ktorí obstoja
na novom projekte, čo bude v
po technickej aj organizačnej
mesiaci apríl najdôležitejšia fáza
stránke. Znalosť nemeckého
výstavby. Medzitým sa začne už
jazyka je pri THP pracovníkoch
so zemnými prácami, t.j. kanalipodmienkou.
zácia, základy atd.
HYDAC Electronic, s.r.o.
Kedy je predpoklad na jej
Tvrdošín chce aj naďalej podokončenie?
skytovať svojim zamestnancom
Podľa uzatvorenej zmluvy s
dobré pracovné podmienky a
dodávateľskou firmou prebehne
zabezpečiť stabilnú prácu pre
kolaudácia stavby v októbri.
tých, ktorí chcú zodpovedne a
Potom by sme mali začať s
kvalitne pracovať.
navážaním technológie a po-

Väčšina si dane platí včas

Až 82 percent našich občanov
(2 310) si v čase od 21. marca do
1. apríla bolo splniť svoju daňovú
povinnosť a zaplatilo daň v hotovosti. Ako nám potvrdila vedúca
finančného oddelenia Anna Šefčíková je to asi podobné číslo ako
pred rokom. Tým, ktorí nebývajú
v meste, poslali poštové poukážky
a platobné výmery a ďalší majú
možnosť daň si doplatiť v úradných hodinách v budove mestského
úradu.
Pracovníčka Technických služieb Nataša Medvecká nás informovala, že poplatok za komunálne odpady v hotovosti bol za dva týždne
vybraný od takmer 80 percent občanov, organizáciám zasielali šeky.
Ostatní občania majú možnosť tento poplatok zaplatiť ešte do 15. mája
na Technických službách.
Ľudia si pochvaľovali, že mesto
im vyšlo v ústrety aj v tom, že počas
dvoch týždňov mohli na jednom
mieste zaplatiť daň z nehnuteľnosti
a poplatok za odpad, ale aj to, že
oproti minulému roku nemuseli

viacej platiť. Všetkým, ktorí si
splnili svoju povinnosť zaplatením
daní a ďalších poplatkov, patrí poďakovanie.
O tom, že máme najnižšie dane
na Slovensku, svedčí aj informácia,
ktorú každoročne uverejňuje Podnikateľská aliancia Slovenska. Tá
každý rok zostavuje rebríček miest
podľa výšky daní z nehnuteľností.
Nás môže tešiť, že aj v roku 2011
podľa pomeru výšky daní z nehnuteľností k celoslovenskému
priemeru patríme k mestám, ktoré
ich majú najnižšie a v rebríčku sme
ostali na jednom z čelných miest.
Oproti vlaňajšku si naopak pohoršili Námestovo, Dolný Kubín, ale aj
iné mestá, kde si dane zvyšovali, a
ktoré v rebríčku klesli nižšie.
Veríme, že aj ostatní občania si
splnia svoju daňovú a poplatkovú
povinnosť, čím predídu uloženiu
sankčného úroku v zmysle zákona
č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v
znení neskorších predpisov.
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Plán rozvojových aktivít mesta na rok 2011
Je to dokument, ktorý v prvom rade vychádza z idey volebného programu súčasného vedenia mesta, ako aj poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí
sa k tomuto dokumentu hlásia a je možné ho ďalšími tvorivými a zmysluplnými myšlienkami dopĺňať a vylepšovať počas celého aktuálneho obdobia. Je
zameraný na starostlivosť o ľudské zdroje a kvalitu života, na zlepšenie podmienok bývania, na zlepšenia podmienok vzdelávania, kultúry, športu, taktiež
je podporou pre rozvoj v oblasti cestovného ruchu, ale tiež v oblasti podnikateľských aktivít na území mesta.
Rozvojové programy
nebudú na ukor
miestnych danÍ
V tomto strategickom dokumente možno plánovať a uberať sa
len do rozsahu ako nám to dovolia
finančné prostriedky z rozpočtu
mesta, resp. finančné prostriedky
získané z iných zdrojov. V tejto
súvislosti je potrebné spomenúť,

Financovanie našich rozvojových aktivít, ktoré delíme na
investičné a neinvestičné vykrývame čiastočne z dotácií podielových daní, tiež zo štátneho rozpočtu, resp. z iných
zdrojov, ale hlavne využívame
možnosti štrukturálnych fondov
pre obdobie rokov 2007-2013.
To sú finančné prostriedky
získané prostredníctvom fondov
Európskej únie. Minulé obdobie,
ale tiež súčasnosť nás smeruje

Základom k investičnému
rozvoju, ktorý je viditeľný, patrí
rozvojový dokument Územný
plán mesta, na ktorý nadväzuje
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Sú to dva platné
dokumenty, ktoré boli pre naše
mesto schválené a prijaté ešte
v predchádzajúcom období.
V tomto roku máme v príprave
obnoviť, resp. doplniť územný
plán pre mestskú časť Oravice,
v ktorom budú stanovené limity
a regulatívy pre rozvoj tohto
územia z hľadiska rekreácie
a cestovného ruchu.
V súlade s územnou dokumentáciou v tomto roku sa
plánuje ukončiť proces majetkového vysporiadania pozemkov pre potreby individuálnej
bytovej výstavby v lokalitách –
IBV Breziny a IBV Medvedzie.

mestského parku. Ukončiť túto
aktivitu, ktorá je financovaná cez projekt z prostriedkov
Európskej únie, bolo v pláne
už v apríli tohto roku. Avšak
z dôvodu zdĺhavých administratívnych konaní cez riadiaci
orgán a príslušné ministerstvo,
ktoré doteraz na stavebné práce neuvoľnilo žiadne financie,
termín ukončenia aktivity sa
presúva na mesiac august 2011.
V termíne, podľa schváleného
časového harmonogramu, sa
ukončia ďalšie stavby financované z európskych prostriedkov, a to v mesiaci marec „Modernizácia Materskej škôlky
Medvedzie“, v mesiaci apríl
prebehne kolaudácia a ukončí
sa financovanie „Vodohospodárskej infraštruktúry Oravice“. V tomto mesiaci bude aj
ukončenie poslednej aktivity
v rámci projektu Cezhraničnej
spolupráce PL-SR „Modernizácia kultúrneho domu Medvedzie“.
Nastávajúci rok by mal byť
rokom začatia stavebných prác
na projekte „Sociálny dom Senior“. Veľká rozsahom, ale aj
finančne náročná je plánovaná
aktivita prípravy rekonštrukcie
a modernizácie hotela Limba
pod názvom „Centrum tradícií
a turizmu“. Medzi ďalšiu, pracovne, ale aj finančne náročnú
aktivitu patrí nákup tovarov,
strojov a zariadení k“ Zber-

Otázky kvality životného
prostredia vnímame ako rozhodujúci prvok pre zdravie človeka. Nosná musí byť myšlienka
čistého a bezpečného mesta.
Zdravé prostredie je základom pre život, prácu a oddych
všetkých nás. Je preto súčasťou každoročného plánu mesta
mať ho vo svojej pozornosti
a zabezpečovať permanentnú
starostlivosť o zeleň v meste,
prípravu a rozširovanie kvetinových záhonov, starostlivosť

V pláne máme zahrnutú aj stavebnú prípravu infraštruktúry,
avšak samotná jej realizácia
je v tomto období oddialená
vzhľadom na to, že v súčasnosti
je pozastavené štátne spolufinancovanie.
Podľa časového harmonogramu prác v tomto roku máme
v pláne ukončiť revitalizáciu

nému dvoru“. Po ukončení
procesu verejného obstarávania na stavebné práce, ktoré sú
tohto času vo fáze verejného
obstarávania, budeme pokračovať stavebnými prácami, a to
výstavbou objektov haly pre
umiestnenie triediacej linky,
výstavby garáže, skladov a ich
príslušenstva.

o stromy s dôrazom na ich
údržbu a pod. Neodmysliteľne
k zdravému prostrediu patrí aj
čistenie mesta, zimná údržba
s používaním ekologického
posypového materiálu. Tieto
činnosti mesto zabezpečuje
celoročne prostredníctvom
technických služieb mesta.

na ktoré boli ukončené procesy
verejného obstarávania tovarov
a služieb v zmysle zákona, ako
aj ukončený proces kontroly cez
príslušné ministerstvá. Aj keď
záväzkové listiny - zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku máme uzatvorené –
procesy uvedených administratívnych operácií sú v tomto období
veľmi zdĺhavé a trvajú niekedy
viac ako 12 mesiacov.
Urbanizmus,
bytová výstavba

Ukončená čistička odpadových vôd v Oraviciach, ako
záruka ďalšieho rozvoja tejto časti nášho mesta.
že plánom rozvojových aktivít
nebude dotknutá otázka zvyšovania akýchkoľvek daní a poplatkov na území mesta, ktoré sú pre
nás všetkých záväzkom, a ktoré
každý poplatník v zmysle zákona
musí rešpektovať. Mali by sme
si uvedomiť, že aj takáto forma
príjmov pre iné mestá znamená
finančné prostriedky, ktoré môžu
byť použité každý rok pri ich
rozvojových aktivitách. V našom
meste nemáme záujem si spôsobom zvyšovania daní a poplatkov
vylepšovať finančnú situáciu. Na
vysvetlenie uvediem, na čo je
možné túto časť príjmov od obyvateľov využiť. Vychádzajúc len
z rozpočtových analýz príjmov
a výdavkov rozpočtu nášho mesta
možno vyvodiť záver, že príjmy
z daní a poplatkov obyvateľov na
rok 2011 nepokryjú ani základné
výdavky na verejné osvetlenie či
údržbu miestnych komunikácií,
údržbu zelene a pod. Ešte aj
náklady za odvoz a likvidáciu
domového odpadu s uložením na
skládku sú čiastočne dotované
z rozpočtu mesta.
DOBRÝM HOSPODÁRENÍM
VYTVÁRAME REZERVY NA
SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV

k týmto možnostiam. Finančné
prostriedky získané z Európskej
únie pri investičných aktivitách
predstavujú až 85% z celkového
rozpočtu danej investície, 10%
je zo štátneho rozpočtu a len
5%-tami sa spolupodieľa naše
mesto. Tiež realizujeme projekty, ktoré sú 100% vykryté, a to
z Nórskeho finančného mechanizmu a čiastočne zo štátneho
rozpočtu. Zo skúsenosti vieme, že
príprava takéhoto jedného projektu si vyžaduje značné vedomosti
a odbornosť v orientovaní sa pri
jednotlivých výzvach, čas nielen pri projektovej a majetkovej
príprave, ale hlavne v samotnom
zámere aktivity s výstupmi na
ciele, v samotnej implementácii,
udržateľnosti zámeru s pohľadom a preukázaním konečného
dopadu, ktorý je sledovaný po
ukončení ešte niekoľko rokov.
Vedenie mesta táto náročná príprava neodradí, ba naopak, tieto
možnosti sú pre nás neustálymi
výzvami na prípravu ďalších
projektov. Aj keď v súčasnosti sa
nové výzvy ešte len pripravujú,
resp. niektoré sú pre naše zámery nevyužiteľné, tento rok bude
pokračovaním a ukončením rozostavaných stavieb, ale tiež prípravou a následne i začatím stavieb,

Projekt zberného dvora s triediacou linkou sa bude
v našom meste realizovať v najbližších mesiacoch.
Životné prostredie a
odpadové hospodárstvo

Vybraté z projektu budúceho Domova seniorov.

Zámerom odpadového hospodárstva je efektívna a hospodárna likvidácia odpadov, ktorá
musí čo v najväčšej miere zodpovedať potrebám a predstavám
každého občana s dôrazom na
ochranu životného prostredia.
Aj preto v našom meste budeme
klásť väčší interes na možnosti
rozširovania a zapájania sa čo
najväčších skupín obyvateľstva
do separácie odpadov. V rámci
operačného programu Životné
prostredie nám k tomuto dopomôže aj spomínaná výstavba
Zberného dvora s dobudovaním triediacej linky, ktorá by
mala byť vybavená príslušným
lisom na zmenšenie množstva
odpadov. Súčasťou projektu je
aj špeciálny zberací kuka voz
s príslušenstvom, špeciálne
vozidlo na odvoz veľkoobjemových kontajnerov, traktor s napojením na štiepkovač, dodávka
veľkoobjemových a 1000 litrových kontajnerov s farebným
odlíšením na separáciu jednotlivých komodít a pod. Tento
projekt si kladie za cieľ riešiť
zavedenie efektívneho spôsobu plošného triedenia domového odpadu so zabezpečením
recyklácie vybraných druhov
odpadov, čím sa zabezpečí aj
samotné predĺženie životnosti
skládky odpadov Jurčov laz.
Mgr. Vlasta Jančeková
zástupkyňa primátora
Ďalšiu časť plánu rozvoja
mesta, týkajúcu sa dopravy,
školstva, mládeže a športu, kultúry, poriadku a bezpečnosti vám
prinesieme v nasledujúcom čísle
našich novín.

Problém odpadov rieši mesto operatívne
Minulý rok stál mesto vývoz veľkoobjemových
kontajnerov sumu, ktorá ho prinútila prijať rozhodné opatrenia.
Už viackrát sme sa v našich
novinách venovali problematike,
ktorá sa týkala veľkoobjemových
kontajnerov (VOK) na odpad, ktoré
sme počas celého roka mali rozmiestnené v jednotlivých lokalitách
na území mesta. Odvoz odpadu
z VOK financovalo mesto z mestskej kasy, teda z našich daní. Vedenie mesta spolu so zastupiteľským
zborom po dôkladnom zvážení
a prehodnotení situácie rozhodli, že
VOK nebudú v mestských častiach
stáť celoročne, ale len v určité dni
v mesiaci podľa sezónnych potrieb.
Informácie vám budú poskytnuté prostredníctvom letáčkov do
domácností, mestského rozhlasu
a web-stránky mesta.
Jedným z hlavných dôvodov
takéhoto rozhodnutia bol vývoz
väčšieho odpadu obyvateľmi iných
miest do mestských kontajnerov. Tí
väčšinou prichádzali vo večerných
hodinách a určite vedeli, že konajú
protiprávne, keď sa nepotrebného
odpadu takýmto spôsobom zbavovali. Neboli to len súkromníci, ale
dokonca aj rôzne stavebné firmy.
I napriek niektorým opatreniam
sa tento stav nepodarilo vyriešiť,
a preto mesto muselo túto situáciu
riešiť takým spôsobom.
VOK budú k dispozícii na
miestach kde sa bude javiť najväčšia potreba len v určité dni,
kedy budete môcť vyviezť do

nich nepotrebný odpad. Ak bude
niekto z našich občanov potrebovať
súrne v ktorýkoľvek deň vyviezť
väčší odpad, môže ho doviezť na
technické služby, kde sú nepretržite k dispozícii veľkoobjemové
kontajnery.
O tom, že likvidácia odpadu nie
je najlacnejšia svedčia aj čísla za rok
2010, svedčia o tom ročné náklady
na zvoz a likvidáciu odpadov na
skládku Jurčov Laz: Ročné náklady na ramenové nakladače (mzda,
nafta, réžia, ND, opravy) - 57 996
eur a náklady na skládku, kde bolo
v uvedenom roku odvezené 3 161,
69 ton odpadu stáli mesto 66 271,
70 eur. Spolu to činilo 124 267, 70
eur (3 743 688,73 Sk).
V roku 2009 mesto vyviezlo
1 695 VOK a v minulom roku 1 547.
V tomto počte sú už započítané aj
VOK na biologický odpad, ktoré
boli rozmiestnené na Vladine,
Krásnej Hôrke, Hrádkoch a dedine
Medvedzie. Tých sa od marca do
decembra vyviezlo 135.
Hovorí sa, že menej je niekedy viac, pretože týmto spôsobom
budú do kontajnerov sypať smeti
len naši občania, nebudú tak často
plné a možno ubudne aj neporiadok
okolo nich. Podstatné je však aj to,
že mesto týmto opatrením ušetrí
peniaze, ktoré sa budú môcť použiť
na iné aktivity, ale čo je najdôležitejšie, naša skládka v Jurčovom laze

sa bude zapĺňať pomalšie.
Keby ste sa opýtali ktoréhokoľvek obyvateľa z okolitých obcí
a miest, ako je to u nich s odvozom
odpadu, alebo objednaním veľkoobjemového kontajnera, povie vám,
že zadarmo sa nikde nezbavujú

veľkého odpadu a už tobôž žiadne
mesto, ani obec neposkytujú takéto
služby celoročne a zadarmo tak,
ako je to u nás.
Občania nemusia mať starosť
s veľkým jarným upratovaním,
na tento účel sa budú VOK opäť

rozvážať. Žiadame vás, aby ste
odpad z orezaných stromov a kríkov nedávali do veľkoobjemových
kontajnerov, ale len k nim. Pracovníci technických služieb tento odpad zozbierajú a následne sa bude
štiepkovať.

Veľkoobjemové kontajnery
z mesta nezmizli, ako sa to niekto
snaží prezentovať našim spoluobčanom. Bol zavedený iný systém,
ktorý si chceme overiť, no už teraz
vieme, že bude úspornejší, a najmä
bude v prospech našich občanov.

Nič sa nezmenilo - čakáme dokedy
Takýto smutný pohľad nájdeme už
iba v rómskych osadách.

Takto aj dnes vyzerá zdevastovaná bývala družstevná
maštaľ, ktorú nemá kto zbúrať,
pretože zrejme „nemá“ svojho
majiteľa. Veľmi smutné konštatovanie, a ešte smutnejší pohľad
na zrúcaninu pred vstupom do
Oravíc. Týmto problémom sa
zaoberalo viackrát aj mestské
zastupiteľstvo a vyslovilo ne-

spokojnosť s uvedeným stavom,
pretože tento objekt nerobí dobré
meno ani nášmu mestu a určite
nepatrí do prekrásnej turistickej
destinácie. Návštevníci, ktorí
tu prichádzajú, sa často pýtajú,
komu tento zdevastovaný objekt
patrí. Nielen návštevníkov, ale
všetkých nás zaujíma: Kto je majiteľ, čo zamýšľa a čo nakoniec

urobí s objektom? Prečo necháva
chátrať svoj majetok? Prečo ho
necháva v takom stave, ktorý nielenže špatí okolie, ale znamená aj
nebezpečenstvo? Jedno je isté: Majiteľ za ruinu nesie zodpovednosť.
Chceme veriť, že ten, kto to takto
zanechal, sa čo najskôr s touto
ruinou vysporiada, pretože ako sa
zdá, úbohosť niektorých ľudí pre-

vláda aj nad stavebným zákonom.
Smutné konštatovanie, ktoré
pretrváva v Oraviciach už niekoľko rokov je zrejme len preto,
že ten niekto si zaumienil, že aj
takto bude urážať a ponižovať
občanov Tvrdošína. Skutok
takéhoto človeka nie je hoden
ani toho, aby ho prijala rómska
komunita.

4

Spomienkové podujatie k 85. výročiu úmrtia Alberta Škarvana

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, ktorý sa
narodil 31. 1. 1869 v Tvrdošíne a
zomrel 26. 3. 1926 v Liptovskom
Hrádku. Životný príbeh Alberta
Škarvana študentom gymnázia
a ďalším hosťom faktograficky
a pútavo priblížil Doc. Augustín

Maťovčík, DrSc a slovenských tolstojovcov PaedDr. Pavol Parenička,
CSc. zo Slovenskej národnej knižnice v Martine. Podujatie pekným
kultúrnym programom vyplnili
žiaci zo ZUŠ a gymnázia.
A. Škarvan vo Švajčiarsku
preložil a na vydanie pripravil
slovenskú učebnicu esperanta,
hoci ju napísal v zahraničí, bola
vytlačená v Martine. V roku 1907
na treťom Univerzálnom kongrese
Esperanta v Cambridge hájil práva
nielen Slovákov, ale presadzoval
vzájomné porozumenie všetkých
ľudí a národov na báze múdrosti a
lásky. Povedal: „Prišiel som sem po-

zdraviť vás v mene národa počtom
malého, málo známeho, skrytého
a skrývaného, hoci býva takmer
v centre Európy. Hovorím v mene
národa slovenského v Maďarsku,
ktorý kedysi tvoril veľkú, samostatnú Moravskú ríšu, ale stratil svoju
nezávislosť“.
Sprievodným podujatím tohto
výročia bola aj Medzinárodná
výstava Lev Nikolajevič Tolstoj
z fondov Slovenskej národnej
knižnice v Martine pri príležitosti
100. výročia úmrtia L. N. Tolstoja,
ktorú otvoril jej autor Mgr. Peter
Cabadaj zo Slovenskej národnej
knižnice v Martine. Výstava obsa-

hovala historické fotografie Alberta
Škarvana a Dušana Makovického,
ktorí sa s týmto ruským velikánom
nielen osobne stretli, ale s ním mali
možnosť prežiť určitú časť svojho
plodného života. Výstava trvala vo
vestibule mestského kultúrneho
strediska do 8. apríla.
Myšlienky odstránenia vojny,
mierového spolužitia národov,
ukončenia vykorisťovania, úplnej
rovnoprávnosti národnej, ekonomickej, sociálnej, rasovej, náboženskej pre všetkých ľudí, na ktorých
uskutočňovaní doktor Škarvan tak
odvážne a obetavo bojoval, sú aktuálne ešte aj dnes.

Spolupráca je nadštandartná
V Centre regionálnej kultúry
v Kościelisku bola 12. februára
otvorená výstava amatérskych

prekročené. Zvýšila sa spolupráca, o ktorej možno povedať,
že je nadštandar tná. Počas
2-ročného trvania projektu sa
partneri bližšie spoznali a navzájom sa obohacovali.
Výstava, zostavená z diel

Uvítali sme našich najmenších

Slávnostný akt uvítania novonarodených detí sa uskutočnil 1.
februára a viedla ho zástupkyňa
primátora Vlasta Jančeková. Poďakovala rodičom, ktorých čaká dôležitá úloha pri výchove detí za ich
starostlivosť. Vo svojom príhovore
okrem iného uviedla: „Aby vám
vaše deti boli šťastím v prítomnosti, potešením v budúcnosti, oporou
v starobe aby boli zdravé a aby ste
mali z nich veľa radosti.“ Rodičia
sa podpísali do pamätnej knihy

Spoločnosť dosiahla kladný výsledok hospodárenia

Hoci návštevnosť v mestských termálnych kúpaliskách v Oraviciach je nie tak vysoká ako v uplynulých
rokoch, obchodná spoločnosť Termalšport TS s.r.o.
so stopercentnou účasťou mesta znížila náklad vo
všetkých nákladových účtoch.
Tržby z termálnych kúpalísk boli vodného potrubia, oprava zámkov
oproti roku 2009 nižšie o 17 190 na skrinkách, výmena poškodených
eur. Najväčší pokles zaznamenala vypúšťacích ventilov, náter oplotenia
spoločnosť v januári. V dôsledku pri pokladni, výsadba a údržba zelene
nepriaznivého počasia boli tržby v areáli kúpalísk, kosenie trávnatých
výrazne nižšie aj v mesiacoch máj plôch). Aj v mzdovej oblasti sa snažili
a september. Naproti tomu vyššie o zníženie nákladov, hlavne pri prijatí
tržby v porovnaní s rokom 2009 nových zamestnancov, na ktorých zíszaznamenali v októbri a novem- kali príspevok z ÚPSVR Námestovo
bri. Východiskom z tejto situácie na podporu regionálnej a miestnej
bolo zníženie nákladov spoločnosti, zamestnanosti. Záväzky boli uhráa preto boli v maximálnej miere vy- dzané v lehote splatnosti a o to isté sa
konávané drobné opravy inventáru snažili pri pohľadávkach. Z kladného
a majetku spoločnosti vlastnými výsledku hospodárenia vyplýva, že
zamestnancami (oprava a náter spoločnosť aj napriek nižším tržbám
poškodených lehátok, náter vodo- dosiahla výraznú úsporu nákladov.

mesta, batoľatá si vyskúšali drevenú
kolísku, v ktorej ich aj odfotili. Príjemné chvíle spestril spev Daniely
Iskrovej s doprovodom učiteľa ZUŠ
Jaroslava Maďaru. Rodičia si tiež
z rúk zástupkyne prevzali knihu a
finančný darček ako prejav vďačnosti mesta. Tridsaťsedem nových
občanov (20 chlapcov a 17 dievčat)
bolo poprvýkrát v tomto roku slávnostne uvítaných v mestskej radnici
a my im prajeme, aby ich ďalší život
sprevádzali len šťastné kroky.

Štatút mesta bol novelizovaný

Jednou zo základných kompetencií Mestského zastupiteľstva je schvaľovať Štatút mesta.
Do súčasnosti platil štatút, ktorý schválili poslanci Mestského
zastupiteľstva v Tvrdošíne dňa
25. 2. 2003 a jeho dodatok,
schválený v novembri 2009.
Vzhľadom k tomu, že zákon o obecnom zriadení bol
odvtedy viackrát novelizovaný (naposledy novelou č.
102/2010 s účinnosťou od 1.
januára 2011), vyplynula potreba premietnuť tieto legislatívne zmeny aj do štatútu nášho
mesta. Legislatívne zmeny sú
v návrhu zapracované tak, ako
vyplynuli z noviel zákonov: o
obecnom zriadení, o obecnej

polícii, Zákonníka práce, ako
aj ďalších súvisiacich právnych predpisov. Z hľadiska
právneho zaradenia štatút
predstavuje internú právnu
normu mesta. Obsahovo štatút
upravuje vnútornú organizáciu
mestskej samosprávy, štruktúru, usporiadanie, právomoci
a vzájomné vzťahy orgánov
a organizačných jednotiek
a ich hlavné úlohy. Návrh Štatútu mesta Tvrdošín prešiel
pripomienkovým konaním
a pripomienky boli zapracované do návrhu. Schválením
poslancami mestského zastupiteľstva nadobudol platnosť.
Plné znenie sa nachádza na
www.tvrdosin.sk.

Valné zhromaždenie Pozemkových spoločenstiev v Medvedzí
Valné zhromaždenie pozemkových spoločenstiev v Medvedzí sa
očakávalo s veľkým záujmom. To
sa potvrdilo už v úvode pretože pri
prezentácii sa v nedeľu 20. februára
postupne schádzal úctyhodný počet
majiteľov súkromných lesov a tým
aj podielnikov. Nakoniec sa ich
z 238 zúčastnilo 130 čím bolo zabezpečené prijímanie akýchkoľvek
rozhodnutí. Po úvodných slovách
nového predsedu Ing. Ivana Jurigu sa dalo očakávať, že atmosféra
môže byť hektická. Nakoniec aj
bola, pretože odovzdanie agendy
novému predsedovi neprebehlo
tak, ako sa to vyžaduje v každom
subjekte, ktorý združuje viac ľudí.
Atmosféra bola miestami až zbytočne napätá, ale tak to už v našich
urbároch a pozemkových spoločenstvách býva, pretože ide o veľmi
vážnu a dôležitú činnosť, akou je
nesporne ochrana, obnova a udržiavanie lesných porastov v stave
zodpovedajúcemu súčasnej zákonnosti. Zo správy nového predsedu,
ktorý zmapoval súčasnú situáciu
v obidvoch spoločenstvách vyplynulo niekoľko veľmi dôležitých,
ale z určitého pohľadu aj nepochopiteľných skutočností. Vari tou najväčšou a najdôležitejšou bolo to, že

už niekoľko rokov sa vlečie sekera
v podobe dlhu súkromného podnikateľa, ktorý odobral drevo ešte
v rokoch 2003 a 2004 a doteraz ne-

Juraja Žuffu, ktorý orientoval prítomných na konkrétne práce, ktoré
sa nielen v roku 2010 v lese udiali,
ale najmä to, čo sa v záujme ochrany

zaplatil takmer desať tisíc eur. Z argumentácie starého predsedu, ale aj
v súvislosti so súčasným stavom je
zrejme táto pohľadávka už nedobytná. Z pohľadu nielen minulosti,
ale aj súčasnosti bolo vystúpenie
odborného lesného hospodára Ing.

a zveľaďovania lesa bude tohto roku
diať, 135 hektárov lesných porastov
si to z viacerých hľadísk vyžaduje.
Z hospodárskeho hľadiska bolo dôležité to, že v uplynulom roku bolo
v obidvoch spoločenstvách – Komposesoráte i v Spoločenstve vlastní-

Vzhľadom na skutočnosti v Pozemkových spoločenstvách Medvedzie sme sa nového predsedu
Ing. Ivana Jurigu opýtali, čo je z pohľadu súčasného stavu i budúcnosti najdôležitejšie.

najmä v prípade, že informácie
v Registri obnovenej evidencie
pozemkov (ROEP) sú podľa vlastníka nepresné.
Na liste vlastníctva Komposesorátu Medvedzie sú v niektorých prípadoch vedené podiely
na jedného člena rodiny, čo je
v rozpore s očakávaniami podielnikov, keď v minulosti dostávali
podiely podľa iného rozdelenia.
V zmysle odporúčania nedrobiť
vlastnícky podiel má vzhľadom
na povinnosť poberateľa dividend
prihlásiť sa na zdravotné poistenie
je vhodné podľa možností podiely
nerozdrobovať, ale naopak spájať do väčších celkov na jedného
člena rodiny. V dobrej rodine sa
jej členovia o podiely už vedia

kov súkromných lesov vyťažených
374 metrov kubických dreva, čo sa
prejavilo v zisku pozemkových spoločenstiev po odrátaní nákladov vo
výške viac ako 16 tisíc eur a mohli
byť s odstupom dvoch rokov vyplatené podiely. Pre zlepšenie činnosti
najmä v súvislosti s odvozom vyťaženého dreva je v súčasnosti akútny
zlý stav cesty vedúcej pozdĺž vyrovnávacej nádrže do Štefanova,
a teda lesného katastra, ktorá je
však majetkom mesta. Vyžadovalo
by si to vyššie finančné náklady
a samotné pozemkové spoločenstvá bez pomoci iných organizácií
na to nemajú. Priebeh diskusie bol
miestami veľmi dramatický, pretože
dochádzalo k slovnej konfrontácii
starého predsedu Miroslava Gejdoša
s novým predsedom a niektorými
podielnikmi. Vášne sa nakoniec
upokojili a mohlo byť prijaté uznesenie, ktoré ak bude v jednotlivých
bodoch v tomto roku splnené, tak
budúce valné zhromaždenie by
malo prebehnúť v pokojnejšej atmosfére. Toto konštatovanie však
môže byť naplnené len vtedy, ak
dôjde k odovzdaniu celej písomnej
i materiálnej agendy starého predsedu novému.
Jozef Medvecký

Pre všetkých podielnikov

Niektorí podielnici pri vyplácaní podielov zistili, že nemajú
vlastnícke vzťahy zosúladené
s Registrom obnovenej evidencie
pozemkov (ROEP) na Správe
katastra v Tvrdošíne. Pred rokom sme upozornili podielnikov
na nutnosť odsúhlasenia vlastníckych náležitostí podľa výpisu ROEP na Mestskom úrade
v Tvrdošíne. Výpisy podielnici
dostali ešte v roku 2009. V tejto
súvislosti upozorňujem všetkých
členov, že jeden z dôvodov, prečo
prípadne nedostali výpis z ROEP

môže byť fakt, že ich vlastníctvo
k nehnuteľnostiam bolo v pozemkových knihách zachytené neúplne alebo s nesprávnou adresou,
prípadne bez dátumu narodenia
vlastníka. V takýchto a podobných prípadoch sa ich vlastnícke
podiely mohli ocitnúť v registri
Slovenského pozemkového fondu alebo Štátneho lesného úradu
v prípade vlastnenia lesa. Svoje
nároky, pokiaľ sa týka neúplnosti
informácií v ROEP, reklamujte
na Mestskom úrade v Tvrdošíne.
Na Správu katastra je vhodné ísť

podeliť. Podiely treba chápať ako
zhmotnenie starostlivosti o prírodu a obživu obyvateľstva. Práca
v lese nepredstavuje len obchod
s drevom, ale aj starostlivosť o obnovu a trvalo udržateľnú stabilitu
lesného ekosystému. Vyťažené
drevo poskytujeme v prvom rade
miestnym spracovateľom, aby
sme dali prácu našim občanom
a prispeli tak k zveľadeniu ich
obživy.
V ďalšom období sa okrem
lesnej činnosti budeme venovať aj
fyzickej kontrole pozemkov a ich
užívaniu. Bude zlepšené monitorovanie majetku pozemkových
spoločenstiev, aby sme majetok
podielnikov lepšie chránili pred
nežiaducimi zásahmi.
(jm)

výtvarníkov z Tvrdošína. Bola sochára Stanislava Ondríka,
to posledná aktivita partnerov keramikárky Daniely Iskrovej,
z Poľska v rámci projektu Tatry výtvarníkov Petra Sereka, Petra Žuffu, Františka Šubjaka,
nás spájajú, a nedelia.
Vernisáže sa zúčastnili zá- drevorezbára Martina Murinu,
stupcovia samospráv a čle- výšivky Marty Šubjakovej a konovia zastupiteľských zborov berce ako ukážka tkáčskeho
z Tvrdošína aj Kościeliska. remesla Bernadety Kováčovej
Predstavitelia oboch miest pri- zaujali prítomných na vernisáži
mátor Ivan Šaško i wójt Bohdan výstavy. Potešil nás aj priaznivý
Pitoń sa zhodli v tom, že tento ohlas obyvateľov Kościeliska,
projekt je prínosom aj pre obe ktorý nám tlmočili pracovníci
strany vo všetkých smeroch Centra kultúry. Časť tejto výa skonštatovali, že ciele, ktoré stavy ste mali možnosť vidieť
si pri príprave projektu stano- v priestoroch MsKS od 25. marvili, boli nielen splnené, ale aj ca do polovice apríla.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom
v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007 - 2013.

Voľby orgánov
Urbáru Krásna Hôrka
Dôležitou úlohou tohtoročného
valného zhromaždenia bola voľba
výboru a dozornej rady Urbáru na
ďalšie päťročné obdobie. Vyplnené
volebné lístky odovzdalo 233 podielnikov z celkového počtu 266,
ktorí sa podpísali v prezenčných
listinách, čo predstavuje 15 395
hlasov zo všetkých 20 000, t. j.
76,97 %.
Do výboru boli zvolení: pred-

seda - Ján Cieker (71 %), podpredseda - Jozef Iskra (71 %), členovia
výboru - Eduard Ballek (69 %),
Jozef Ferenčík (68 %) a Marián
Tomaga (71%).
Do dozornej rady: Štefan Belopotočan (72 %), Michal Ferenčík
(70 %) a Milan Zmrazek 68 %).
Súčasne sa väčšina vyslovila za
zvýšenie ceny palivového dreva
pre podielnikov. Marián Tomaga

Kamene, štrk, stavebný odpad
nepatria do smetných košov
Žiadame občanov nášho mesta, aby nedávali do kuka nádob
iný odpad ako komunálny. Stáva
sa dosť často, že sú tam kamene,
štrk, stavebný odpad atď., ktorý
tam nemá čo robiť. Kuka nádoby sú veľmi ťažké, manipulácia
je fyzicky náročná aj pre dvoch
pracovníkov. Pri takom množstve kuka nádob, ktoré v meste
máme, je to pre zamestnancov
technických služieb fyzicky
veľmi náročné. Takýmto odpadom sa ničí a poškodzuje aj
technika, vozidlá. Tieto opravy
sú finančne nákladné. V prípade,
že pracovníci poverení vývozom
komunálneho odpadu takúto
skutočnosť zistia, nie sú povinní
nádobu vyviezť.

Biologický odpad
je nutné kompostovať
Každý, kto vytvára biologický odpad zo záhrad a záhradných osád, je
ho povinný kompostovať vo vlastných
zariadeniach, alebo zariadeniach na to
určených. Zakázané je miešanie takéhoto odpadu s komunálnym.
V prípade, že pracovníci poverení
vývozom komunálneho odpadu takúto
skutočnosť zistia, nie sú povinní takúto nádobu vyviezť.
Biologické odpady by sme nemali
spaľovať, ani vyvážať na nelegálne
„čierne“ skládky. Tie, ktoré nedokážeme doma spracovať, sme povinní
odniesť na miesto určené obcou
(zberné miesta biologického odpadu vo
vybraných lokalitách v meste a zberný
dvor na technických službách.)

Jarné upratovanie
V prvých aprílových dňoch
bol na sídlisku Medvedzie, ale
aj v iných častiach mesta čulý
pracovný ruch. Občania po zime
začali s jarným upratovaním
svojich dvorov, priestranstiev,
pivníc a iných plôch. Na tento
účel mesto na jednotlivých stanovištiach rozmiestnilo veľkoobjemové kontajnery (VOK).
Tie boli aj na tých miestach,
kde si ich aj vyžiadali občania,
aby mali čo najbližšie odvážať
komunálny a iný odpad. Väčšina našich občanov to uvítala
a urobila si poriadok vo svojom
okolí. Ako nás informoval Marián Ondrašák z Technických

služieb, počas jarného upratovania bolo vyvezených vyše 50
VOK odpadu.
V sobotu zamestnanci pracovali od rána šiestej hodiny
do večera do pol ôsmej, pretože okrem VOK bolo potrebné
osobitným vozidlom odvážať
elektroodpad, škodliviny a biologický odpad. Dokonca na
niektorých stanovištiach bol odpad položený mimo VOK a ten
bolo potrebné naložiť. Niektoré
VOK, ktoré nestihli vyviezť
v sobotu, odviezli v ďalších
dňoch. Jarné upratovanie sa
nerobilo len v meste, ale aj v
mestskej časti Oravice.
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Deň učiteľov bol dňom spoločenského uznania
V marci si tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky
J. A. Komenského, ktorý bol hlboko presvedčený, že dobrá škola
robí človeka lepším. Po stáročia
sa vraciame k jeho myšlienkam
a vzdávame hold jednému z najušľachtilejších povolaní – povolaniu učiteľa.
V spoločenskej sále počas slávnostného stretnutia pri príležitosti
Dňa učiteľov zazneli úvahy nad
opodstatnenosťou a vážnosťou
tohto sviatku, ktorý sa stal tradíciou
a mal by byť sviatkom stavovskej
hrdosti.
„Dnešný večer je kvôli vám
a pre vás. Som rád, že ste prijali
moje pozvanie, teší ma, že pozvanie
prijali bývalí učitelia, vychovávatelia a ďalší pracovníci, ktorí sa podieľajú na chode našich školských
a predškolských zariadení. Myslím
si, že len keď bude dobrá škola a

dobrí učitelia, tak budeme vychovávať aj dobrých žiakov. Snažíme
sa aj o to, aby naše školské zariadenia boli materiálne zabezpečené,
hoci nie všetko sa dá splniť na sto

Začiatkom marca do nášho
mesta zavítala na týždennú návštevu belgická delegácia z 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

percent. V tento deň vám chcem
vyjadriť úprimnú úctu a vďaku
za všetko, čo robíte pre naše deti,
pre naše mesto. Ďakujem aj našim
bývalým učiteľom a želám všetkým

do ďalšieho života len to najlepšie,
veľa zdravia, šťastia v osobnom
živote, rodinách, ale aj veľa trpezlivosti vo vašej práci, aby ste dosahovali dobré výsledky a vychovávali
dobrých žiakov, z ktorých budeme
mať čestných a statočných ľudí.
Ďakujem za vašu obetavú prácu
a prajem veľa úspechov pri vzdelávaní ďalších generácií našich detí,“
povedal okrem iného primátor.
Pri tejto príležitosti osobitne
poďakoval bývalým učiteľkám
pri ich životných jubileách Viere
Chorvátovej, Valérii Klimčíkovej,
Terézii Kutlíkovej a Anne Mojšovej
a odovzdal im kvety a ďakovné listy. Kvietok a symbolickú odmenu
tak, ako po iné roky však dostali aj
všetci prítomní učitelia a školskí zamestnanci nášho mesta. Podujatie
podfarbili kultúrnym programom
učitelia a žiaci tvrdošínskych základných umeleckých škôl.

Návšteva z Belgicka na radnici
zástupkyňou Vlastou Jančekovou.
Už pri privítaní bolo vidno,
že sa na radnici stretli veľmi
dobrí priatelia, ktorí si majú čo
povedať, čo potvrdili vo svojich

príhovoroch aj I. Šaško a J. M.
Mottet. Hostia z Belgicka sa živo
zaujímali o mesto a okolie, ale aj
pripravované stretnutie desiatich
partnerských európskych miest,
ktoré sa uskutoční v našom meste
od 6. do 10. júla v rámci projektu
Twin Town. Pre delegáciu bol
pripravený bohatý program. Navštívili náš drevený kostolík, Oravice, Zuberec, Oravský Podzámok,
Námestovo a ďalšie lokality, ale čo
je najdôležitejšie, študenti nadviazali nové priateľstvá a opäť bola
potvrdená spolupráca oboch miest.
Durbuy, krásne historické mesto,
mali možnosť spoznať študenti
nášho gymnázia, ktorí ho minulý
rok navštívili s ich učiteľkou angličtiny Erikou Kubošovou.

Vaše bohatstvo je vo vašich srdciach
Belgičana Jeana - Marie Motteta sme pri návšteve
nášho mesta požiadali o rozhovor, ktorý nám ochotne
poskytol za pomoci prekladateliek Laetitie Meunier a Eriky Kubošovej po hodine francúzštiny v gymnáziu.
Ak niekto hovorí o Belgicku, tak
človeku hneď zarezonuje Brusel,
cyklista Eddy Merx, spisovateľ a
tvorca komisára Maigreta Georges
Simenon, maliar Peter Paul Rubens,
Jean-Claude van Damme, kráľ Albert II a ďalší. Čo ste očakávali od
návštevy Slovenska a aký máte prvý
pocit z Tvrdošína?
Ešte pred príchodom na Slovensko
som si stále predstavoval Československo, tak som to v Belgicku vnímal
ja. Zistil som, že Slovensko je veľmi
pohostinná krajina. Veľmi ústretový
bol k nám aj primátor Ivan Šaško
a veľmi si ceníme aj priateľstvo medzi školami. K prehĺbeniu spolupráce
prispelo aj vaše gymnázium, boli
sme na hodine francúzštiny a cítili
sme sa tu ako doma. Pán primátor
nám dal podnety, vrelo nás privítal.
Z návštevy Tvrdošína mám veľmi
dobrý pocit, z čoho vyplýva, že chceme naďalej pokračovať v spolupráci.
Viem, že v rámci projektu Twin
Town v roku 2008 ste organizovali
stretnutie mládeže a zástupcov
samosprávy práve vo vašom meste

Durbuy. Ako vtedy na vás zapôsobila naša delegácia?
S primátorom som sa prvýkrát
stretol v Kościelisku v roku 2007, keď
som tam bol so študentmi. Zástupcovia samosprávy a študenti sa však
prvýkrát oficiálne stretli v Belgicku.
Nadviazanie našich kontaktov bolo
veľmi prirodzené. Na záverečnej večeri v Kościelisku pri podpisovaní zmluvy bol Ivan Šaško nadšený, že sa môže
pridať k tejto spolupráci a vlastne nás
chcel aj odviezť do Tvrdošína, aby nám
ukázal mesto. Osobne mám veľmi dobrý pocit zo Slovákov, ste veľmi priateľskí, pohostinní a so srdcom na dlani,
skrátka je to niečo výnimočné.
Našich čitateľov by tiež zaujímalo ako funguje samospráva vo
vašom meste, koľko obyvateľov má
vaše mesto a koľko ľudí sa podieľa
na vedení mesta?
Mesto Durby, kde patrí 42 obcí,
má rozlohu 160 km2, jedenásťtisíc
obyvateľov a v jeho samospráve pracuje 170 ľudí. V letných mesiacoch sa
strojnásobí počet obyvateľov, pretože
tu chodí veľa turistov, nie na jeden

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.
Zo správy predsedníčky Anny
Šablatúrovej vyberáme: Úlohy, ktoré
si odsúhlasili na predchádzajúcej
členskej schôdzi, sa podarilo zrealizovať takmer všetky. Počas roka bol
klub v prevádzke štyri pracovné dni
v týždni. Každý štvrtok naviac pod
vedením Evy Zvarovej ženy cvičili
v telocvični školy. Službu v klube
mal každý týždeň iný člen, návštevnosť závisela aj od počasia, v zimných mesiacoch bola väčšia. Klubisti
si tu veľmi radi prídu posedieť pri
kávičke, čaji alebo zahrať spoločenské hry. Okrem už spomenutých
aktivít by sme mohli spomenúť návštevu Oravíc spojenú s kúpaním, či
spoločné posedenie v prírode pri
guláši, ale aj ďalších kultúrnych a
spoločenských aktivitách, ktoré sa
konajú v rámci mesta.
Na záver predsedníčka poďakovala vedeniu mesta, primátorovi,
že im vytvára podmienky pre to,
aby sa mali kde stretávať a aj inými

formami prispieva na činnosť klubu.
Členovia klubu schválili plán činnosti na tento rok, do ktorého patrí
MDŽ, zdravotná prednáška, výlet
do Betliara a Krásnej Hôrky, guláš
v prírode, návšteva Julianinho dvora, spojená so športovaním, kúpanie
v Oraviciach, katarínske a vianočné
posedenia a ďalšie akcie, ktoré sa
uskutočnia v klube.
Nový výbor na rok 2011 zostáva
v rovnakom zložení, predsedníčkou
je Anna Šablatúrová, podpredsedom
Ivan Vicen, pokladníkom Viktória
Kubalová, kultúrnym referentom
Ing. Pavol Grobarčík, zapisovateľkou Magdalená Šotkovská, členmi
Magdaléna Šimánková a novým
členom je Ján Petrovič. Kroniku
naďalej povedie Matilda Majchrová,
ktorá je aj predsedníčkou revíznej
komisie. Ďalšími členmi sú Karol
Grobarčík a Viera Žemličková.
Po oficiálnej časti si všetci prítomní pri harmonike zaspievali
a spoločne sa zabavili. Klub, ktorý
má už za sebou niekoľkoročnú činnosť sa chce aj naďalej venovať práci
pre starších spoluobčanov a pozýva
do klubu aj tých, ktorí majú záujem
tráviť voľné chvíle v spoločnosti
svojich priateľov a známych.

Klub hodnotil svoju činnosť

deň, ale na dlhšie. Príťažlivosť nášho
mesta spočíva v samotnom kamennom
mestečku Durby, ktoré bolo založené
v 11. storočí a v roku 1331 ho povýšil
na mesto gróf Lucemburský a český
král Jan Lucemburský, je najmenším
mestom na svete, pretože má len 350
obyvateľov. V roku 2007 dostalo cenu
EDEN - mesto s najlepšou destináciou,
(čo by sme my mohli na Slovensku
nazvať rajom, kde chodia ľudia relaxovať, poznámka autora).
Zastavme sa ešte pri volebnom
systéme. My v našom takmer desaťtisícovom meste máme volených
poslancov a primátora na štyri roky,
ako to funguje u vás?
U nás sú komunálne voľby po šiestich rokoch a každá politická strana si
môže navrhnúť najviac 21 kandidátov.
Starosta sa následne volí zo strany, alebo koalície, ktorá získala najviac hlasov.
Starosta môže byť volený neobmedzene,
to znamená každých šesť rokov môže
znova kandidovať a neobmedzuje ho ani
vek, často sa hovorí, že čím starší tým
lepší, pretože má aj viac skúseností.
Šesťdesiatpäťročný Jean - Marie
Mottet bol tri roky starostom, v súčasnosti je poslancom mesta Durby, predsedom sociálnej oblasti, ktorá má na
starosti pomáhať chudobným ľuďom.
Bol však aj zástupcom starostu mesta,
toto miesto však prenechal mladšiemu
kolegovi, ale v ďalších voľbách sa
chystá opäť kandidovať.
Československo sa rozdelilo na
dva štáty a podobné pnutia sú aj
v Belgicku, ako to vnímate vy?
Sme veľmi sklamaní tým, že istá
časť nacionalistov, ktorí nechcú spolupracovať, sa pokúša rozdeliť náš štát,
čo by istotne Belgicku neprinieslo nič
dobrého. Tých, čo chcú rozdeliť štát,
je vo flámskej časti menej. Nacionalisti
chcú takmer vo všetkom rozdeliť štát,
ale dôchodkové zabezpečenie by malo
ostať spoločné, čo je nemysliteľné.
Ste jedným z tých, ktorí sa aktívne podieľajú na projekte Twin Town,
nás by však zaujímalo, čo okrem toho
robíte vo svojom civilnom živote?
Som bývalým učiteľom francúzštiny a nezapájam sa len do miestnej

politiky, ale aj celoštátnej v oblasti
medzinárodných vzťahov, životného
prostredia, poľnohospodárstva, cestovného ruchu a verejnej správy. Som
aj predsedom miestneho speváckeho
zboru, predsedom rozhodcovskej rady
pre provinciu Luxemburska a ďalších
organizácií.
Aj tlmočníčka Laetitia je členkou
športovej rady, kde má na starosti
financie pre oblasť športu a mládeže.
Je tiež členkou mládežníckej strany,
poradkyňou, školiteľkou medzinárodného účtovníctva, vo voľnom čase
sa venuje tenisu, hre na klavíri, ale jej
hlavnou pracovnou náplňou je audítorstvo pre verejnú správu.
Ako by ste dnes s odstupom
rokov hodnotili medzinárodný projekt Twin Town, v rámci ktorého sa
stretávajú študenti škôl, učitelia, samosprávy, ale aj civilní obyvatelia?
Projekt začalo Belgicko so Švédskom, následne sa to posunulo do Fínska, odtiaľ na baltské štáty Estónsko,
Litvu, ktoré majú družbu s Poľskom,
nasledovalo Slovensko a Nemecko.
Takáto spolupráca je veľmi dôležitá nielen pre mladých, ale nás
všetkých, ak chceme naďalej budovať
tieto európske vzťahy, rozvíjať všestrannú spoluprácu a vzájomne sa
spoznávať. Aby sme mohli budovať
túto družbu, tak potrebujeme tri veci,
prvou sú vedomosti, druhou je budovanie EÚ a treťou vecou sú prostriedky, ako to urobiť, pretože vieme, akým
problémom čelia jednotlivé krajiny.
Myslím si, že každý takýto projekt nás
všetkých posúva dopredu.
Ste prvýkrát na Slovensku a ako na
vás zapôsobilo naše mesto a jeho ľudia?
Som prekvapený srdečnosťou a pohostinnosťou vašich ľudí. Mesto samo
o sebe je veľmi pekné. Váš primátor má
iste nielen dobre kontakty, ale aj široký
rozhľad, vie, čo chce, čo sa preukázalo
aj pri tejto našej návšteve. I keď ľudia
tu nie sú až takí bohatí po finančnej
stránke, sú bohatí srdcom, a to je to,
čo nás najviac prekvapilo.
Ten istý názor mala aj Laetitia
a študenti, ktorí boli ubytovaní v jednotlivých rodinách.

Pozdrav z Durbuy

Vážený pán primátor,
mladí ľudia z Durbuy, ktorí sa vrátili z Tvrdošína, sú potešení z
ich pobytu na Slovensku. Týmto spôsobom sa Vám chcem poďakovať za srdečné privítanie vo Vašom meste. Program bol zaujímavý a
pestrý, umožnil nám objaviť Vaše dedičstvo a Vašu kultúru. Dúfam,
že táto výmena bude pokračovať i v budúcnosti. Určite budeme mať
príležitosť o tom hovoriť počas Twin Town v júli.
So srdečným pozdravom
Francis Dumoulin
Zástupca pre cestovný ruch mesta Durbuy

Twin Town znamená spoluprácu partnerských miest
Ako sme vás informovali, od
6. do 10. júla sa uskutoční stretnutie európskych partnerských
miest v Tvrdošíne. Sú to mestá
Durbuy (Belgicko), Kobylnica
(Poľsko), Uusikaupunki a Orimattila (Fínsko), Valga (Estónsko), Ősthammar (Švédsko),
Kościelisko (Poľsko) Weissenburg-Gunzenhausen (Nemecko)
a Valka (Litva).
Výsledok hodnotenia projektu
Twin Town 2011, ktorý sme zasla-

li začiatkom roku do Bruselu ešte
nepoznáme, ale keďže ide o významné podujatie, ktorým chceme reprezentovať naše mesto, vynaloží vedenie mesta maximálne
úsilie, aby podujatie malo vysokú
spoločenskú úroveň a aby sme čo
najlepšie prezentovali našu kultúru a slovenskú pohostinnosť.
Na zastupiteľstve odzneli prvé
informácie o organizačnom zabezpečení, financovaní projektu
a návrhu programu.

Mesto sa uchádza o granty ďalšími projektmi

Na ministerstvo kultúry sme
podali projekty, ktoré by mali pomôcť mestskej knižnici a spolufinancovať dve kultúrne podujatia.
Projekt Nové informačné zdroje
pre mestskú knižnicu v Tvrdošíne
je zameraný na aktualizáciu knižničného fondu, dopĺňaní titulov
z oblasti náučnej literatúry pre
všetky vekové kategórie a najnovších titulov beletrie.
Pod názvom „Zahrajte mi tichúčko ...“ pripravujeme prehliadku a súťaž piesní z interpretačnej
tvorby D. Laščiakovej, zaslúžilej

umelkyne, nositeľky Krištáľového
krídla za celoživotné dielo (2009).
Týmto podujatím chceme vzdať
hold rodáčke z Tvrdošína pri
príležitosti jej životného jubilea.
O grant sa uchádzame, aby sme
mohli toto podujatie pripraviť na
čo najvyššej úrovni. Projektom
Do Oravíc za atmosférou zašlých
čias chceme podporiť 21. ročník
Folklórnych slávností, ktoré aj
tento rok prinesú veľa zážitkov
pre milovníkov folklóru. Mesto
ani tento rok neplánuje vyberať
vstupné na tomto podujatí.

Človeka vždy poteší, ak sa stretne s pozitívnym ohlasom na svoje
rodisko, mesto, či krajinu v ktorej
žije. A takýto pocit som mal aj ja 19.
februára, keď som v rádiu Regina
počul hovoriť kapelníka a vedúceho
dychovej hudby Tvrdošanka Daniela
Kolejáka, ktorý je zároveň aj krajským
predsedom Dychových hudieb Slovenska v Žilinskom kraji. Moderátor
a redaktor Ľuboš Kovačech ho pozval
ako hosťa do relácie o dychovej hudbe
„Kapela, hraj!
Počas relácie poslucháčom priblížili slovom a hudobnými vstupmi z ich
prvého CD-čka našu dychovku, ktorá
si i napriek krátkej histórii vydobyla
renomé medzi dychovými kapelami
v Žilinskom kraji, kde aktívne pôsobí
dvanásť aktívnych dychových hudieb,
ale úspešná je aj v rámci Slovenska. Za
tým je množstvo práce a odohraných
vystúpení v regióne, na Slovensku,
ale aj v zahraničí - Poľsku, Česku
a Francúzsku. Ako všetky hudby na
Slovensku aj Tvrdošanka zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov,
ktoré sa snaží zabezpečovať aj formou
projektov. Hlavným sponzorom je
však mesto Tvrdošín.
Naučili ste obyvateľov Tvrdošína
na dychovku?
Na naše vystúpenia už začali
chodiť stabilné tváre, akýsi fan klub

a je to veľmi dobrý pocit, keď pribúda poslucháčov. Pozitívom je aj
repertoár, ktorý sme začali obmieňať.
Popri klasike sme zaradili aj tanečnú
a populárnu hudbu, na ktorú boli
veľmi kladné ohlasy u mladých, ale
aj tých skôr narodených, hlavne pri
pesničke Horehronie. Treba hrať
to, čo chcú ľudia počuť, je to jedna
z ciest na spopularizovanie dychovky.
Názov cédečka „Zázračným kľúčom“ vznikol tak trochu poeticky,
pretože aj Tvrdošanka chce takýmto
zázračným kľúčom otvárať srdcia
poslucháčov.
Čo vás čaká v najbližšom čase?
V tomto roku chceme absolvovať celoštátnu súťaž v Lednických
Rovniach, ak budeme vybraní, tak
aj medzinárodnú súťaž dychoviek,
a samozrejme ďalšie vystúpenia
a koncerty.
A pre tých, ktorí majú radi dychovú hudbu pripomeniem názvy piesní,
ktoré sa nachádzajú na CD - Ten
Oravský hájik, Jaj, Zuzka, Zuzička,
Veje vetrík - veje, Mamičenko, mamko - polky, Zmes oravských piesní,
U mlyna polka - intermezzo, valčíky
Každému a Slovensko - valčík, Ľahké
prsty orchestrálka, Diridonda, Jožin
z bažin, Sladké mámení, Nočné ruže,
Horehronie a Lúčna krajina - tanečné
skladby.

Tvrdošanka sa predstavila v rádiu Regina

Mesto podáva pomocnú ruku aj tým najslabším

V priestoroch MsKS sa koncom marca uskutočnila výročná členská schôdza ZO Združenia zdravotne
postihnutých Oravy o. z. (ZZPO), ktorých sa tu zišlo
takmer stoštyridsať. Medzi hosťami nechýbal primátor Ivan Šaško a predseda ZZPO Martin Gočala.
Predsedníčka Marta Bakošová nosti robiť všetko preto, aby pre
v kocke zhodnotila činnosť orga- zdravotne postihnutých občanov,
nizácie, ktorá aj v uplynulom roku ale aj ostatných vytvorilo čo
bola najviac zameraná na rekon- najlepšie podmienky. Zároveň
dičné pobyty v Oraviciach. Čle- poďakoval všetkým, ktorí sa o
novia sa však zapojili aj do iných chod tejto organizácie starajú
akcií, ktoré organizovalo mesto. a prisľúbil pokračovať v obojOrganizácia má s ním veľmi dob- strannej spolupráci aj v ďalších
rú spoluprácu a poďakovanie patrí rokoch a zodpovedal aj otázky
primátorovi, ktorý jej všemožne prítomných, ktoré sa týkali života
vychádza v ústrety. Spomenúť by nášho mesta.
Ďalšia časť schôdze patrila
sme mohli bezplatné poskytnutie
autobusov, miestností na stretnu- informáciám M. Gočalu o zmetia, kúpanie v Meander parku, či nách, ktoré nastali v sociálnej
v našom termálnom kúpalisku. oblasti na uplatnenie si nárokov
Veľkou pomocou pre držiteľov rôznych peňažných príspevkov
preukazu ZŤP, ale aj starších ob- na zaobstaranie pomôcok, ale
čanov nad 70 rokov je zníženie aj ďalších príspevkov, ktoré sa
poplatkov a daní z nehnuteľností vzťahujú na ich zdravotný stav a
a ďalších poplatkov za odvoz ktoré si majú možnosť občania v
domového odpadu. Mesto za pri- rámci zákona o sociálnej pomoci
jateľný poplatok zabezpečuje aj uplatniť. Ako povedal, činnosť
donášku obedov do domácností organizácie ZZPO sa sústreďuje
pre tých, ktorí už nie sú schopní predovšetkým na rozvinutie právpripraviť si jedlo sami doma, ale neho poradenstva, aby sa správne
poskytuje aj ďalšiu pomoc. Aj a neskreslené informácie dostali
tohtoročný program je zamera- čo najbližšie k týmto občanom,
ný predovšetkým na rekondičné aby si vedeli uplatniť svoje práva,
pobyty a iné pohybové aktivity pretože často ani nevedia, aké
pre dospelých, ale aj pre hendi- možnosti a výhody prináša zákon
kepované deti.
o sociálnej pomoci.
Zúčastnení si so záujmom
Je dobré, že sa nájdu medzi
vypočuli informácie primátora nami ešte ľudia, ktorí sa venujú
I. Šašku o tom, čo sa v meste dobrovoľníctvu. To si v dnešnej
pripravuje. Najviac ich zaujala dobe vyžaduje veľa síl, energie,
informácia o výstavbe Domu nadšenia, pretože dobrovoľníci
seniorov, výstavbe novej haly nerobia pre peniaze. A tak je to aj
fabriky HYDAC, rekonštrukcii v prípade tvrdošínskej organizámostu, výstavbe kruhového ob- cie, ktorá zásluhou predsedníčky
jazdu, ale aj obchvatu Tvrdošína M. Bakošovej a celého výboru
a ďalších prác. Ako primátor nezištne venuje svoj čas a pomoc
povedal, mesto bude aj v budúc- tým, ktorí to najviac potrebujú.
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OCENENIE JE ODMENOU ZA ICH ÚSILIE
Už deviatykrát zorganizovalo mesto podujatie,
na ktorom si prevzali ocenenia najlepší športovci
mesta.
Od roku 2001 sa začiatkom príhovore vysvetlil jeho zmysel.
roka pod záštitou mesta stretávajú „Dnešné stretnutie má byť poďaposlanci mestského zastupiteľ- kovaním všetkým vám za prácu,
stva, riaditelia škôl, športovkyne ktorú robíte vo verejnom záujme.
a športovci na Novoročnej čaši, Vieme, že prostredie, v ktorom
aby bilancovali minulý rok, ocenili žijeme môžeme vlastným pričinajlepších športovcov a diskuto- nením kultivovať a prinášať len to
vali o tom, čo dobré a pozitívne dobré pre celé naše spoločenstvo.
každý vo svojej pozícii vie a môže Teší ma, že sa tak deje, mám z toho
urobiť v prospech mesta. Primátor, radosť a ďakujem všetkým, ktorí
iniciátor tohto podujatia vo svojom sa o to pričinili. Dnešné stretnutie

je poďakovaním všetkým športovcom, ktorí robia dobré meno
nášmu mestu. Blahoželáme im
k dosiahnutým výsledkom, prajeme im naďalej najmä radosť zo
športovania a úspech, ktorý teší
nielen ich samých a ich rodiny, ale
nás všetkých. I naďalej im budeme
vytvárať také podmienky, aby bol
šport na dobrej úrovni a budeme
ich naďalej podporovať. Ďakujem
športovcom za vzornú reprezentáciu mesta, ale aj všetkým ostatným, ktorí robia okolo športu.“

Peter Machunka, 32-ročný
brankár futbalového A mužstva.
Patrí medzi výrazne opory, je
na neho spoľahnutie a aj jeho
zásluhou bolo
dr užstvo
mužov
po jesennej časti
v tabuľke
na druhom mieste. Perličkou je aj
to, že Peter dokáže nielen gólom
zabraňovať, ale ich aj dávať z pokutových kopov o čom sa presvedčili viacerí súperovi brankári.

Barbora Spišiaková, 18-ročná hráčka florbalu.
Majsterka Slovenska v kategór ii
U-19 žien. V minulom roku bola
nominovaná do
reprezentácie
v kategórii
junioriek.
Aj Barbora
sa podieľala na úspechu slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta
junioriek v Olomouci.

Potom nasledoval symbolický
prípitok s prianím spokojného
a úspešného nového roka. Program
pokračoval vystúpením pedagógov ZUŠ a filmom o športovcoch,
ktorí reprezentujú mesto na regionálnej, ale aj na medzinárodnej
úrovni. Oceneným športovcom
futbalistom Petrovi Machunkovi,
Filipovi Jančekovi, Andrejovi Bránickému, florbalistom Veronike
Turčákovej, Barbore Spišiakovej,
Michalovi Uhlíkovi, šachistovi
Františkovi Medveckému, volejba-

listkám Lucii Gejdošovej, Rebeke
Melkovej a stolnotenistovi Jakubovi Kuloštiakovi, ktorí svojimi
výkonmi vzorne reprezentovali
farby mesta doma aj v zahraničí
osobne zablahoprial primátor.
Odovzdal im aj vecné ceny, ktoré
im budú pripomínať tento slávnostný deň. Ocenenie si prevzala
aj florbalistka Nadežda Rakytová
ako Športový talent roka, Cenu
primátora za osobný úspech v roku
2010 získal Jaroslav Kulina. Titul
Zaslúžilá športová osobnosť mesta

bol udelený 96-ročnému Jozefovi
Krúpovi.
Vydarený večer končil spoločenským posedením, kde si všetci
prítomní mali možnosť pohovoriť
na rôzne témy s našimi športovcami. Pre všetkých športovcov boli
ocenenia impulzom do ďalšej práce, aby posunuli športové výkony
a šport v našom meste na vyššiu
úroveň. Príjemnú atmosféru doplnili vystúpenia učiteľov a žiakov
zo ZUŠ a Súkromnej ZUŠ.

Najlepší športovci nášho mesta

Filip Janček, 16-ročný predstopér, vekom síce ešte mladší
dorastenec, ale
svojimi výkonmi
na ihrisku patrí medzi najlepších. Jeho výkony si všimol aj
tréner A mužstva a Filip
si v súťažnom zápase už dokonca vyskúšal aj ako chutí futbal
medzi mužmi.

Andrej Bránicky, 15-ročný zadný stopér, spoľahlivá opora v obrane a
kapitán futbalového
mužstva starších
žiakov. A nd rej
patrí aj k najrýchlejším h ráčom
mužstva a nielen
to, pre mnohých
je vzorom
aj svojí m
pr íst upom
ku tréningovým povinnostiam.
Veronika Turčáková, 18-ročná, kapitánka, hráčka najvyššej
slovenskej florbalovej súťaže - extraligy.
Majsterka Slovenska v kategórii U-19 žien.
Od roku 2008
reprezentuje Slov e n s k o.
Na majstrovstvách sveta junioriek v Olomouci pomohla k historicky najlepšiemu výkonu Slovenska, kde
sa reprezentácia umiestnila na 5.
mieste. Je veľkým vzorom a oporou v tíme aj pre mladšie ročníky.

ZASLÚŽILÁ ŠPORTOVÁ
OSOBNOSŤ MESTA
Futbalový a volejbalový nadšenec

V tridsiatych rokoch minulého storočia bol v našom
meste oficiálne zaregistrovaný
futbalový klub spolu s turistickým a lyžiarskym. Dnes z tejto
éry aktívnych športovcov žije
už iba 96-ročný Jozef Krúpa,
ktorý hrával ako brankár od

roku 1932 - 1942, neskôr bol činovníkom futbalového klubu a
učiteľom v jednej osobe. Športu venoval podstatnú časť zo
svojho voľného času. Pri oceňovaní najlepších športovcov
bol na tohtoročnej „Novoročnej
čaši“ odmenený za obetavosť a
angažovanie sa v športe cenou

„Zaslúžila športová osobnosť
mesta“. Jozef Krúpa sa aktívne
venoval nielen futbalu, ale aj
volejbalu.
Od roku 1954 sa stal učiteľom na ZDŠ a hneď sa aktívne
zapojil do športového diania
v meste. Trénoval futbal aj

volejbal žiakov ZDŠ, brancov ako záložný dôstojník v
tamojšom Zväzarme, spoluorganizoval Dni telovýchovy v
Tvrdošíne, ako aj akcie spojené
so zabezpečovaním finančných
prostriedkov pre športový klub.
Žiakom sa aktívne venoval až
do roku 1980.

Tvrdošín má talent
Mesto Tvrdošín v spolupráci
s CVČ organizovalo II. ročník
okresnej súťaže „Tvrdošín má talent“. Vo finále o hlavnú cenu 200
eur bojovalo 16 súťažných čísel:
Henrieta Habláková - operný spev,
Dominika Grobarčíková - spev,
Katarína Stredanská - spev, Anežka Kurajdová - hra na husle a spev,
Zuzana Badárová - spev, Monika
Kováčová - recitácia, Dominika
Tekeľová - ľudový spev, roztlies-

kavačky Líšky a tanečné skupiny:
Karolínka I.- step, Karolínka II. step, Žabka - tanec, Žabka + Daisy
- tanec, Bodky - tanec, Slniečko
a Funky Girls - tanec, Superstarky - teck tonic a All in One - hip
hop. Porota sa na víťazovi zhodla
jednohlasne a hlavnú cenu udelila
Dominike Tekeľovej z Oravského
Bieleho Potoka. Víťazke gratulujeme a všetkým účinkujúcim
prajeme veľa úspechov.

Michal Uhlík, 22-ročný
útočník. Kapitán III. ligového
družstva mužov,
florbalu sa venuje
od strednej školy,
študent Žilinskej
univerzity. Víťaz prestížneho medzinárodného
t u r naja v
Br ne v kat egór i i ne registrovaných. Bývalý hráč
najvyššej slovenskej súťaže vo
florbale.

František Medvecký, 55-ročný
šachista, tréner a vedúci družstva
v jednej osobe, A
družstvo pod jeho
vedením už šiesty
rok hrá 3. ligu.
Svojimi výkonmi prispieva
k úspešným
v ýsle d kom
A družstva,
ale aj B, ktoré hrá štvrtú ligu. V
roku 2010 sa mu za šachovnicou
zvlášť darilo. Dosiahol výborné výsledky a uhral si elo FIDE
1956, keď z 15 zápasov uhral 12,5
bodu.
Lucia Gejdošová, 27-ročná
hráčka základnej zostavy a kapitánka volejbalového
družstva žien, ktoré v tomto roku
hrá 1. ligu. Hrá na
poste smečiara,
kde patrí medzi
najlepšie
bodujúce
hráčky. Je
veľmi všestrannou hráčkou, čo dokazuje aj
svojou výbornou hrou v poli. Svojou skúsenosťou a húževnatosťou

Tvoj svet je vypredaný štadión.
Víťazstvo: šťastia plný kamión.
Nestrkaj hlavu do piesku.
Preži si radosť z potlesku.
Keď padneš možno po stýkrát,
a máš celkom zodraté kolená,
zdvihni hlavu.
Prehra len ďalšiu výzvu znamená.

dokáže strhnúť celé družstvo k
výborným výkonom.
Rebeka Melková, 16-ročná,
mladá perspektívna hráčka volejbalu, ktorá svojim prístupom
a zodpovednosťou patrí medzi
najlepšie hráčky dr užstva našich
kadetiek.
Hrá na
poste blokárky a v družstve žien
svoje schopnosti dokazuje ako

univerzálna hráčka. Patrí tiež
medzi najlepšie bodujúce hráčky
družstva.
Jakub Kuloštiak, 19-ročný
mladý nádejný hráč
nášho stolnotenisového A-mužstva.
V súčasnosti patrí
k najlepším hráčom
nášho družstva, za
posledný rok výkonnostne podrástol,
čoho dôkazom bolo aj
jeho zaradenie medzi mužov.

Športový talent

Nadežda Rakytová, 15-ročná talentovaná hráčka
f lorbalu, ktorému
sa venuje tri roky.
Je kapitánkou starších žiačok a veľká opora celého
dr užstva. Pr vá
„ la s t ov ičk a“

koncepčnej práce ktorá
už okúsila chuť extraligového zápolenia. Vicemajsterka Slovenska
v kategórii U - 13 a
strieborná z medzinárodného turnaja
v Stupave v konkurencii Slovenska,
Čiech a Poľska.

Cena za osobný úspech
Jaroslav Kul ina, 47-ročný tenista z Domova sociálnych služieb
z Tvrdošína, ktorý
získal na Európskych letných
hrách špeciálnych olympiád vo War-

šawe striebornú medailu v dvojhre a zlatú
vo štvorhre. K týmto
oceneniam mu udelil
ocenenie aj predseda Žilinského samosprávneho kraja
„Cenu fair play“,
v kategórii o najférovejší prínos v
oblasti športu.

Úspešný trinásty ročník Hnúšťanského akordu pre ZUŠ Tvrdošín

Súťaž „Hnúšťanský akord“ je
vedomostnou previerkou žiakov
I. stupňa ZUŠ s celoslovenskou
pôsobnosťou v oblasti hudobnej
náuky.
V dňoch 20. - 21. marca si žiaci v kategórií A – Dávid Kováľ,
Simona Zuberská, Adela Romaňáková pod vedením učiteľky
Kataríny Zuberskej a žiaci v kategórií C – Klaudia Dyttertová,
Petra Kekeláková, Denisa Žemličková pod vedením riaditeľky
Mgr. Zuzany Vasekovej, zmerali
sily so žiakmi šiestich krajov
Slovenska na celoslovenskom
kole súťaže Hnúšťanský akord
2011 v Hnúšti.
Program Hnúšťanského akor-

du otvoril v nedeľu podvečer projekt „Karnevalové masky“, ktorý
na báze hudobných miniatúr
prof. Juraja Hatríka pripravila a
viedla Eva Čunderlíková. Sedem
družstiev si overovalo svoje percepčné schopnosti odhaľovaním
známych hudobných motívov
v „karnevalovom prevleku“.
Najlepšie si s úlohou poradili
tri družstvá a medzi nimi bolo
aj naše družstvo z Tvrdošína (C
kategória), čím si zaslúžili udelenie titulu MuMudr (muzikantmudrlant).
V pondelok ráno po slávnostnom otvore ní súťaže sa žiaci
pustili do overovania vedomostí
hravou formou, ktorá spočívala

v riešení úloh v štyroch oblastiach.
Cenu Prof. Jána Valacha – organistu, dirigenta a skladateľa,
rodáka z Hnúšte, žijúceho v Belgicku, získali v A kategórii žiaci
zo ZUŠ Tvrdošín, ktorí skončili
na prvom mieste. Srdečne blaho-

želáme! Družstvo C skončilo vo
svojej kategórií na 4. mieste, od
bronzu ich delilo iba 15 bodov.
Čestným hosťom tohto XIII.
ročníka bola Mgr. Alena Šabková, riaditeľka ZUŠ v Strakoniciach a vedúca umeleckej rady
Juhočeského kraja.

Žiaci z klavírneho oddelenia zo ZUŠ Tvrdošín sa 31.
marca zúčastnili na celoslovenskej klavírnej súťaži v Trnave. Úroveň súťaže je veľmi

vysoká, o čom svedčí aj počet
zúčastnených ZUŠ-iek z celého Slovenska a prihlásených
žiakov. Prvá kategória v hre na
klavíri do 11 rokov bola rozdelená na dve skupiny z dôvodu
až 62 prihlásených žiakov.
Diplom v zlatom pásme svojou hrou získala Terézia Šrobová pod vedením učiteľky
Leny Mikulášovej a diplom
v striebornom pásme Katarína Vajduliaková pod vedením
riaditeľky Mgr. Zuzany Vasekovej. V druhej kategórii v hre
na klavíri do 13 rokov získala
diplom v bronzovom pásme
Klaudia Dyttertová pod vedením učiteľky Leny Mikulášovej. Diplom za účasť v druhej
kategórii získal Tomáš Buc
žiak riaditeľky a Zuzana Zjavková žiačka učiteľky Mgr.art.
et. Mgr. Moniky Bažíkovej
v štvrtej kategórii.
Žiakom blahoželáme a ďakujeme za krásne výkony a
reprezentáciu ZUŠ, mesta
Tvrdošín a pedagógom za ich
prípravu!

11. ročník celoslovenskej súťaže
Schneiderova Trnava 2011

Päť pohárov pre CVČ

Centrum voľného času v Námestove organizovalo 3. apríla súťaž
„Tanec bez hraníc“. Naše CVČ reprezentovalo 5 tanečných skupín so
šiestimi choreografiami. Súťažilo sa
v tanečných kategóriách mladší a starší žiaci. V mladšej kategórii získala 1.
miesto tanečná skupina Bodky s choreografiou Turecko, 3. miesto tanečná
skupina Miňonky s choreografiou
Námorníci. V kategórii hip hop sme
získali 1. miesto, ktoré si právom zaslúžilo Duo All in one. Bodovali sme
aj v kategórii starší žiaci. Domov si
odniesli 2. miesto Superstar-ky a 3.
miesto Roztlieskavačky Líšky. Naše
CVČ v tejto súťaži získalo 5 pohárov.
Ďakujeme vedúcej skupín Ivete Hutyrovej za úspešné reprezentovanie
nášho mesta a držíme palce v ďalších
súťažiach.
Daniela Jurincová

Na súťaži krajského kola Tanečný Kubín získali
tanečníci vedení I. Hutyrovou dve prvé miesta.
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Narodili sa

10. 1.
14. 1.
16. 1.
18. 1.
4. 2.
8. 2.
9. 2.
10. 2.
10. 2.
17. 2.
22. 2.
25. 2.
27. 2.
11. 3.

Filip Gama
Šimon Kertys
Sofia Kozmová
Lukáš Franek
Michal Balún
Sofia Graňáková
Laura Beth Ulrichová
Ema Kristofčáková
Mário Vrabček
Michaela Kordiaková
Viktória Fábryová
Alžbeta Drgáňová
Oscar Studený
Marek Bažík

Sobáše

15. 1.
22. 1.
3. 2.
12. 2.
26. 2.
5. 3.
5. 3.

Lenka Bencúrová – Jozef Ptačin
Mgr. Dagmar Žochňáková – Ing. Ľuboš Lepáček
Jana Macáková – Miroslav Filek
Martina Rončáková – Boris Vavrek
Monika Jánošíková – Peter Polic
Lenka Kožienková – Peter Majerik
Adriána Domagalová – Anton Leja

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:

90 rokov
Helena Vajduľáková
Tvrdošín
85 rokov
Margita Balleková
Krásna Hôrka
Vilma Feniková
Medvedzie
Janka Kováčová
Tvrdošín
Otília Bandošťáková
Tvrdošín
Rozália Uherová
Medvedzie
80 rokov
Jozef Arvay
Medvedzie
Magdaléna Kovaliková
Medvedzie
Anna Randiaková
Tvrdošín
Margita Čuchorová
Tvrdošín
Štefánia Koniarová
Krásna Hôrka
Zdenek Vokál
Tvrdošín
Helena Bedrichová
Medvedzie
Anton Franek
Tvrdošín
Vladimír Gabarík
Krásna Hôrka
Mária Vokálová
Tvrdošín
Anna Vranová
Medvedzie
Jozef Balek
Krásna Hôrka
Emília Poláčiková
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
15. 1.
17. 1.
19. 1.
25. 1.
11. 2.
16. 2.
19. 2.
21. 2.
25. 2.
10. 3.
13. 3.
17. 3.

Anna Dvořáková
Michal Jarina
Zdeno Paraík
Irena Targošová
Anna Pafčová
Karol Šubjak
Milan Medvecký
Alojz Šimánek
Jaroslav Vajduľák
Ján Horáček
Mária Oravcová
Karol Sivoň

82-ročná
79-ročný
32-ročný
79-ročná
84-ročná
51-ročný
62-ročný
81-ročná
40-ročný
63-ročný
90-ročná
74-ročný

Spomienka

Uplynul rok ako sme na
poslednej ceste vo februári
odprevadili môjho milovaného
manžela, otca, starého otca

Janka Jelenčíka.
Odišiel navždy, ostal však v našich mysliach ako milujúci, láskavý,
chápavý, múdry a dobrý človek.
S láskou a vďakou spomína
manželka s rodinou.

Poďakovanie

„Zaspal som tichúčko bez slova
rozlúčky. Nestihol som posledné
zbohom dať, všetkým, ktorých som
mal rád...“
Dňa 25. februára 2011 dotĺklo
srdce nášho drahého manžela,
otca, syna, brata

Jaroslava Vajduľáka

vo veku 40 rokov.
Chceme sa poďakovať všetkým
príbuzným a priateľom za dôstojnú
rozlúčku, sústrastné slová a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ.
Ďakuje manželka Erika, deti Tomáš, Denis, Diana
a ostatná smútiaca rodina.

Deväťdesiatročná jubilantka

Prekrásne životné jubileum90. výročie narodenín - je pri
relatívnom zdraví a pohode oslávenkyne iste závideniahodné.
Tohto jubilea sa v kruhu svojich
najbližších dožila občianka nášho
mesta pani Helena Vajduľáková.
Pri tejto príležitosti jej bola osobne
v mene vedenia mesta zablahopriať zástupkyňa primátora Vlasta
Jančeková.
H. Vajduľáková sa narodila
v Krásnej Hôrke, svoj bohatý
a plodný život prežila v našom
meste. Po svadbe si s manželom
Štefanom postavili dom v Tvrdošíne, kde spolu vychovali 5 detí,
2 dcéry Irenu a Danielu a troch
chlapcov Antona, Štefana a Milana, radosť jej dnes robí však aj 15
vnúčat a 20 pravnúčat.
Počas svojho života zažila
i smutné chvíle hlavne vtedy, keď

jej manžel ostal v Rusku v zajatí.
Dnes si na spoločne strávené chvíle
s ním spomína s láskou, žiaľ, už

dvadsať rokov je vdovou. Ako hovorí, vždy sa snažili s manželom
šikovným stolárskym majstrom,

ktorý pracoval ako zoraďovač
v Nižnej všemožne pomáhať ľuďom vo svojom okolí.
Pani Helena pracovala ako robotníčka v Ľanárskych závodoch
v Nižnej, neskoršie v JRD a naposledy v PNZ Tvrdošín, ešte aj
na dôchodku. Doma ju tiež čakalo
dosť práce, keďže mali hospodárstvo. Možno si poviete, že nebol
čas na iné aktivity, ale pani Helena
sa i napriek tomu aktívne angažovala v Červenom kríži, Zväze žien,
kostolnom zbore, na ktorý veľmi
rada spomína, ale hrávala aj v divadelnom súbore. I keď dnes už
jej nohy najlepšie neslúžia, pamäť
má veľmi dobrú. Najviac sa však
vždy teší z tých najmenších, keď
ju prídu navštíviť.
Pani Vajduľákovej želáme pokojnú starobu a dni naplnené láskou v kruhu svojich najbližších.

Pozvanie na výstavu najkrajších slovenských kraslíc

V Mestskom kultúrnom stredisku v Tvrdošíne
sa 15. apríla o 1400 uskutoční otvorenie predajnej
výstavy s názvom Veľkonočné dekorácie, kde
sa svojou tvorbou bude prezentovať viac ako 80
tvorcov zo Slovenska a z Českej republiky.
Návštevníkov čakajú najkrajšie práce
zaslané do 9. ročníka celoštátnej súťaže
O najkrajšiu slovenskú kraslicu. Tvorcovia
si za zdobiace techniky zvolili najčastejšie voskovanie, dierkovanie, olepovanie
farebnými bavlnkami, drôtovanie a rôzne
nové experimentálne techniky, vyskytujúce sa najčastejšie v detských prácach.

Pre detských záujemcov sú tento deň
od 900 hodiny pripravené tvorivé dielne
drôtovania kraslíc a sklomaľby. Súťaž spolu s výstavou pripravilo Oravské kultúrne
stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Tvrdošín.
Predajná výstava potrvá do 2. mája.

Spojenú školu 2. marca navštívili
vzácni hostia zo Žilinskej univerzity
prof. Ing. Milan Dado, PhD, dekan
elektrotechnickej fakulty a prof. Ing.
Michal Pokorný, PhD, prodekan elektrotechnickej fakulty pre vzdelávanie.
Cieľom ich návštevy bolo stretnúť sa s
vedením školy a so svojimi bývalými
spolužiakmi z VŠDS Žilina. Hostia si
prehliadli priestory školy a stretli sa aj
so študentmi štvrtého ročníka študijného odboru Elektrotechnika so zameraním na elektronické počítačové systémy, televíznu a komunikačnú techniku

a tiež Technické a informatické služby
v elektrotechnike. Študenti od nich
získali cenné a komplexné informácie
o študijných programoch danej fakulty,
podmienkach štúdia, ubytovania, športového a kultúrneho vyžitia, možností
zahraničných stáži, atď. Od vedúcich
predstaviteľov fakulty zarezonovali
výzvy pre našich žiakov. Apelovali na
mimoriadnu investíciu, o ktorú by sa
mali snažiť všetci mladí ľudia, a tou je
získanie kvalitného technického vzdelania, ktoré v dnešnej dobe musí byť
podporené znalosťou svetových jazykov

- prednostne znalosťou angličtiny. Informovali aj o významných projektoch,
ktoré realizuje univerzita v spolupráci
so strednými školami.
Riaditeľ Spojenej školy Ján Korenčiak v tejto súvislosti informoval
študentov o veľmi dobrej vzájomnej
spolupráci s univerzitou, čo dokumentoval na konkrétnych príkladoch pri
projektoch. Spomenul projekt „Tvorba
obsahov pre e-learning TOPeL“, na
ktorom sa podieľali: Ing. Ján Korenčiak,
Ing. Ján Medvecký, Ing. Ľudmila Uhlíková, Ing. Anna Stáreková a Mgr. Júlia

Dlugošová, ďalším bol projekt „Elektronizácia prihlasovanie na vysoké školy
prostredníctvom Portálu VŠ, do ktorého
boli zapojení SPU v Nitre, ŽU v Žiline,
TU Košice a zo Spojenej školy Ing. Dušan Venglarčík a Ing. Ján Korenčiak, ale
tiež účasť na spoločných aktivitách ŽU
v Žiline a SŠ Tvrdošín v rámci z@ict
klastra, ktorý združuje 12 zakladajúcich
členov zo súkromného, akademického
a verejného sektora. Školenie zamerané
na programovanie „JAWA“ a zapojení
do projektu boli Ing. Ľudmila Uhlíková
a Mgr. Júlia Dlugošová. Ján Korenčiak

Výročná schôdza Miestneho spolku
SČK Medvedzie – Tvrdošín s 50-člennou základňou sa uskutočnila v priestoroch MsKS. Zo správy predsedníčky
spolku Evy Krajčiovej vyberáme podstatné časti.
Do organizácie sa im v minulom
roku prihlásili dvaja členovia, smutnej-

šou udalosťou však bol odchod najstaršej
členky Anny Cholvádovej a Táničky
Várovej, ktorá zomrela v Prahe.
Spolok v uplynulom roku veľmi
dobre spolupracoval so ZŠ M. Medveckej, MŠ v Medvedzí, sociálnou a
zdravotnou komisiou pri MsÚ, so ZRTV
a Klubom dôchodcov Skalka. Členky

Boková, Skurčáková a Džuganová sa v
telocvični venovali záujemcom o pohyb
pre strednú generáciu a Eva Zvarová
dôchodkyniam v KD Skalka.
Pochvalu si zaslúžia členky učiteľky
Vrláková, Kollárová, Ďubašáková, Lajmonová zo ZŠ M. Medveckej, ktoré sa
venujú žiakom v projekte Zdravá škola
a pri výchove hliadok mladých zdravotníkov (HMZ) Júlia Pavlíková, ktorá
pripravuje žiakov i na súťaž.
Počas roka realizovali projekty
„Zdravá škola“, „Svetový deň srdca“.
Svetový deň duševného zdravia a Svetový deň výživy a „Deň jablka“.
MUDr. Anna Medvecká je predsedníčkou komisie sociálnych vecí a rodiny
pri MsÚ, a tak aj tu v rámci činnosti tejto
komisie vyhľadávajú dysfunkčné rodiny
a neprispôsobivých jedincov, spolupracujú s kurátorom Sociálneho odboru OÚ
a psychologickou poradňou a snažia sa
napomáhať aj touto formou. Každoročne
sa venujú charitatívnym akciám, akými
sú Deň narcisov, Modrý gombík, Biela

ceruzka a podobne. Veľmi aktívnou je
MUDr. Adriana Rašková v minulom
roku odprednášala opatrovateľkám
štyri prednášky. Spolu s E. Krajčiovou
navštívili ÚSS v Tvrdošíne a darovali
27 klientom vianočné sladkosti. Spolok
sa venuje aj dobrovoľnému darcovstvu,
počet darcov krvi v našom meste je vyše
dvesto. Potešiteľné je, že pribúdajú aj prvodarcovia. Výročné rokovanie prítomným spestrila aj MUDr. Svatava Žáková
prednáškou o alternatívnej medecíne,
kde nechýbali ani praktické ukážky.
Bohatý plán úloh ich čaká aj v tomto roku, spomenúť môžeme školenia
pre seniorov, prednášky so zdravotnou
tematikou v ZŠ, pomoc pri príprave
HMZ na súťaž. Plánujú zúčastňovať sa
turistických výletov do okolia, napomáhať starým občanom pri skvalitňovaní
ich života, získavať dobrovoľníkov a
podobne, propagovať činnosť aj v médiách, hlavne preto, aby sa do tejto dobrovoľnej činnosti zapojili aj ďalší naši
spoluobčania.

Žiaci ZUŠ vo výtvarnom a literárnodramatickom odbore potrebujú pre svoj
umelecký rast nadobúdať nielen praktické skúsenosti s rôznymi technikami
a názornými pomôckami na vyučovaní, ale ich tiež konfrontovať s tvorbou
a skúsenosťami iných umelcov. Deň plný
umenia a nezabudnuteľných zážitkov
žiaci absolvovali 7. marca v divadle J. G.
Tajovského vo Zvolene, kde sa zúčastnili predstavenia Snehulienka a sedem
trpaslíkov. V Lesníckom a drevárskom
múzeu sa dostali do starej školy. Škola
spred 100 rokov prekvapila a navodila
mnoho otázok. Expozícia Etudy z dreva
ich vlákala medzi hračky a hlavolamy,
ktoré si žiaci mohli vyskúšať. Vytvorili

ich študenti škôl s umeleckým zameraním z rôznych častí Slovenska.
V Banskej Bystrici ich v Thurzovom dome čakali tvorivé dielne pod
názvom Múzeum hrou a Dobrodružstvá
jaskynných malieb. Žiaci a študenti vo
veku od 7 - 21 rokov sa zapájali do pripravených aktivít. Tvorili ako v praveku, s prírodnými materiálmi a so sebou
si odniesli vytvorené práce.
Ďakujeme všetkým, čo priložili
ruky k zdarnému priebehu exkurzie.
Mestu Tvrdošín za autobus, pani učiteľkám výtvarného odboru za ochotnú
spoluprácu a dozor. Žiakom a študentom za ich dobré správanie.
L. Verzálová

Vzácna návšteva zo Žilinskej univerzity

Ich činnosť je pestrá a bohatá

Pripravujeme pre vás

Vážení spoluobčania neustále pre vás pripravujeme zaujímavý program. Medzi ponúkanými formátmi nechýbajú koncerty, prednášky, diskusie i vernisáže. Veríme, že si z
našej ponuky vyberiete.
15. 5. Benefičný koncert materských škôl –
1500 – kino Javor – vystúpenia detí materských škôl
16. 5. Beseda so spisovateľkou – spoločenská sála MsKS
– stretnutie s poetkou Máriou Stopkovou
17. 5. „Na skle maľované“ – kino Javor
- divadelné predstavenie v podaní hercov Divadla bez opony
22. 5. Májový koncert – Trojičné námestie
– hudobný koncert v podaní žiakov a učiteľov ZUŠ
27. 5. Batôžkový majáles - spoločenská sála – májová veselica pre verejnosť
31. 5. Absolventský koncert – spoločenská sála – koncert žiakov ZUŠ
Okrem týchto podujatí sa uskutoční rozprávkové dopoludnie pre deti MŠ, Detská show
v kine Javor, čítanie z nových encyklopédií v mestskej knižnici a ďalšie.

Stavanie mestského mája
Na Trojičné námestie vás pozývame 29. apríla o 1500, kde sa
uskutoční celomestské podujatie s kultúrnym programom.

Gessayovo pero a Paleta M. Medveckej

Mesto Tvrdošín vyhlasuje 4. ročník literárnej a výtvarnej
súťaže pre žiakov ZŠ, stredných škôl a dospelých pod názvom
Gessayovo pero a Paleta M. Medveckej. Uzávierka bude 27. mája.
Vernisáž a vyhodnotenie výstavy sa uskutoční v MsKS 7. júna a
výstava potrvá do 20. júna.

Mesto očami fotografa
Mesto Tvrdošín vyhlasuje fotografickú súťaž pre obyvateľov mesta.
Uzávierka súťaže je 21. 10., vernisáž a vyhodnotenie sa uskutoční 4. novembra a výstava v priestoroch MsKS potrvá do 30. novembra.
Info o súťažiach: MsKS, č.t. 5322167, www.tvrdosin.sk

Bezplatné doučovanie

Občianske združenie Misia mladých ponúka možnosť bezplatného
doučovania pre deti 1. - 5. ročníka základných škôl. Doučovanie vykonávajú sociálni pracovníci združenia. Bližšie informácie v klubovni
Open Space (budova oproti kostolu) v pondelok a v piatok od 800-1200.

Za Snehulienkou do Zvolena

Advokátska kancelária
KUBINEC & PARTNERS, s.r.o.
so sídlom v Banskej Bystrici oznamuje, že od 1. apríla 2011 otvorila svoju pobočku v Tvrdošíne na Trojičnom námestí 199 (sivá budova
vedľa Mestského úradu prvé poschodie nad T-COM-om).
Advokátska kancelária, ktorú v Tvrdošíne zastupuje JUDr. Monika
Pindiaková ponúka svoje právne služby najmä v oblasti občianskeho,
pracovného, rodinného, správneho a obchodného práva.
Veríme, že tieto právne služby budú využívať občania z Tvrdošína
a jeho okolia.
Už teraz vám ďakujeme za dôveru.

8

Naši sa prebojovali na čelo tabuľky
Muži 5. liga
Černová - Tvrdošín 0:4 (0:2),
góly: Šípka 2, Belo, Oršuliak.
Tvrdošín - Palúdzka 4:0 (3:0),
góly: Petrek, Pikna, Šípka, Oršuliak.
Ludrová - Tvrdošín 0:2 (0:1),
Petrek, Pikna.
Po dobrom výkone si naši
futbalisti zo súperových ihrísk
odniesli plný bodový zisk. Naplno
bodovali aj doma a prebojovali sa
tak do čela tabuľky.
Početná divácka kulisa si bola pozrieť prvý jarný zápas na domácej pôde s
Palúdzkou, v ktorom ich naši chlapci pobavili dobrým futbalovým výkonom.

Stolný tenis
Sezónu ukončili v druhej lige aj
naši muži a tu sú ich posledné výsledky: Rabča A - Tvrdošín A 10:8, Martin
A - Tvrdošín 15:3, Vrútky A - Tvrdošín 12:6, Tvrdošín - Bytča A 4:14,
Tvrdošín - Žilina B 7:11, Krupina A
- Tvrdošín 10:8, B. Bystrica RIALL

A - Tvrdošín 14:4, Tvrdošín - Ružomberok B 3:15, Tvrdošín - Dolný Kubín
SPST A 10:8, Stránske A - Tvrdošín
9:9, Višňové A - Tvrdošín 8:10, Tvrdošín - Kysucké Nové Mesto A 9:9,
B. Bystrica RIALL B - Tvrdošín 6:12,
Brezno A - Tvrdošín 10:8.

Zlato získali šiestačky
Od októbra 2010 do januára 2011 sa uskutočnila v ZŠ M.
Medveckej florbalová liga dievčat.
Po siedmych kolách a urputnom
zápolení si nakoniec víťazstvo

Alexandra Horváthová, Michaela
Pekárová a Alica Kovaľová, bronz
získali Upíry: Dominika Fučeková, Alexandra Olbertová, Kristína
Belicová, Michaela Mikulášiková

Dorast 3. liga
Tvrdošín - Lučenec 0:1 (0:0).
I napriek dobrej hre našich
dorastencov, nastrelených tyčiach
a ďalších vyložených šanciach sme
nedokázali súperovi streliť gól, naopak hostia po štandardnej situácii
dali gól a odniesli si všetky body.
L. Mikuláš - Tvrdošín 6:1, gól:
Janček, Tvrdošín - D. Kubín 1:0.
Starší žiaci 2. liga
Tvrdošín - V. Rovné 4:0, góly:
L. Repka 2, S. Zaťko, M. Lajš.

Florbal extraliga
Obidva štvrťfinálové zápasy na
domácej pôde naše dievčatá vyhrali
a dokázali nielen súperovi ale i divákom, že vedia hrať florbal na vysokej úrovni a porazili minuloročného
majstra Nemšovú na zápasy 3:1.
Domáce duely si počas dvoch dní
pozrelo vyše tristo divákov, ktorí
vytvorili dievčatám výbornú športovú atmosféru.
Štvrťfinále: NTS Nemšová -

Fbk Tvrdošín 5:6, Nemšová - Tvrdošín 7:6 p.p., Tvrdošín - Nemšová
9:3, Tvrdošín - Nemšová 9:7.
Semifinále: ŠK 98 Pruské - Tvrdošín 5:6, Pruské - Tvrdošín 5:2,
Tvrdošín - Nemšová 3:11, 5:4.
V rozhodujúcom zápase v Pruskom dievčatá prehrali, Pruské Tvrdošín - 7:2, nepostúpili do finále
a skončili v extralige na štvrtom
mieste.

Volejbal
Tvrdošín - Martin 0:3 (-16,-21,-14), 1:3 (-22,-18,19,-17).
Sezónu dvojzápasom s Martinom skončili aj naše prvoligové volejbalistky. I keď nestačili na hostky, rozlúčili sa sympatickým a bojovným výkonom.

Obhájili vlaňajšie prvenstvo
V Kysuckom Novom Meste sa
uskutočnil medzinárodný futbalový turnaj žiakov narodených „97“
a mladších, ktorého sa zúčastnili
aj družstvá z Čiech a Poľska. Naši
chlapci pod trénerskou taktovkou
Jaroslava Floreka obhajovali minuloročné prvenstvo a po výbornom
výkone bez prehry skončili na prvom
mieste. Najlepším hráčom turnaja
bol vyhodnotený náš Lukáš Repka.
Na turnaji nás reprezentovali:

vybojovali dievčatá zo 6. C triedy, Grazy Grils v zložení: Sandra
Harkabuzová, Viktória Gešayová,
Radka Rennerová a Dominika
Bednárová, druhú priečku obsadili Lamy: Vanesa Jandurová,

Majstrami kraja Kysel a Divinská

Michal Lajš, Peter Gallas, Michal
Zembjak, Lukáš Repka, Matej
Janol, Adam Balún, Matej Lajš,
Ľubomír Gerát, Martin Žmuráň,
Jakub Stankovič, vedúcim družstva bol Peter Balún. Dosiahnuté
výsledky: Tvrdošín - Kys. N.
Mesto 1 4:1, Tvrdošín - Tatran
Turzovka 4:1, Tvrdošín - Kys. N.
Mesto 2 5:2, Tvrdošín - Spartak
Jablunkov 1:1, Tvrdošín - MKS
Gogolín 8:1.

V Oravskej Lesnej sa uskutočnili majstrovstvá kraja najmladších
žiakov, ktorých sa zúčastnilo trinásť chlapcov. My sme tam mali jedného
zástupcu 9-ročného Martina Kysela a ten si počínal veľmi úspešne. Vo
finále porazil Dalibora Dika z Oravanu Námestovo a stal sa majstrom
kraja na rok 2011. Ďalšiu zlatú medailu pridal vo štvorhre, keď s Daliborom Dikom vo finále porazili hráčov z Čadce.
Majstrovstiev kraja sa zúčastnili aj dievčatá, majsterkou na rok 2011
sa stala Natália Divinská, druhú priečku obsadila taktiež naša hráčka
Sabína Chylová a tretia skončila Petra Kolárová z Martina.

Dve striebra pre ZŠ Medvedzie
Výborný úspech dosiahli žiaci aj
žiačky ZŠ M. Medveckej, keď v krajskom kole základných škôl aj družstvo
žiakov aj žiačok obsadilo výborné 2.
miesto.
Žiaci v skupine porazili Martin a
Čadcu po 4:0, v semifinále Ružomberok 4:2. Vo finále nestačili na Námestovo, keď prehrali 1:4. Školu reprezen-

tovali Jakub Michalčík, Marek Bebej,
Matúš Djubašák a Šimon Pakos.
Žiačky Katka Belopotočanová,
Natália Divinská a Sabína Chylová tiež
vyhrali svoju skupinu, keď porazili
Benice 4:0, Štiavnik 4:1, vo štvrťfinále Dlhú 4:1 a v semifinále Rabču 4:2.
Vo finále nestačili na Ružomberok
a prehrali 1:4.
(bi)    

MEDVECKÁ 12
Medzi prvými, ktorí sa vybrali na 23. ročník zimného prechodu Medveckej 12 boli organizovaní turisti z Tvrdošína vystrojení nie lyžami, ale
trekingovými palicami, pretože v doline bolo málo snehu. Na Javorovôm
turistov privítalo slnečné počasie a všetci účastníci sa okrem nádherného
výhľadu na široký masív Roháčov mohli pokochať aj teplými takmer
jarnými slnečnými lúčmi. Tradične už na vrchole nechýbal ani Fero
Medvecký „Koco“, ktorý so svojou harmonikou a spevom robil dobrú

a Klaudia Šprláková. Najviac
gólov 32 nastrieľali D. Fučeková
a S. Harkabuzová, najlepšou hráčkou bola vyhlásená K. Belicová
a brankárkami Zuzana Kohárová
a Patrícia Šipošová.

Ocenenia aj do Tvrdošína
Do ankety o najférovejší čin
športovca „Cena fair play predsedu
Žilinského samosprávneho kraja“
prišlo 16 nominácií zo stredných
škôl. Nás teší, že medzi ocenenými, ktorých vybrala komisia boli
aj študentky Radoslava Janáková
a Martina Gogoláková zo Spojenej
školy v Tvrdošíne, ktoré poskytli

prvú pomoc ranenému snoubordistovi počas lyžiarskeho kurzu.
V ankete o najférovejší prínos
v oblasti športu boli ocenení pedagógovia, ocenenie získal aj Miloš
Golboň z Gymnázia v Tvrdošíne.
Ceny oceneným odovzdali predseda ŽSK J. Blanár a futbalisti Žiliny
J. Piaček a E. Rilke.

O postup na majstrovstvá sveta sa pričinili aj naše dievčatá
V dňoch 2. - 6. februára ženská
florbalová reprezentácia Slovenska vybojovala na kvalifikácii v
Poľsku historickú účasť na majstrovstvách sveta, ktoré sa budú
konať vo Švajčiarsku. Teší nás, že

v nominácii boli aj naše dievčatá: Mária Stančeková, Veronika
Turčáková, Barbora Spišiaková,
Milota Hutirová a nechýbala ani
Denisa Ferenčíková, ktorá v súčasnosti hrá za Vítkovice.

Postúpili na majstrovstvá Slovenska
Po víťazstve v krajskom kole starších žiačok zo ZŠ Márie Medveckej
v celoslovenskej súťaži Orion Cup
2011 vo florbale sa podarilo postúpiť
do celoslovenského finále i mladším
žiačkam. Veríme, že vo finále v Nitre,

budú dievčatá úspešné. Školu reprezentovali: M. Buková, R. Kráľová, S.
Harkbuzová, A. Habovská, D. Bednárová, A. Chorvátová, D. Fučeková, K.
Belicová, P. Šipošová, V. Jandurová.
A. Kovaľová a R. Rénerová.

Pohár putoval do Púchova
V športovej hale sa (26. 2.) stretli
starší žiaci na turnaji „O pohár primátora“. O zaujímavé a atraktívne duely
sa postarali hráči prvoligových družstiev z Púchova, Kysuckého Nového

Mesta, Ružomberka a druholigových
Bytče, Belej a domáceho Tvrdošína.
Zvíťazil Púchov pred Ružomberkom
a Belou, na štvrtom mieste sa umiestnili naši chlapci.

náladu, ktorá v Krčme u Koca pokračovala až do neskorých večerných
hodín. Organizátorom najstaršieho turistického podujatia na území
nášho mesta Občianskemu združeniu Medvedzie sa podujatie, ktorého
sa zúčastnilo 130 účastníkov naozaj vydarilo, nechýbala ani tradičná
zabíjačková kapustnica a iné špeciality. Text a foto: Jozef Medvecký

Novým šampiónom Poľovník
Slávnostné ukončenie Mestskej halovej f utbalovej ligy
2010/2011, ktorá začala písať
novodobú históriu v roku 1999,
kedy bola odovzdaná do užívania
nová športová hala, sa uskutočnilo
v spoločenskej sále (26. marca).
Organizátori podujatia Jaroslav
a Jozef Vrabčekovci spoločne
s predsedom športovej komisie
a poslancom MsZ Milanom Kováčom a prezidentom futbalového
klubu Milanom Sirotom dekorovali tých najlepších. Víťazom
sa stal Poľovník v zostave: J.
Hradský, P. Pazúrik, S. Drbiak,
J. Pavčo, P. Tekeľ, M. Pavelek, R.
Petrek, R. Kozáčik, M. Medvecký, M. Bednár a J. Holub, ktorý
po minuloročnom druhom mieste
dosiahol teraz najvyššiu métu.
Úspech z vlaňajška nezopakovala
Stará Krčma, skončila na druhom
mieste, bronzovú priečku obsadili
Dravci, za nimi skončili Koruna,
Rotek a Rebeli.
Poľovník okrem putovného pohára získal aj ďalší, pretože kráľom strelcov sa stal

Marcel Bed nár s 33 gól mi.
V zostave All stars najviac
hlasov získali L. Kazík, P. Pazúrik, L. Repka, Mi. Sirota ml. a A.
Brčák a ešte pre poriadok pohár
Fair play si odniesla Stará Krčma
so 125 bodmi.

Poprvýkrát si futbalisti na záver oficiálnej časti urobili spoločnú
fotografiu. Vynikajúcu futbalovú
atmosféru počas spoločenského
večera vhodne vytvoril DJ Miro
Gál, nechýbala tombola a zábavné
súťaže. Na svoje si prišli aj man-

želky a priateľky futbalistov, ktoré
už tradične na týchto podujatiach
nechýbajú a pre ktoré bol tento
večer od hráčov možno aj akousi
odmenou za ich pochopenie, že
im umožnili počas nedieľ venovať
sa futbalu.
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