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Základná umelecká škola si pripomenula 30. výročie založenia
„Umenie je nevyhnutné, aby
človek bol schopný poznávať
a meniť svet - ale je nevyhnutné
tiež pre kúzlo, ktoré je v ňom
skryté,“ citát Ernsta Fischera
naplno vyjadruje dôležitosť umenia, a teda výchovy k umeniu pre
každého človeka,
pre celé ľudstvo.
Ú loho u k a ž dej
spoločnosti je vytvárať podmienky,
aby sa táto forma
„zušľachťovania“
ľudí stala pre nich
potrebnou a dostupnou.
Naša základná umelecká škola
v tomto roku oslavuje 30. výročie
svojho vzniku. To
je fakt, ktorý si zaslúži pozornosť a ktorý vypovedá,
že škola má pevné základy, má čo
ponúknuť deťom i dospelým a je
o ňu stály záujem. Za sebou má
prácu so stovkami detí, ktorých
život ovplyvnila, pretože umenie prináša do života každého
človeka, no najmä dieťaťa, novú
kvalitu.
Som rád, že máme túto
umeleckú školu v našom meste
a verím, že si škola zachová svo-

ju dobrú úroveň a naďalej sa bude
zvyšovať profesionalita pedagógov, aby žiaci získali čo najlepšie
vzdelanie.
Teší ma úspech nadaných žiakov,
ktorí si prinášajú ocenenia nielen zo

Slovenska, ale aj z medzinárodných
súťaží, no naďalej našim cieľom
zostáva dobrá úroveň všetkých
žiakov.
Uvedomujem si, že v umeleckom
školstve je potrebný aj spätný odraz,
čím je verejná prezentácia žiakov.
Aj preto poskytujeme nadaným
žiakom okrem komorných koncertov
možnosť prezentácie na verejných
priestranstvách. Žiakov a pedagógov školy prizývame na celomest-

ské akcie, kde má širšia verejnosť
možnosť vidieť ich výsledky práce
a nadania. Priestor na zviditeľnenie
majú možnosť aj v našej najvzácnejšej pamiatke ocenenej UNESCO,
v drevenom gotickom kostole počas

Hudobného leta.
Predviesť svoje umenie mali
možnosť minulý rok aj pred účastníkmi našich partnerských miest
z európskych štátov. Nesklamali.
Predviedli dobrý výkon, za čo si
zaslúžili ich obdiv. Takto by som
mohol pokračovať ďalej.
Za vedenie mesta i mestské
zastupiteľstvo môžem sľúbiť, že sa
naďalej budeme snažiť udržať školu
a zlepšovať jej materiálne podmien-

ky na štúdium a vytvárať priestor
na sebarealizáciu a verejnú prezentáciu žiakov.
Chcem sa poďakovať celému
pedagogickému kolektívu a zamestnancom za tvorivú a obetavú
prácu. Prijmite moje
uznanie ako aj prianie, aby odmenou
a radosťou boli pre
nás všetk ých vaši
žiaci, ktorých vaše
úsilie robí citlivejšími a pozornejšími
voči svetu.
Verím, že si škola
zachová i naďalej
vysoký kredit, ktorý
počas troch desaťročí získala. Žiakom
a absolventom školy
prajem nech vnášajú
do života umenie,
ktoré obohatí ich samotných a aj nás, jeho prijímateľov s prianím nech pre naše mesto
prinášajú kultúru v jej rozmanitosti a kultivovanosť.
Do ďalšej práce prajem
všetkým veľa úspechov a tým,
ktorí pochopili dôležitosť kultúrneho života, želám veľa nápadov
a inšpirácie ako urobiť život
v našom meste ešte bohatším.
So želaním ďalších úspechov škole
Ivan Šaško, primátor mesta

Deti uvili kyticu vďaky
Druhú májovú nedeľu pripravilo mesto už tradičnú osla- pre vás pripravilo. Poďakovať sa
vu všetkým matkám ako vyjadrenie vďaky za lásku, energiu chcem tu prítomným matkám, ale
aj ostatným ženám nášho mesta
a úsilie, ktoré vynakladajú pri výchove detí.
za ich trpezlivosť pri výchove
Priestory kina Javor sa do zabúdať. Je to sviatok našich naj- našich detí. Prítomnosť matky
posledného miestečka zaplnili drahších bytostí - Deň matiek. v živote dieťaťa je nenahradimamičkami a starými mamami, Chcem sa vám osobne poďakovať teľná. Viem, že život nie vždy
ktoré prijali pozvaprináša len pekné
nie primátora Ivana
chvíle, sú aj také,
Šašku. Po úvodnej
ktoré si vyžadujú
básni „Modlitba za
pri prekonávaní
matku“ a husľovom
rôznych prekážok
súbore sa ku príod našich matiek
tom ný m matkám
veľa úsilia, lásky
prihovoril primátor.
a obetavosti, kto„V každodennom
ré odmala vštepuzhone pod tlakom
jú svojim deťom.
povinností si mnoRola matky v žihokrát ani neuvevote detí je nenadomujeme, ako sa
hraditeľná. Dnes
striedajú dni prašpeciálne je čas
covné i sviatočné.
povedať im ako
Zišli sme sa tu dnes, aby sme za to, že ste si našli čas a prišli ich máme radi, čo pre nás znamesi pripomenuli výnimočný deň, stráviť nedeľné odpoludnie pri najú a vyjadriť im našu vďačnosť
na ktorý by sme nikdy nemali kultúrnom programe, ktorý mesto za všetko, čo pre nás urobili,“

povedal okrem iného primátor.
A potom už pre oslávenkyne
čakal darček v podobe kultúrneho programu, ktorý s chuťou
a radosťou pripravilo vyše sto
detí z materských škôl, CVČ,
ZUŠ, SZUŠ a speváci Diana
Krišková a Richard Zaťko.
Na podujatí si z rúk primátora prebrala ocenenie „Matka
roka 2011“, pani Anna Tarajová
z Krásnej Hôrky, o ktorej jej
osem detí napísalo pekný list,
ktorý začínal slovami: „Naša
mamička je pre nás a vždy
ostane tou najlepšou matkou
na tomto svete...“ Po skončení
programu oslávenkyniam vo
vstupnej hale gratuloval primátor Ivan Šaško s poslancom MsZ
Milanom Kováčom, ktorí odovzdali každej mamičke darček
s kvietkom, ktorý bol vyjadrením poďakovania a uznania od
vedenia mesta.

Investícia do životného prostredia je investícia do budúcnosti
Projekt Zberný dvor je veľkým úspechom nášho mesta, ktorým sme
vytvorili
podmienky pre plnenievšetkým
náročných noriem, ktoréprekážkam,
aj Slovensku
Napriek
Zberný dvor stojí
prikázala plniť Európska únia. Projektom sme si vytvorili podmienky

najmä pre udržateľnosť nášho životného prostredia a v neposlednom
rade so snahou nezvyšovať výšku poplatku za domový odpad, ktorý
máme v tomto období určite najnižší na Slovensku.
Areál zberného dvora pozostáva z výrobnej haly, kde sa
nachádza technológia triediacej
linky na separovanie odpadov
a priestormi pre ich lisovanie
na univerzálnom špeciálnom
zariadení. Ďalšie haly budú slúžiť ako skladovacie priestory
pre kontajnery na triedenie od-

padov a jeho uskladňovanie pred
odvozom na ďalšie spracovanie.
Okrem sociálnych zariadení pre
obslužný personál sa tam nachádzajú garáže pre mechanizmy
získané cez projekt, skladové
priestory pre ďalšie špeciálne
komodity triedenia a separovania
odpadov. Vedľa hlavného dvora

sa za železničnou traťou nachádza ďalší dvor na uskladňovanie
osobitného triedeného odpadu a
najmä podmienky pre štiepko-

vacie zariadenie na štiepkovanie konárov i odpadov z dreva
a plochami pre uskladňovanie
biologického odpadu.
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Dobrá správa
pre Tvrdošín stavebné povolenie
je na svete
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Kruháč vyriešil nielen
bezpečnosť premávky,
ale aj zásadne zmenil
centrum mesta

číslo 4

Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablov ým,
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 pot ulujú.

Posila v slove

Ježišu, Ty poznáš naše starosti! Vieš, koľko človek sa
trápi so svojím sebectvom, aby ho prekonal a vytváral v sebe
milovanie pre druhého. Ty poznáš naše starosti s druhými,
že ľudia vedia využívať našu dobrotu a využitých si nás
ďalej nevšímajú. Pane, Ty si prišiel, aby si pomohol mne,
človeku. Chcem si ťa všímať bez ohľadu na spoločenskú
slušnosť. Chcem prichádzať k Tebe a chcem od Teba počuť:
odpúšťajú sa ti hriechy, lebo miluješ. Duchu Svätý, pomôž
mi, aby som ešte ďalšiu vetu mohol počuť: Tvoja viera ťa
zachránila. Pomôž mi veriť!
Július Chalupa

Cirkevná slávnosť v mestskom parku

Jedno zo zastavení.
Eucharistická procesia na
oslavu Božieho tela sa uskutočnila 6. júna na záver sv. omše. Po
jej skončení nasledovala procesia
so Sviatosťou oltárnou, ktorá sa
z kostola vybrala po námestí do
parku ku štyrom oltárikom. Pri
každom sa uskutočnilo požeh-

nanie farnosti a veriacich, čo
umocnila aj kultivovaná atmosféra parku, ktorý sa stal dôstojným miestom nášho mesta,
kde radi chodia naberať nové
sily okrem našich občanov aj
turisti, či občania okolitých
miest a obcí.

POZVANIE DO ORAVÍC
dňa 28. - 29. JÚLA 2012

FOLKLÓRNE ORAVICE
UŽ V NOVOM AMFITEÁTRI

Tešíme sa na stretnutie s vami pri odpustovej
slávnosti a peknom kultúrnom programe.

Festival cirkevných piesní

V programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je zahrnutý aj rozvoj mestskej časti Oravice, ktorého
ciele mesto postupne napĺňa. Z dôvodu zvýšenia atraktivity
územia a pokrytia kultúrnych potrieb sa postupne vytvárajú
podmienky, kde aj pre ďalší rozvoj cestovného ruchu sa realizuje výstavba amfiteátra, na ktorý mesto získalo časť finančných prostriedkov z eurofondov cezhraničnej spolupráce.
Ďalšou aktivitou v rámci tohto projektu bude Festival
cirkevných piesní, ktorý sa uskutoční 30. júna o 1500 v už
v tomto novom prostredí.
Projekt Pieseň znie oravickou a kościeliskou dolinou je
spolufinancovaný Európskou úniou a štátnym rozpočtom
z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013.
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Dobrá správa z Krakowa
Jedna celá generácia mladých ľudí chodieva okolo bývalého hotela Limba ako objektu, na ktorý sa dá pozerať len zvonku. Najnovšia
informácia z Krakowa naznačuje, že po dlhých rokoch nekonečných
súdnych konaní sa tento stav v dohľadnej dobe môže zmeniť.
Pre záchranu objektu muselo
mesto „bojovať na dvoch frontoch“. Prvým bol „nekonečný“
príbeh s jeho fiktivným majiteľom a druhým bolo hľadanie
možností na jeho obnovu.
Zdá sa, že odteraz budeme
počúvať len dobré správy. Okresné, krajské a Najvyšší súd SR, ba
dokonca Ústavný súd SR potvrdili za majiteľa objektu mesto
Tvrdošín a informácia z Krakowa potvrdila, že projekt mesta
aktuálne podľa vypísanej výzvy
EÚ pomenovaný ako „Centrum
turizmu a tradícií“ definitívne splnil všetky požadované
kritériá a bol potvrdený nielen
na Slovensku, ale aj v Poľsku,
keď mesto Tvrdošín je v tomto
programe vedúcim partnerom.
„Museli sme ešte mnohé veci
dokladovať, dopĺňali sme ekonomickú analýzu a pripravovali

aktuálne rozpočty. Projekt je
v záverečnej fáze. Bol som informovaný, že z Krakowa bola
zmluva zaslaná do Warszawy,
a je len otázkou času, kedy budem vyzvaný k jej podpísaniu
s ministrom regionálneho rozvoja Poľskej republiky,“ informoval
nás primátor.
V zmysle zmluvy sa bude
z prostriedkov Európskej únie
a štátneho rozpočtu z Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika 2007 - 2013
u nás financovať rekonštrukcia
bývalej Limby, a zároveň aj Centra turizmu v Kościelisku, pretože ide o zrkadlový projekt.
Keď bude zmluva podpísaná, prebehne proces verejného
obstarávania pre dodávateľa s
tým, že po tejto dlhej prípravnej
fáze môže začať dlho očakávaná
rekonštrukcia.

Kruháč vyriešil nielen bezpečnosť premávky, ale aj zásadne zmenil centrum mesta
Dopravná situácia v centre
mesta je vybudovaním kruhovej
križovatky vyriešená na niekoľko desiatok rokov dopredu. Splnil sa tak cieľ primátora mesta,
ktorý sa zúčastňoval aktívne
všetkých rokovaní Národnej
diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest, keď zásadne
ovplyvňoval plány na realizáciu
niektorých dopravných stavieb
v našom meste.
Najpálčivejším problémom
bola rekonštrukcia mosta cez
Oravu. Bolo to vtedy veľmi
prezieravé, keď ku oprave mos-

ta bola priradená aj výstavba
kruhovej križovatky. Obidve
tieto stavby sa dostali do plánu
stavieb Slovenskej správy ciest
a od týchto dní sa prejazd našim
mestom nielen zrýchlil, ale zvýšila sa aj bezpečnosť občanov na
tejto križovatke. Keď si to zhrnieme: V priebehu dvoch rokov
bol opravený most a vybudovaný kruháč. Popri nich bola vybudovaná dažďová kanalizácia,
upravené kanalizačné poklopy,
odvodnenie prostredníctvom
uličných vpustí. Boli položené
káblové rozvody a stĺpy verejné-

ho osvetlenia. Namiesto starých
chodníkov je položená zámková
dlažba, na priľahlých cestách
boli položené kamenné kocky
a cestné obrubníky a položený
asfaltový koberec. Následne
bude pokračovať výsadba nových plôch trávnika a kríkov.
Dnes každý, kto prechádza
touto časťou nášho mesta, musí
uznať, že bola odvedená dobrá
práca a dnes sa už zdajú smiešne
pripomienky niektorých médií,
ktoré kritizovali stavbu kruhovej križovatky s odôvodnením,
že mesto ju nepotrebuje, keď
hlavný dopravný ťah pôjde

mimo mesta. Okrem iných pozitívnych skutočností získaných
touto stavbou cez Tvrdošín aj
naďalej bude pretrvávať prejazd
dopravy na Námestovo, čo tiež
nie je zanedbateľná skutočnosť
na vyriešenie dopravy. Jedno
je tiež isté: Najmenej 4 roky,
kým sa nedokončí výstavba
obchvatu, budú všetci motoristi prechádzajúci okolo kruháča oceňovať jeho výstavbu,
pretože výrazne zjednodušila
dopravu a bezpečnosť na tejto
medzinárodnej ceste, ktorá je v
súčasnom období na celej Orave
veľmi zložitá.

Zvýšila sa výška príspevku

Narodenie dieťaťa je výnimočnou udalosťou pre rodinu
i spoločnosť. Naše mesto dlhé roky organizuje slávnostné
stretnutie rodičov a novonarodených detí v obradnej sieni
radnice, kde je im daný popri slávnostnom akte uvítania
nových občanov do života aj vecný darček a finančný príspevok. Ten bol na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválený vo výške 100 eur na každé narodené dieťa.

Dotácie zo Žilinského kraja

Primátor Ivan Šaško, a zároveň poslanec ŽSK nás informoval
o rozhodnutí kultúrnej komisie,
ktorá určuje možnosti dotácie na
rozvoj kultúry, športu, voľnočasových aktivít a ďalších činností.
Aj tento rok bol úspešný pre
takmer všetky organizácie, ktoré
pripravili projekty.

Do Tvrdošína prídu granty na Folklórne Oravice, pre
Florbalový klub a Mestský
stolnotenisový klub Tvrdošín.
Na realizáciu krajskej prehliadky dychových orchestrov Žilinského kraja prídu
financie aj pre dychovku
Tvrdošanka.

V roku 2012 o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
požiadalo desať žiadateľov.
Vlastníci siedmich bytových
domov žiadali úver na zateplenie a tri fyzické osoby úver na
stavbu rodinného domu. Bytové
domy už majú úvery schválené,
tri už majú dokonca aj zmluvy,
no fyzické osoby stále čakajú
a nevedia na čom sú. ŠFRB
má lehotu na vybavenie až 90
dní a len málokedy sa stane, že
kompetentní sa vyjadria skôr,
pretože majú veľký počet žiadostí, nakoľko záujem o úvery
zo strany vlastníkov bytových
domov je čoraz väčší. Niet sa
čo diviť, pretože cez vládny
program zatepľovania je možné
získať úver až do 100 percent
obstarávacej ceny a pri 15 ročnej lehote splatnosti je úrok 0
percent. Majitelia rodinných
domov by ale nemali zabúdať
na to, že úver na zateplenie za

týchto podmienok môžu získať
aj oni. Treba spĺňať niekoľko
podmienok, napr. že kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie
povolenie na dom bolo vydané
do roku 1989, max. úver na m2
zatepľovanej plochy môže byť
50 eur. Potrebný je tepelnotechnický posudok a energetický
certifikát spoločnosti, ktorá
bude zatepľovať a niekoľko ďalších náležitostí. Jedná sa o komplexné zateplenie bez opravy
lodžií a balkónov a je treba
preukázať zníženie energetickej náročnosti o 20 percent.
Samozrejme je posudzovaná aj
schopnosť splácania splátok.
V súčasnom období prebiehajú
zo strany mestského úradu na
už rozostavaných stavbách kontroly dodržiavania zmluvných
podmienok počas platnosti
zmluvy a kontroly čerpania
podpory.
Ing. Zuzana Dopaterová

V tomto roku začali Technické služby opravu výtlkov
na miestnych komunikáciách
v meste už koncom apríla, a to
na sídlisku Medvedzie v spolupráci s Cestnými stavbami Tvrdošín. Technické služby upravovali výtlky a Cestné stavby
ich asfaltovali. K 10. máju boli
opravené výtlky v mestskej časti
sídlisko Medvedzie, staré Med-

vedzie a Krásna Hôrka. V čase
od 22. do 28. mája pokračovali
opravy v mestskej časti centrum, Hrádky a Vladina. Úpravu výtlkov na cestách urobili
pracovníci technických služieb,
a samotné asfaltovanie vykonali
Cestné stavby Tvrdošín. Ďalšie
úravy na komunikaciách, chodníkoch a parkoviskách budú
pokračovať počas roka.

Pod patronátom Antoniho Karlaka, wójta gminy Jablonka a wojwodu
Malopoľského wojwodstva sa v dňoch 19. - 22.
júla uskutoční v Jablonke
„Svetové stretnutie Oravcov. Pripravený je zaujímavý kultúrny program,

ktorý osloví všetkých, ktorí sa cítia byť Oravcami
či už na poľskej alebo na
slovenskej strane hranice.
Každý deň v popoludňajších a večerných hodinách
sú pripravené koncerty pre
verejnosť. Viac na www.
jablonka.pl.

Ďalšie tri bytovky majú schválené úvery

Najväčšie výtlky boli na sídlisku

Zídu sa Oravci z celého sveta

Fotografia z devätnásteho storočia. Na kostole je
ešte pôvodná cibuľovitá veža, ktorá zhorela pri
požiari v roku 1900.

Súčasný pohľad na kostol Svätej Trojice s novou
kruhovou križovatkou, ktorá je pred dokončením.

Hoci nás od Poľska delí niekoľko kilometrov, slovenské
a poľské deti majú problém s dorozumievaním. Znížiť ho na
maximálne možnú mieru je jedným z cieľov projektu Pieseň
znie oravickou a kościeliskou dolinou. Prispela k tomu aj
aktivita s názvom Detská show.

pri vedomostných súťažiach
a vyšantili sa v termálnych
kúpaliskách.
Športový deň im dal zabrať, čo sa však neodrazilo na

Cezhraničná spolupráca pomáha lámať jazykové bariéry

Hoci nosnou témou podujatia bolo predstavenie talentovaných detí z Tvrdošína a Kościeliska na spoločnom vystúpení,
mesto ako organizátor pripravilo pre nich v Oraviciach deň
plný športu a zábavy.
Deti sa stretli 25. mája pri

chate Oravice. Ich začiatočný
ostych sa okamžite stratil, keď
sa zoznámili a boli zaradení
do zmiešaných družstiev. Spoločne hrali vybíjanú, futbal,
prekážkové hry, preťahovanie
lanom, súťažné hry s loptou
a iným športovým náčiním.
Dievčatá zaujalo najmä precvičovanie si tanečných prvkov. Spoločne sa potrápili aj

ich výkone pri vystúpení pre
verejnosť. Niektorí predviedli
takmer profesionálne výkony,
čo potleskom ocenili návštevníci Oravíc.

Hudba nepozná hranice

Ďalšia aktivita projektu cezhraničnej spolupráce s názvom
Prehliadka dychových súborov
nás 26. mája presvedčila, že záujem o tento druh hudby je najmä
u staršej generácie. V Oraviciach potvrdili slovenskí i poľskí
muzikanti svoje majstrovstvo v

rôznych hudobných žánroch.
Projekt Pieseň znie oravickou
a kościeliskou dolinou je spolufinancovaný Európskou úniou
a štátnym rozpočtom z Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika
2007 - 2013.

nutý do rezervného fondu
s tým, že bude využitý výhradne na kapitálové výdavky. Rozpočtové hospodárenie
bolo hodnotené aj nezávislým

audítorom, z ktorého správy
vyplýva, že „ výsledky hospodárenia a peňažné toky sú
v súlade so zákonom o účtovníctve“.

Aj rok 2011 bol pre mesto úspešný
Zo správy o záverečnom
účte za minulý rok vyplýva,
že mesto hospodárilo podľa
plánovaného rozpočtu, ktorý bol schválený ako vyrovnaný v celkovom rozpočte
8 059 287 eur, tak v príjmovej
ako výdavkovej časti.
I ďalšie čísla sú pre naše
mesto a jeho obyvateľov pozitívne. Za predchádzajúci
rok získalo mesto 43 druhov
dotácií v čiastke 4 295 848
eur, z čoho bolo 9 dotácií na
kapitálové výdavky v čiastke
3 199 138 eur. Z celkových
dosiahnutých príjmov do
mestskej pokladnice predstavujú tieto prijaté dotácie
(granty a transfery) 53, 4
percent, čo je v tomto období
v mestských samosprávach
skôr výnimkou. Z dotácií
spomenieme tie najdôležitejšie: z ministerstva životného
prostredia získalo finančné
prostriedky na Zberný dvor

a „Zmenu palivovej základne
v objekte kultúrno-spoločenského centra v Tvrdošíne.
Z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka boli
financované rekonštrukcie
ZŠ M. Medveckej, materská
škola v Medvedzí, mestské
kultúrne stredisko, rekonštrukcia a dostavba hasičskej stanice v Tvrdošíne a
revitalizácia centra mesta.
Z dotácie Úradu vlády SR
bola vybudovaná kanalizácia
v Oraviciach.
„Naše mesto si za uplynulý rok nebralo žiadny úver,
a teda nezadĺžilo obyvateľov
smerom do budúcnosti, získalo takmer 4 mil. 300 tisíc
eur ako dotácie a hospodárenie skončilo s prebytkom
410 tisíc eur,“ zhrnul najdôležitejšie fakty hospodárenia
primátor.
Tento prebytok bol po
schválení poslancov presu-

Deti sa môžu hrať na deviatich ihriskách

Jednou zo strategických úloh nášho mesta
je vytvoriť podmienky
na zlepšenie kvality života a zdravia obyvateľov. Trvalá pozornosť
je venovaná aj našim
najmladším.
Verejne prístupné detské ih r iská sú v ybudované na Vladine, na
uliciach Bernolákova,
Hviezdoslavova, Družstev ná , pr i Spojenej
škole, na sídlisku Med-

vedzie pod základnou
školou, pri bytovkách
41 a 43, pri MŠ Tvrdošín
a MŠ Medvedzie. Každý
rok sa obnovujú a dopĺňajú novým mobiliárom.
Vedenie mesta v tomto
období rozvíja myšlienku vybudovať aj jedno
centrálne detské ihrisko,
ktoré by tvorilo oplotený priestor s novým
mobiliárom vhodný pre
tých najmenších, ale aj
rodičov.
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Dobrá správa pre Tvrdošín - stavebné povolenie je na svete To, čo sa nepodarilo našim predkom, sa čiastočne podarilo nám
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo 6. júna stavebné povolenie na stavbu
rýchlostnej cesty R3 na úseku Tvrdošín - Nižná.
Výstavba úseku Tvrdošín –
Nižná mala podľa pôvodných
plánov začať v roku 2011 s dĺžkou 5,2 km v hodnote 60 miliónov eur.
„Hoci sa začiatok výstavby
oneskoril o rok, nie je to ešte
kritická situácia. Tým, že je už
vydané stavebné povolenie sa
výstavba môže reálne začať.
Podľa mojich informácií z Národnej diaľničnej spoločnosti
(NDS) by sa tak mohlo stať
koncom tohto roka. Bude veľkým úspechom, ak sa výstavba
začne v novembri, ale vôbec by
nevadilo keby realizácia začala
na jar budúceho roku,“ povedal
nám primátor Ivan Šaško, ktorý
ocenil prácu pracovníkov NDS
so sídlom v Žiline, ktorí odviedli

veľký kus práce v priebehu niekoľkoročného procesu i celého
stavebného konania od prípravnej časti cez tvorbu projektovej
dokumentácie, vysporiadavaní
stovky pozemkov, získavaní
desiatok odborných vyjadrení
a všetkých potrebných dokumentov pričom úzko spolupracovali s našim mestom.
Stavebné povolenie znamená
splnenie všetkých technických
požiadaviek, pričom táto stavba je jednou z mála stavieb na
Slovensku, ktoré by už mali aj
stavebné povolenie. Teraz bude
záležať na vláde, kedy na stavbu
uvoľní peniaze, no budeme sa
musieť našimi ďalšími aktivitami o to tiež pričiniť.
Keď hovoríme o úseku pia-

tich kilometrov, nezdá sa nám
to veľa. Musíme si však uvedomiť, že sa jedná o 14 mostov,
4 mimoúrovńové križovatky,
veľké odpočívadlo v Tvrdošíne, križovatky „Tvrdošín“ a
„Nižná“, privádzače, „preložky“
niekoľkých poľných ciest, protihlukové steny, úpravy potokov,
inžinierske siete a ďalšie. „Ide
o náročnú stavbu, ktorú máme
pod trvalou kontrolou, a preto
sa snažíme urýchliť jej začatie, pretože vplyvom inflácie
a ďalších okolností môže byť
výstavba obchvatu drahšia, ako
bola plánovaná.“ Primátor nás
informoval aj o podpísaní zmluvy NDS s našim mestom, ktorou
potvrdzuje, že nový most cez
rieku Oravica, ktorý sa zrealizuje v rámci celej stavby, prejde
pod správu mesta. I to je jeden
zo signálov, že výstavba obchvatu by mala začať čo najskôr.

Ovce z Vitanovej dostali v Oraviciach prednosť pred ľuďmi

Tatranský národný park je našim významným národným bohatstvom, do ktorého patria okrem pohoria Tatier aj Roháče i naše Oravice. Vznikol v roku 1949 a jeho poslaním bolo, ale aj v súčasnosti je
zachovať rozmanitosť prírody najvyššieho pohoria Karpát, spoznávať
a objavovať krásy prírody Tatier. Rok 1955 bol posledným rokom pasenia vo vtedajšom Tatranskom národnom parku, pretože množstvo
oviec a dobytka poškodzovalo prírodu, porast a samotnú pôdu. Aj
keď od roku, keď bola časť Oravíc začlenená do TANAP-u, a najmä
do jeho 3. stupňa ochrany sa v Oraviciach nikdy nepásli ovce, stalo sa
v tomto čase niečo nevídané - v TANAP-e sa objavilo viac ako 1000
oviec súkromných podnikateľov z Vitanovej.

Juráňová dolina za čias keď ešte neexistoval TANAP. Tento
najkrajší kút Oravíc si sami ochraňovali občania Tvrdošína
aj bez ochranárov zo Štátnych lesov.
Na túto skutočnosť sme sa
opýtali primátora mesta Ivana
Šašku:
Z nepochopiteľných príčin začal úradník pracoviska
Obvodného úradu životného
prostredia v Tvrdošíne na základe určite iba provokatívnej
žiadosti družstva Žiarec PD
Tvrdošín konanie vo veci udelenia súhlasu na pasenie a košarovanie oviec v TANAP-e v k.ú.
Oravice v počte cca 600 kusov.
Toto konanie o nás bez nás sa
4. apríla 2012 záhadne uskutočnilo na obvode Štátnych lesov
TANAP-u v Oraviciach, pričom
táto inštitúcia s tým nemá nič
spoločné, pretože jej pracovníci
sú tam iba na to, aby sa starali
o lesy vo vlasnícve štátu. Mesto
i urbár na požiadanie OÚ ŽP
v súvislosti so zákonom o TANAP-e a ochrane prírody sa písomne vyjadrili, že nesúhlasia
s povolením, o ktoré požiadalo
PD Žiarec, ktoré aj keď by malo
svoje ovce, mohlo by ich pásť
v Oraviciach, avšak na území,
ktoré nepatrí do TANAP-u.
Záhadne na obvode Štátnych
lesov v Oraviciach zvýrazňu-

jem preto, že pred niekoľkými
týždňami v regionálnych novinách bolo uverejnené, že obvod
Oravice zrejme jeho konkrétni
pracovníci v minulom roku dali
turistom v Oraviciach spolu
najvyššiu pokutu zo všetkých
obvodov v TANAP-e, aj keď
je to najmenší obvod a chodí
tu najmenej turistov z celého

TANAP-u. Keďže vieme, že túto
pokutu dostali viacerí turisti len
za to, že odtrhli nejaký lopúch
pri potoku, bolo by zaujímavé
zistiť, kto dostal a akú pokutu
dostali tí, čo žiadali o pasenie
oviec v TANAP-e alebo akú
pokutu dostal ten, čo vydal
na OÚ ŽP súhlas na pasenie,
pretože po troch týždňoch pasenia v tejto lokalite nielenže
neostali žiadne lopúchy, ale
po ovciach na týchto lúkach už
ostala len spúšť, smrad a veľká
devastácia.
Okrem toho, že mesto a urbár vedome neboli pri rozhodovaní akceptovaní ako účastníci
konania a rozhodnutie záhadne
nadobudlo právoplatnosť ešte
skôr ako mohlo byť podané odvolanie. Mesto a urbár následne dali podnet na krajský úrad
ŽP a na okresnú prokuratúru.
Krajský úrad ŽP miesto toho,
aby na náš podnet promptne
konal aj z vlastnej iniciatívy,
tak radšej žiadal mesto a urbár
o doplnenie podania, zrejme aj
preto, aby ovce v TANAP-e dokonali skazu. Okresná prokuratúra 11. 6. nám však oznámila,
že podľa § 198 ods. 1 Trestného
poriadku nás upovedomuje, že
podanie bolo po preskúmaní
vyhodnotené aj ako trestné
oznámenie na zamestnanca Obvodného úradu ŽP, pracovisko
Tvrdošín pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia
právomoci verejného činiteľa,
ktoré prokuratúra odovzdala na
priame vybavenie vyšetrovateľovi Okresného riaditeľstva PZ
v Dolnom Kubíne.
Počkáme si ako sa tento
príbeh ukončí, no verím, že
ovce z Vitanovej v Oraviciach
nedostanú prednosť pred ľuďmi
a návštevníci Oravíc nebudú tí,
čo v TANAP-e budú musieť najčastejšie siahať do peňaženky,
pretože pokutu by mali dostať
tí, čo na území mesta Tvrdošín
spôsobili devastáciu, ale aj tí,
čo sa tvária že ochraňujú územie Tvrdošína.

Takto sa kedysi v Oraviciach pásli tvrdošínske
ovce, ale až potom, ako si gazdovia pokosili lúky a
seno odviezli domov. Dnes to bude naopak. Ovce
v TANAP-e lúky vypasú a kosiť sa družstevníkom
už neoplatí, len pobehajú traktorom, aby za to ešte
dostali štátnu dotáciu k nájmu za spasenie, čo dostanú od baču z Vitanovej.

Čítanie historických dokumentov nás často prekvapí. Do
tohto čísla novín sme vybrali zo zachovalej zápisnice Urbáru Tvrdošín takéto zaujímavé, ale aj na túto dobu aktuálne
myšlienky, z ktorých sa dá čerpať inšpirácia.

Tvrdošín bol okresným
mestom, od roku 1777 do roku
1922. Po vzniku Československa bola upravená severná
hranica Slovenska tak, že časť
územia Oravy bolo pričlenené
k Poľsku. Bývalý okres Tvrdošín tým stratil časť územia
i obyvateľov, čo prinieslo jeho
zrušenie. S tým sa nevedeli
zmieriť tvrdošínski urbarialisti. Veľmi chceli a robili
všetko preto, aby Tvrdošín
získal opäť štatút okresného
mesta a teda aj hospodársky
a politický význam. Vyberáme z dobových záznamov
zo zasadnutia urbáru v roku
1921: „My spolumajitelia Urbárskej obce Tvrdošín, jeden
za všetkých a všetci za jedného
na ten pád kedby vlastne naše
mestečko Tvrdošín určeno
bolo pre okresné úrady alebo
pre možnopádnu a positívnu
okr. úradu, považujeme dom
tak zvaný, veľký mestský dom,
na byty miestnosti pre kancelárie zdarma dať, jako aj ten
vnútorný prázdny plac, medzi
veľk ým mestsk ým domom
a domov ležiaci ku prospechu
vysokého štátu.
Nič menej dane a dovoz
budeme bezplatne ku novej
stavbe, potrebný drevený,
kamenný materiál a piesok
tam na mieste, ku všetkým
týmto, alebo štátnym budovám. Vyvažujeme si vziať, na
ten pád, kedby tieto budovy,
z jakýchkoľvek príčin štát sám
neobýval, totižto tieto úrady
umiestnenie nemal, alebo ich
k týmto určeným cieľom užiť
chcel, v tom páde vysoký štát
povinný bude všetk y tieto
budovy tak jako su to na jeho
meno pozemnoknižničné zapísané nazpiad do vlastnosti
majiteľom oddať a postúpiť
bezplatne.“
Ako vyplýva z dokumentov, naozaj sa snažili, aby
sa Tvrdošín stal opäť sídlom
okresu, no nepodarilo sa im
to. Ten nový okamih nastal

až v roku 1996, keď nastala
vhodná politická situácia
a správni ľudia boli na správnom mieste, ktorí naplnili sen
svojich dedov.
V urbárskych knihách je
zaznamenaná aj veľmi aktuálna myšlienka o prepojení Oravíc so Zakopaným.
Zo zápisnice zo zasadnutia
valnej hromady bývalých
urbarialistov z roku 1929 sa
dozvedáme:
„Plukovník I.horského práporu Konklik predniesol pred
valnou hromadou: „že by si
žiadali, aby urbársku majitelia im dovolili v Oraviciach
baraky postaviť a menovite
aby urb. majitelia potrebné
drevo za účelom stavby ako
aj iný materiál dodali a že oni

stavby baráka svojimi trovami
vyvedú.
Sľubuje, že do Oravíc vedúcu cestu zoštátniť dajú a ju
cieľom komunikácie najlepšie
opravia a zároveň usilovať sa
budú, aby svojho času do Oravíc riadna železnica, ktorá by
so Zakopaným spojená bola,
vystavaná bola. Tieto baráky
budú a zostanú vlastníctvom
urb. majiteľov v Tvrdošíne.
Žiada ďalej, aby majitelia literatúrneho spolku novinára,
tiež isté miesto pozemku za
účelom postaviť sa majúceho
domu v Oraviciach a do práva
vlastníctva oddali za čo títo
v novinách veľký pohyb ku pozdvihnutiu Oravičnej plochy
pracovať budú. Ondrej Gallas
na toto prednesenie odporúčal, aby sa tento krásny čin
prijal, aby plukovník s odbornými znalcami a s pričinením
urb. vyslancov do Oravíc na
tvárnosť mesta sa dostavili.“

„Naši predkovia chceli spojiť Oravice železnicou so Zakopaným, čo sa im nepodarilo,“ povedal nám predseda Urbáru Ivan
Šaško. „Verím, že sa nám to podarí. No v tejto dobe to už nebude
železnica, pretože tento druh dopravy je málo využívaný, ale
môže to byť cesta, na výstavbu ktorej sme dostali osobný prísľub
od prezidentov Slovenska a Poľska pri návšteve Oravíc v marci
tohto roku s ďalším následným investovaním do rozvoja oboch
regiónov. Som rád, že sa nám darí napĺňať sny a priania našich
dedov, lebo dnes je Tvrdošín okresným mestom. Myslíme si, že
sa z neho stalo pekné kultúrne mestečko, ktoré sa za posledné
roky výrazne zmenilo. Veď len v Oraviciach sa za posledné roky
z eurofondov zregulovala rieka Oravica za takmer 2 milióny eur
a tým sa ochránil náš spoločný majetok pre budúce generácie.
Bola tu z eurofondov vybudovaná čistička odpadových vôd a kanalizácia za 2 mil. eur, ktorá bude slúžiť pre ďalší rozvoj tohto
územia či mnoho ďalších pozitívnych skutočností, ktoré sa na
Slovensku len málokde podarilo dosiahnuť.“

Zrúcanina maštale po bývalom JRD Tvrdošín
sa z povrchu Zeme záhadne dostala pod zem

To, že maštaľ z Oravíc zmizla mnohí ľudia tomu nechceli
ani uveriť a návštevníci Oravíc sa potešili, že sa nemusia pozerať na toto nešťastie, o ktorom sa hovorilo aj
pri marcovej návšteve prezidentov Poľska a Slovenska
v Oraviciach.

Zrúcanina maštale po bývalom JRD Tvrdošín, ktorú sme v našich novinách viackrát kritizovali,
že asi nemá svojho gazdu, sa nám zrazu doslova a do písmena stratila pod zem. Pred niekoľkými
rokmi PD Žiarec Tvrdošín protizákonne predal urbársky pozemok nielen pod maštaľou, ale najmä
okolitý, ktorý mu nikdy nepatril, a najmä ten okolitý nebol samozrejme zastavaný (na katastri
si ho dali záhadne zaevidovať ako zastavaný), s celou pointou príbehu, že si na tejto akcii niekto
aj s vedomím, že koná protiprávne, zarobil pekných pár miliónov korún.
Aj keď sa mesto v zmysle stavebného zákona niekoľko rokov pokúšalo o odstránenie tejto
zrúcaniny, nebolo to možné na krajskej inštitúcii dosiahnuť, aj keď existovali znalecké posudky, ktoré jednoznačne potvrdili, že uvedená stavba ohrozuje životy občanov, a najmä sa nedá
zachrániť. Zrejme tým, že mesto zadalo spracovať súdnoznalecký posudok na túto zrúcaninu,
pochopili tí, čo to doteraz bránili, že bývalú maštaľ bude potom nevyhnutné zbúrať, prečo sa aj
rozhodli v uplynulom týždni, samozrejme, bez povolenia stavebného úradu.
To, že maštaľ zmizla bol od tzv. vlastníkov dobrý počin, no dohru bude mať v stavebnom
konaní, pretože odstránenie stavby bolo bez povolenia a bez toho, aby bolo majiteľovi určené,
kde má odpad odviezť. Tento sa však rozhodol konať sám tak, že na mieste maštale vykopal
jamu a odpad po tejto zrúcanine zakopal a okolitou zeminou zakryl.
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Vo výrobnej hale Zberného dvora sa už triedi odpad
Realizáciou stavebnej časti projektu „Zberný dvor“ sa
naplnil projekt realizovaný
prostredníctvom projektu so
životného prostredia, ktorý
bol financovaný z finančných
prostriedkov Európskej únie
a štátneho rozpočtu s prispením piatich percent finančných prostriedkov mesta.
Projekt, ktorý mal za cieľ
skvalitniť životné prostredie
mesta Tvrdošín bol na ministerstve životného prostredia
schválený už v roku 2009.
Následné procesy najmä pre
komplikované verejné obstarávanie boli rozdelené na
dve časti.
Prvá časť predstavovala
dodávku tovarov a služieb:
zberný voz MAN, ramenový
nakladač MAN, vysokozdvižný vozik, kolesový nakladač
KRAMER 750, traktor AGROFARM 410, traktorový príves - vlečka FLIEGL, štiepkovačka s vlastným pohonom
NHS 180m, dvojkomorový lis
L 30 - 2, 15 kusov veľkoobje-

mových kontajnerov 5m3, 15
kusov veľkoobjemových kontajnerov 7m;, 24 kusov 120 litrových nádob na separovaný
zber, 110 kusov 1100 litrových
kontajnerov na separovaný
zber (sklo, papier, tetrapaky, plasty), ktoré mesto cez
technické služby využíva už
dva roky.
Druhá časť, ktorá predstavovala výstavbu areálu
zberného dvora sa z dôvodov
zabezpečenia dodávateľa
oddialila až do marca tohto
roku, keď tzv. firma, ktorá
to mala realizovať odmietla
splniť harmonogram výstavby
s ukončením projektu do 31.
mája tohto roku.
Stavbu, ktorá pozostávala
z náročných objektov za pomoci subdodávok špeciálnych
prác a činnosti realizovali
technické služby vo veľmi
dobrej kvalite, a najmä v rekordnom čase dvoch mesiacov. Okrem toho, že to bol náročný proces výberu tých najnutnejších dodávok a tovarov,

Vo výrobnej hale novopostaveného zberného dvora
v areáli technických služieb
sa už začal triediť separovaný odpad, plasty, ktorý sa tu
privážajú zo sídliska a rodin-

Len pre zaujímavosť, plastov
je až dvanásť druhov. Tieto
vytriedené plasty sa následne
zlisujú do balíkov. Je dobré,
ak každá plastová f ľaša je
skrčená, zošliapnutá, aby

bola to stavba, ktorá riadne
preverila schopnosti vedenia
mesta, ale aj všetkých, ktorí
sa na tomto projekte podieľali. Môžeme povedať, že zberný
dvor v našom meste je veľkým

V priestoroch výrobnej haly sa triedi separovaný odpad.
úspechom. Jeho využívanie
občanmi mesta je hmatateľné.
Bol to skutočne krok správ-

Investícia do životného prostredia

ných domov. V separovanom
odpade sa nachádza viac položiek, ktoré je potom potrebné vo výrobnej hale roztriediť. Napríklad podľa farieb sa
zvlášť musia triediť pet fľaše,
drogistické obaly, fólie, tašky,
tetrapaky, tvrdený plast, kovové obaly, papier a podobne.

neboli problémy pri lisovaní,
pretože uzavreté fľaše pred
lisovaním musia pracovníci
pri triedení pootvoriť. Na
jeden lisovaný balík sa dáva
minimálne tri kubíky plastového odpadu.
„Zlisovaný odpad sa podľa
jednotlivých komodít násled-

ne ukladá do prístreškov, kde
je pripravený pre odberateľa
k odvozu. Odberatelia najviac
platia za biele f ľaše, tona
tohto odpadu sa dá predať
v priemere za 500 eur. Pod
prístreškom v areáli zberného dvora sú pripravené aj
veľkoobjemové kontajnery,
kde môžu naši občania bezplatne priviezť odpad sklo,
pneumatiky, kartóny, papier,
fólie, stavebný a ďalší odpad.
Odpad môžu naši občania
doviezť v pracovných dňoch
dopoludnia aj popoludní,
keď je tu len strážna služba.
V najbližších dňoch technické
služby budú do jednotlivých
rodinných domov rozvážať
plastové vrecia s informáciami o separovanom odpade,
chceme aj z rodinných domov
odvážať viac druhov separovaného odpadu. Z uvedených
komodít, ktoré sa vyseparujú
bude mať prínos mestská pokladnica, dôležité je však aj
to, že tento odpad sa nebude
musieť vyviezť na skládku,
takže šetrí sa tým aj životné
prostredie,“ doplnil naše informácie Marián Ondrašák.

Zberný dvor patrí k najmodernejším na Slovensku

V prírode to, čo človek
pomenoval odpadom, neexistuje. Všetko v nej má svoj
cieľ, zmysel, funkciu, a to
nielen počas života, ale i po
odumretí. Mŕtve rastlinné
a živočíšne telá vytvárajú
pôdu, rovnako ako výkaly
či výlučky rastlín a zvierat.
Biologický - prírodný systém sa zakladá na princípe
kolobehu - to, čo zaniká, je
základom niečoho nového,
vznikajúceho. S odpadmi sa
človek stretáva odjakživa. S
postupne sa vyvíjajúcou ľudskou spoločnosťou narastá aj
množstvo odpadov. V súčasnosti sa hovorí o konzumnej
spoločnosti - kupujeme aj to,
čo nepotrebujeme, a to, čo
nepotrebujeme, skôr či neskôr vyhodíme. Vzťah odpad
- človek sa končí odhodením
nepotrebnej veci do koša.
Všetky odpady majú dnes
viaceré škodlivé účinky na
životné prostredie, zdravie
ľudí i na našu ekonomiku.
Slovensko, ako člen Európskej únie, je povinné
plniť právne predpisy, ktoré
vyplývajú z jeho členstva
v nej. To znamená, že tieto
predpisy sú povinné plniť aj
mestá a obce v rámci celej
Slovenskej republiky. Jedným z dôvodov, prečo sme

sa vážne začali zaoberať touto
problematikou v našom meste je, že mestá a obce od roku
2010 sú povinné separovať
papier, sklo, plasty, kovy a
ďalší odpad.
Z ministerstva životného

Žiaľ dokážu napáchať veľmi
viditeľné škody. Je to nezodpovedné a nemorálne voči
ostatným obyvateľom, ktorí
to vlastne zaplatia. Mesto je
potom povinné skládku na
vlastné náklady odstrániť,

Skladový priestor pre štiepku s garážou na techniku.
prostredia prostredníctvom
eurofondov získalo naše
mesto takmer 2 milióny eur,
za ktoré sa postavil zberný
dvor a zakúpila nová technika. Zberný dvor spĺňa normy
Európskej únie.
Veríme, že časom sa zníži
počet čiernych skládok, ktoré vytvára len pár jedincov.

nym smerom. Zberný dvor
poskytuje občanom službu,
ktorá nám chýbala a ľudia
tu prichádzajú s rôznym odpadom. Prevádzkovanie a
triedenie plastov a starého

tieto financie by sa však
dali využiť účelnejšie. Preto
apelujeme na občanov, aby
si všímali, čo sa deje v ich
okolí a minimálne takýchto
nedisciplinovaných pôvodcov odpadu upozornili na
to, že máme zberný dvor,
kde môžu komunálny odpad
odviezť.

papiera občanmi do plastových vriec je z dlhodobého
hľadiska pre mesto finančne
niekoľkonásobne výhodnejšie
ako platiť neskutočne drahé
likvidovanie komunálneho
odpadu, ktorý by zahŕňal
všetky tieto zložky. O dôsledkoch na životné prostredie ani
netreba hovoriť.
V lokalite mesta máme
rozmiestnené nádoby na se-

parovaný odpad, ktoré sa
pravidelne zvážajú, separovaný odpad sa odváža aj z rodinných domov, pravidelne sa
poskytujú občanom veľkoobjemové kontajnery.
Je dôležité, aby občania pochopili, že ako
budú s odpadom nakladať, tak sa to prejaví aj v
mestskej pokladni, a samozrejme na kultúrnosti
prostredia, v ktorom
žijeme a vidí ho každý
návštevník Tvrdošína.
Veríme, že to postupne
všetci pochopia a osvojime si tento prístup,
ktorý je samozrejmosťou
v každej kultúrnej krajine. Najlepším príkladom
by mohlo byť kompostovanie bioodpadu alebo
„zeleného odpadu“ vo
vlastnej záhrade. Jednoducho povedané: To, čo
zo zeme vezmete, naspäť
vrátite. Ak by sme začali takto
uvažovať a postarali sa v našich záhradách o zhotovenie
miesta na uskladnenie zeleného odpadu znížili by sme
objem jeho vývozu, skládkovania, a čo je najdôležitejšie,
znížili by sme s tým spojené
náklady. Peniaze ušetrené
týmto spôsobom, by sa dali
využiť oveľa efektívnejším
spôsobom.

Mesto však už separuje odpad viac rokov, len pre zaujímavosť v roku 2011 sme vyseparovali takmer 19 t papieru,
73 t skla a vyše 23 t plastov.
Predpokladám, že v roku 2012
sa objem vyseparovaných zložiek opäť zvýši. Táto druhotná
surovina sa dá opätovne zhodnotiť. Napokon, iná cesta pre
nás ani neexistuje. Zákon o
odpadoch nám tento spôsob
dokonca prikazuje.
Novú modernú techniku
sme začali využívať ešte pred
dokončením stavebnej časti
ZD, hlavne pre odvoz odpadu,
ale aj pre čistenie mesta.Teší
nás to, pretože naše strojné
zariadenia už dožívali. Nová
technika v dnešnej dobe nie
je najlacnejšia a z mestských
prostriedkov by sme ju nedokázali nakúpiť. Sme radi, že
sme boli v projekte úspešní,
pretože je to investícia do
životného prostredia a do
budúcnosti, ktorá má veľký
význam pre každého z nás.
Separácii odpadu napomohla aj nová triediaca linka
s lisom, ktorú sme spustili
v týchto dňoch. Podstatné
je však aj to, že zmenšením
množstva odpadov, triedením
domového odpadu a recykláciou vybraných druhov si
predlžíme životnosť našej
skládky v Jurčovom laze.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pochopili význam separovania

Závisí na občanoch, či priložia ruku k tomu, aby sme
spoločne začali viac separovať
(triediť) komunálny odpad, a
tým využívať prijateľnejšie
spôsoby, medzi ktoré patrí
znovu používanie a recyklácia.
Mnoho vecí je možné opäť
používať (opravy, vratné fľaše) alebo ich využiť inak.
Znovu používanie má vyššiu prioritu ako recyklácia,
pretože spotrebuje spravidla
menej energie, zdrojov, menej
sa znečistí životné prostredie.
Oprava, prešívanie textilu,
zapožičanie, výmena starých
vecí či ich nákup v second
hande, bazáre, antikvariáte je
rozumnejší z hľadiska využitia zdrojov Zeme.
Oproti likvidácii recyklácia
ušetrí prírodné zdroje, energiu, zníži množstvo odpadu.
Štúdie dokázali, že recykláciou materiálov sa ušetrí 3 - 5
násobne viac energie ako môžeme získať spaľovaním.
Na separovaný odpad máme
v meste vyčlenené kontajnery,
ktoré sú farebne rozlíšené podľa druhu odpadu, čo je potrebné dodržiavať. Plastové fľaše
pred vhodením do kontajnera
je potrebné najprv stlačiť,
zaberie sa tým menej miesta,
čo v konečnom dôsledku znamená aj ušetrenie pri odvoze.
Ale podobne je to aj s konármi zo stromov, ktoré občania
nahádžu neposekané do kontajnera na biologický odpad a
kontajner je hneď plný. Lepšie
je takéto konáre nechať pri
kontajneri a pracovníci technických si ich posekajú a budú
dávať do kompostu. Je dôležité, aby sa biologický odpad
(konáre a podobne) nemiešal
s iným odpadom určeným na
skládku.
Pracovníci technických
služieb sa stretávajú aj s tým,
že odpad je síce triedený od
komunálneho, ale uvedené komodity sú v jednom kontajneri
navzájom zmiešané. A práve
tu by sme mohli urobiť ešte
viac a pomôcť nielen sebe,
ale aj mestu, pretože odvoz
komunálneho odpadu nie je
najlacnejší.
Akýkoľvek odpad (sklo,
železo, plasty, elektronika a

ďalšie veci) môžete tiež priviezť do areálu technických
služieb, kde sa takýto odpad
separuje. Je našou povinnosťou, a dokonca je to dané zákonom, aby sme neznečisťovali

vyzývame tých, ktorí sa ešte
nezapojili, aby separovali.
Už viackrát sme sa v našich
novinách venovali problematike, ktorá sa týka veľkoobjemových kontajnerov

Staré šatsvo možno odložiť do zberných kontajnerov, ktoré sa nachádzajú v areáli technických
služieb.
životné prostredie, v ktorom
žijeme a nevytvárali v našom
okolí čierne skládky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájajú
do separovania odpadu a šetria
tým naše životné prostredie a

(VOK) na odpad, ktoré máme
rozmiestnené v jednotlivých
lokalitách na území mesta a
odvoz odpadu z VOK financuje mesto tiež z mestskej kasy,
teda z našich daní.

V našom meste bolo k 31.
máju oficiálne evidovaných
557 psov, z toho na sídlisku
Medvedzie 106, v dedine
Medvedzie 63, v Krásnej
Hôrke 126 a v Tvrdošíne 262,
čo isto nie je nízke číslo, pretože pri prepočte ku obyvateľom nášho mesta pripadá na
16,5 obyvateľa jeden pes.
Túto situáciu sa mesto
rozhodlo riešiť ako prvú
v najosídlenejšej časti mesta – na sídlisku Medvedzie,
kde bolo inštalovaných desať smetných nádob na psie
exkrementy.
„Teraz už bude len záležať
na tom, ako k tejto aktivite
pristúpia samotní chovatelia
štvornohých miláčikov,“ povedal Alojz Smutný, riaditeľ
technických služieb.
Nádoby na psie exkrementy technické služby osadili
v nasledovných lokalitách:
dva kusy na chodníku pred
priemyslovkou, po jednom

kuse vedľa bytovky č. 2, pri
chodníku od bytovky č. 5,
energobloku vedľa bytovky
č. 19, chodníku medzi bytovkami č. 35 a 36, chodníku od
bytovky č. 10 ku bytovke č.
7, chodníku od bytovky č. 9
ku bytovke č. 10, pri detskom
ihrisku vedľa bytovky č. 41
a 42 a jeden kus pri chodníku, ktorý smeruje ku bytovke
č. 45.
Pre čistotu a poriadok,
ktoré priaznivo ovplyvňujú
naše prostredie sa v meste
robí nemálo aktivít, o čom
sme sa mohli aj touto aktivitou presvedčiť. Jej výsledkom
by mali byť čistejšie trávnaté
plochy a verejné priestranstvá
pre všetkých obyvateľov sídliska. Veríme, že tieto nádoby
sa budú využívať len na to,
na čo sú určené, budú ich
využívať psíčkari a občania
ich nebudú zaplňovať iným
odpadom, akými sú PET
fľaše a pod.

Chovatelia psov privítali iniciatívu mesta
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Spomienka na Máriu Medveckú
V Galérii M. Medveckej sa koncom mája uskutočnilo
podujatie venované slávnej rodáčke pri príležitosti 25.
výročia od jej úmrtia.
V komornej atmosfére galérie odznelo dramatické hudobno-slovné pásmo, ktoré bolo
prierezom osobného i umeleckého života umelkyne, ktorá sa
narodila 11. 10. 1914 v Medvedzí. So cťou ho prezentovali
pedagógovia a žiaci základnej
umeleckej školy.
Poctu vzdalo mesto Tvrdošín umelkyni aj pomenovaním základnej školy jej
menom a organizovaním celomestskej výtvarnej súťaže
pre deti a dospelých s názvom
Paleta Márie Medveckej. Spomienkovú slávnosť venovalo
mesto umelkyni uznávanej
na Slovensku i v zahraničí,
ktorej dielo podľa M. Jankovského, bývalého riaditeľa
Národnej galérie v Bratislave
je „dielom, o ktorom možno
povedať, že je jedným z najosobitejších a najvýraznejších
v povojnovom období Slovenska. Neopakovateľnosť
a zložitosť doby, neopakovateľnosť atmosféry a osudov

ľudí, v ktorej toto dielo vzniklo, zachytené v celej zložitosti zápasu srdca a rozumu,

emócií, vášní, prežitkov, snov
a túžob – dalo jej umeleckému odkazu pečať veľkosti,
výnimočnosti a jedinečnosti. Životné splynutie s touto
dobou, maliarske vyjadrenie
a sila, s akou toto dielo pôsobí, ho predurčujú k trvalým
a nadčasovým hodnotám

našej výtvarnej kultúry“.
Napriek niekoľkým ponukám umelkyňa zostala
žiť v našom meste celý svoj
život, kde vytvorila cykly
kresieb a štúdií i stovky obrazov o zemi a človeku, ktoré

dodnes uchvacujú svojim poetickým pohľadom na krajinu
všedného dňa. Pre vtedajšie
Československo sa stala známou vďaka 10 korunovej bankovke, ktorej bola autorkou.
Naše mesto a celú Oravu mala
veľmi rada, o čom svedčí jej
vyznanie: „Vo svete, ako mno-

hí z nás, hľadala som vzdelanie. Učila som sa poznávať
taje umenia, vnikať celou dušou do nepoznaného, ale vždy
s úmyslom vrátiť sa domov
a tu uplatniť všetko, čo mi
poskytli školy a ľudia, život
tam ďaleko. Boli to tvrdé roky
práce, hľadania a strádania.
Odišla som z domu s uzlíčkom
nádejí a vrátila som sa s uzlíčkom poznaní. Vrátila som sa
do kraja, kde hory sú o niečo
tajomnejšie ako kdekoľvek
inde, kde sneh vonia viac,
kde deti majú najšibalskejšie
oči, kde skúsenosť staroby
znamená dobrotu. To všetko
„naj“ znamená domov.“
Už počas jej života rástol
počet jej obdivovateľov a dostalo sa jej umeleckého, spoločenského ocenenia a uznania,
z ktorých najvýznamnejšími
sú titul zaslúžilá umelkyňa
v roku 1968 a titul národná
umelkyňa v roku 1974. Pri
príležitosti životného jubilea umelkyne bola v roku
1979 otvorená Galéria M.
Medveckej ako prvá stála
expozícia žijúcej autorky na
Slovensku.

Predviedol výnimočný výkon, zranenie mu zabránilo splniť si svoj sen

takže úraz mi znemožnil načasovať sa na počasie. 12 dní
„výpadku“ sa už nedalo do-

Ste doma. Ste plný dojmov a zážitkov. Čo vám pobyt v Nepále dal a čo vzal?

Som šťastne doma, obohatený o veľké skúsenosti
a poznania nielen z hôr. Po
tom všetkom zaujímavom
a duchovnom, čo som prežil
po úraze, bol Everest len taký
maličký cieľ.
Pôsobenie v Himalájach
mi tentoraz dalo maximum
poznania a v duchovnej oblasti malý zázrak,.. precítenie
božskej lásky. V BC kempe spoznanie samého seba.
A čo mi expedícia zobrala?
Nič, len trocha peňazí, ktoré
ani trochu neľutujem. Stálo to
za to, aj keď samit ostal nedotknutý. Asi to tak malo byť.
Prečo ste nepoužívali kyslíkovú masku, keď tak robia
skoro všetci horolezci?
Prídavný kyslík sme spolu s A. Dobešom odmietli
z princípu čistoty pohybu
v horách a naturálneho zmýšľania k prírode. Komerčné
expedície mali iné ciele. Náš
ciel bol športový výkon a to
sme dodržali. Ďakujem mestu
za podporu a všetkým ľudom
čo nám fandili. Veľká vďaka.
Horám zdar aj naďalej.

Medzi ľudí, ktorí sú úspešní a uznávaní vo svojom odbore, aktívni v rôznych druhoch spoločenských činností patrí
MUDr. František Jaroš, CSc. Napriek tomu, že dlhé roky
býva v Trenčíne, nezabudol na svoje korene, rodisko. Hrdo
sa k nemu hlási a združuje okolo seba ľudí, ktorí pocity
spolupatričnosti upevňujú.

pekáreň a nezabudnuteľnú majiteľku pani Chalupníkovú.
Dnes už málokto z mladých
ľudí vie, že stála na parkovisku

liata vodami Oravskej Priehrady. Aktívne pracuje, prednáša,
publikuje na Slovensku, ale aj
v zahraničí – Rusku, Nemec-

Milan Džugan, občan nášho mesta vyniesol vlajky mesta
Tvrdošín a Slovenska do výšky nad 8000 m pod Mount
Everest, najvyššiu horu sveta bez kyslíkovej masky a bez
pomoci šerpov.
„Je živý a zdravý, museli
pri ňom stáť všetci anjeli,“ to
boli prvé myšlienky, keď sme
dostali váš mail 1. júna ešte
z Nepálu a vedeli od vašich
najbližších čiastočné informácie o absolvovaní výstupu.
Pozdravujem vás z Káthmandu. Po páde skaly v Lhotce (vo výške 6900.m ), ktorá
mi zlomila ruku a po jej operácii som ešte raz zopakoval
výstup z Káthmandu do BC
aj s titánovou platničkou som
bez šer pov a bez kyslíka
nakoniec spal v 4. kempe (v
Južnom sedle) vo výške 7 980
m. Môj pohľad na Everest na
druhý deň skončil vo výške
nad 8 000 m.
Deväťdesiatosem percent
horolezcov a iných vystupovali s pomocným kyslíkom.
Je to ako by vystupovali v porovnaní na 6 000 m vysoké
vrcholy. Ja a Anton Dobeš
som z južného sedla ráno kvô-

li vetru (ako „ne-kyslikári“)
sa musel vrátiť späť do BC,

behnúť. Domáci hodnotia náš
výkon veľmi dobre, aj s tou
nehodou. Nechápali prečo
som šiel hore tvrdohlavo bez
kyslíka, aj keď šerpovia už
od 3 kempu dýchajú prídavný
kyslík z masky.

S vlajkou mesta vo výške nad 8 000 m, vzadu je Mount Everest.

Nezabúda na rodnú Oravu

Začiatkom tohto roka mu
vyšla v poradí už 12 kniha
s názvom Z dejín trenčianskeho zdravotníctva. V liste,
adresovanom primátorovi
poukazuje na diagnostické
a liečebné metódy, ktoré sa
robia vo Fakultnej nemocnici
v Trenčíne, kde pracuje. Zároveň ponúka možnosť využitia
služieb tejto nemocnice aj
Oravcom.
Z listu sme sa dozvedeli,
že v tejto nemocnici pracujú aj ďalší lekári z Oravy –

očná lekárka M. Javorská (za
slobodna Marta Kubońová
z Trstenej), E. Kráčalová,
rontgenologička a sonografistka z Tvrdošína, Zimaňová,
t.č. Privárová, infektologička
zo Slanice, emeritný primár
z ORL oddelenia M. Chalupník z Tvrdošína, emeritný
primár neurológie z Lipnice
K. Pastva a ďalší.
Zvlášť sme sa zastavili pri
mene MUDr. Chalupník. Toto
meno u starších Tvrdošínčanov
evokuje spomienky na slávnu

Rozprávkovú dedinku videli cez kvapky dažďa

Pozvanie od majiteľa Habakúk na organizovanú skupinovú návštevu pre 30 detí
do rozprávkovej dedinky na
Donovaloch s radosťou prijali
riaditeľky materských škôl,
no najmä deti. Aby o zážitky
z Dobšinského rozprávkového sveta neboli ochudobnené ostatné deti, mesto pre

všetkých predškolákov zabezpečilo vstup a dopravu
zdarma. I keď si prostredie
s ojedinelou architektúrou
neužili tak, ako za dobrého
počasia, podľa rodičov a učiteliek sa deťom v rozprávkovom
svete veľmi páčilo, z výletu
sa vrátili nadšené s prianím
vrátiť sa tam opäť.

Obľúbená spisovateľka so žiakmi základnej školy

V priestoroch MsKS sa 14.
mája uskutočnila beseda s učiteľkou, redaktorkou, preklada-

deti a mládež napísala niekoľko kníh. Za knihu Denis a jeho
sestry dostala ocenenie Naj-

teľkou, známou detskou spisovateľkou v jednej osobe Toňou
Revajovou, ktorá v súčasnosti
žije a tvorí v Bratislave. Pre

lepšia detská kniha jari 2007.
Besedy sa zúčastnili mladší
žiaci ZŠ Márie Medveckej.
Bc. A. Šimičáková

Jedným z cieľov nášho
edukačného projektu ,,Kľúče od mesta“ bolo podporiť
vlastenectvo a vzťah k národným kultúrnym pamiatkam.
A tak v závere školského roka
29. mája sme uskutočnili výlet
s predškolákmi a prostredníctvom zážitkového učenia
sme spoznávali náš ,,Oravský
hrad “

Slnečné počasie, radosť
z cestovania vlakom po Orave a pomoc zo strany rodičov
i starých mám svedčili o tom,
že nás kultúrno-náučný výlet
sa naozaj vydaril. Touto cestou chceme poďakovať aj pani
Koleštíkovej za sponzorskú
pomoc a deň plný zážitkov.
4. trieda Materská škola
Oravské Nábrežie 142

Minulý rok sme na festivale začali tradíciu slovenských
rekordov. Hromadné jedenie
rožkov bolo ustanovujúcim
rekordom v tejto kategórii „Slovenských rekordov“. Plné ústa
rožkov boli plné obrazovky
vo večerných správach na TV
Markíza. Tento rok na túto
tradíciu nadviažeme oslavou
Svetového dňa čokolády, ktorý
bude v deň konania country
festivalu. Biela, čierna, horká,

mliečna, s kúskami ovocia či
orieškami. Zbiehajú sa vám
slinky na poklad menom čokoláda? V spolupráci s jedným
z najväčších výrobcov čokoládových dobrôt na Slovensku
bude 7. júl v Tvrdošíne, oslavou
tejto pochúťky. Šiesty ročník
úspešného najväčšieho country
festivalu na Orave v spolupráci
s mestom Tvrdošín pripravila umelecká agentúra JUTO.
Juraj Tomadlík

Linka detskej istoty pri SV
UNICEF organizovala 31.
mája 5. ročník najpočetnejšieho detského čitateľského
maratónu v čase od 900 - 1500
na celom Slovensku.
V Tvrdošíne prebiehal na
dvoch miestach, a to v mestskej knižnici, kde prichádzali
deti ZŠ ŠŠ, aby ukázali ako
si poradia s čítaním kníh,
o ktorých nevedeli, že budú
vybraté. Podmienkou bolo
prečítanie jednej strany z knihy. Niektoré deti zvládli text
výborne, niektoré trochu horšie. Ale ani deti zo ZŠ MM sa
nedali zahanbiť. Tieto čítali
v priestoroch MsKS v Med-

vedzí. Všetky deti, ktoré sa
zúčastnili čítania boli zaregistrované do registračného formulára a tiež sa podpísali na
diplom „Čítajme si...2012“.
Na čitateľskom maratóne
v Tvrdošíne sa zúčastnilo 321
detí z obidvoch ZŠ.
V tomto roku sa čitateľského maratónu zúčastnilo 35542
detí z celého Slovenska, čo je
o 5062 detí viac ak vlani. Teší
nás, že sme sa aj my zapojili
a pomohli prekonať rekord
z roku 2011 a zároveň ukázali
deťom, že knihy a knižnice sú
tu pre nich, stačí len trocha
chcieť.
Bc. A. Šimičáková

Výlet na Oravský hrad

Country festival nebude len o speve, bude „sladký“

Zapojili sme sa do maratónu

Víťazstvom potvrdili svoju zručnosť

Vzácna fotografia tvrdošínskych pekárov z konca 60-tych rokov minulého storočia. Druhá z ľava Anna Gándiová, štvrtá p. Žihlová.
pri hoteli Limba, ktorej slávu
šíril uznávaný český herec
Jan Werich, ktorý pri návšteve Tvrdošína povedal, že to je
najlepší chlieb aký kedy jedol
a dal si ho pravidelne posielať
do Prahy. Z tejto pekárne bol
chlieb zasielaný aj ďalším známym osobnostiam.
MUDR. F. Jaroš sa narodil
v Osade nad Oravou, v obci
ktorá bola v 50-tych rokoch za-

ku, Veľkej Británii, Česku,
pôsobí ako súdny znalec pre
ministerstvo spravodlivosti.
Popri svojej odbornej činnosti
sa venuje filmovaniu, športu,
je spoluautorom knihy Pamätnica Ústie nad Oravou. Za svoju prácu a odbornú publikačnú
činnosť získal uznanie odbornej verejnosti a najvyšších
predstaviteľov Trenčianskeho
kraja i mesta Trenčín.

V dňoch 25. a 26. apríla
sa v Tvrdošíne uskutočnila
medzinárodná súťaž Drevorubač Junior 2012. Pripravila
ho SOŠ lesnícka, ktorá ako
organizátor mala zastúpenie
v dvoch družstvách. Súťaže sa zúčastnilo 10 škôl zo
Slovenska, Česka a Poľska,
ktorých žiaci preukázali svoju zručnosť v 4 disciplínach:
stínka stromu na cieľ, presný
rez, odvetvovanie a súťaž
družstiev. Prvenstvo si medzi školami vybojovala SOŠ
lesnícka v Tvrdošíne.

Tvrdošín obstál veľmi dobre. V súťaži jednotlivcov získal 1. miesto Jakub Zoššák
a 2. miesto Michal Šuvada.
Jakub Zoššák si odniesol aj
cenu za 1. miesto za „odvetvovanie“ a Michal Šuvada
3. miesto za „stínku stromu“.
3. miesto získal Ivan Bakoš
za „presnný rez“ a 2. miesto
Štefan Kosmeľ za „odvetvovanie“. Podľa družstiev sa na
1. mieste umiestnilo družstvo
našej SOŠ lesníckej v zložení
Štefan Kosmeľ a Jakub Zoššák.
Bc. K. Kožienková
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Hokejovú eufóriu majstrovstiev
sveta sme prežívali spoločne
Fanúšikovia hokeja sa zomkli, boli ako jedna duša. Prežili fantastickú atmosféru vďaka vytvoreným podmienkam
– veľkoplošnej obrazovke na Michalskom námestí počas
boja do finále.
O atmosfére na námestí zaznelo aj v TV Oravia
prostredníctvom T. Br nu:
„Tvrdošínska radnica sa naozaj pochlapila, z oravských

častnených. „“Je to vynikajúce, najmä pre ľudí z Tvrdošína.
Atmosféra je tu úžasná, nie je
tu ani jeden človek, ktorý by
tento zápas intenzívne nepre-

stretnutie mohli vidieť spoločne,“ doplnil J. Florek. „Ľudia, ktorí boli tu, na námestí
vytvorili perfektnú atmosféru
a určite ju cítili aj naši hokejisti. Takže sme podali aj my
dobrý výkon ako fanúšikovia.
Zomkli sme sa, dokázali sme,
že šport, hokej nás spája. Pri
spievaní slovenskej hymny

Posledný, víťazný gól zdvihol všetkých zo stoličiek.
miest ako jediná. Po vzore žíval,“ povedal nám počas
veľkých miest bola na námestí zápasu M. Bednár snažiac
inštalovaná veľkoplošná ob- sa prekričať fandiacich farazovka a Tvrdošínčania sa núšikov.
nesmierne bavili, zomkli sa
„Treba poďakovať primátak ako na Slovensku...“
torovi a určite hovorím za
Víťazný zápas netreba ko- všetkých, čo sme tu, že sme
mentovať. Stačia pocity zú- také nervydrásajúce hokejové

sme boli oblapení, pri povzbudzovaní našich hokejistov sme
sa scelili ako jeden celok.“
„Slovensko do toho,“ nieslo sa námestím pri sledovaní
veľkoplošnej obrazovky aj na
druhý deň počas finálového
zápasu.

V dňoch 20. - 22. apríla sa uskutočnila v Ostrave
Medzinárodná akordeónová
súťaž, ktorú organizovala
tamojšia základná umelecká
škola v spolupráci s mestom
Ostrava a Moravskoslezkým
krajom. Zúčastnili sa na nej
aj traja žiaci našej ZUŠ.
V najmladšej I. kategórii
súťažil Igor Gábor, ktorý
získal pamätný list. Pre Igora to bola prvá príležitosť
na takomto veľkom medzinárodnom fóre, kde ukázal
perspektívu a nádej ďalšieho
umeleckého rastu. V III. kategórii súťažili žiaci Radovan
Vrana a Jozef Piták. V tejto
kategórii, kde súťažilo 31
účastníkov z Česka, Poľska
a Slovenska, získal Radovan
1. cenu a Jozef 2. cenu.
Víťaz Radovan Vrana spolu s víťazmi ďalších kategórií,

Radovan Vrana po skončení súťaže.

účinkoval následne na galakoncerte srbského akordeonistu Petara Marića, ktorý je
momentálne považovaný za
jedného z najlepších svetových, akordeónových interpretov. Koncert sa uskutočnil
a bol nahrávaný v ostravskom
štúdiu Českého rozhlasu.
Odborná porota, ktorá hodnotila jednotlivé umelecké výkony súťažiacich, pozostávala
z významných európskych interpretov a pedagógov. Porote
predsedal profesor Joachim
Pichura z Poľska. Ďalej to
boli M. Halmová z Česka, A.
Nikolić zo Srbska, E. Lisniak
z Ukrajiny a zo Slovenska,
M. Červienka. Žiakov tvrdošínskej základnej umeleckej
školy, ktorí sa tejto súťaže
zúčastnili, pripravuje ich
pedagóg v hre na akordeón,
Marek Kuka.
(vb)

Rezbári z Oravy, taký bol
názov súbornej výstavy deviatich oravských ľudových
rezbárov, ktorá bola inštalovaná v Galérii ľudového umenia
v Bielsku - Bialej v Poľsku.
Výstava prezentovala 80 plastík známych a aktuálne tvoriacich oravských ľudových rezbárov, zakúpených do zbierok
Oravského kultúrneho stre-

diska, ako i práce zapožičané
autormi. V ich tvorbe si mohli
návštevníci pozrieť témy
sakrálne, pracovné, pastierske, zbojnícke výjavy ale aj
námety z dedinského života.
Svoj pohľad na svet, pretavený do dreva v podobe sošiek
prezentoval aj zástupca nášho
mesta Stanislav Ondrík.
Poznávací trojdňový zá-

Tvrdošínski akordeonisti v Ostrave

Na výstave v Poľsku

Pí sa li
Pred 20 rokmi
Deklarácia zvrchovanosti
Najvýznamnejším a vskutku historickým bol 17. júl
1992 a tretia schôdza SNR,
ktorá o 12,40 min. odsúhlasila Deklaráciu Slovenskej
národnej rady o zvrchovanosti
Slovenskej republiky. Na nejednom mieste na Slovensku
a samozrejme aj v Tvrdošíne
zavládla radostná atmosféra.
Aj keď bol piatok a koniec
pracovného týždňa, nikto
z oslovených pracovníkov
MsKS a Technických služieb,
či Drevoindustrie nezafrfľal
a spojeným úsilím s chlapcami z kulturistického oddielu
vedeným Pavlom Jančom na

jazd v Poľsku zastrešovala
Európska Únia. Okrem rezbárov z Oravského regiónu
sa ho zúčastnili aj muzikanti,
pracovníci kultúrnych ustanovizni a predstavitelia samospráv. V rámci toho programu
navštívili viaceré zaujímavé
kultúrne a historické miesta
v Źiwcy, Bielsku Bialej a jeho
okolí.

sme

Šancoch, chlapcami Kormaňákovcami a ich priateľmi na
Žiarci a obyvateľmi starého
Medvedzia na čele s Ing.
Jozefom Medveckým - Heretíkom na kopci nad Galériou
Márie Medveckej pripravili
vatry zvrchovanosti, ktoré
podnietili ďalšie tri partie a
tak nad Tvrdošínom ich horelo šesť. Ľudia, ktorí sa pri
nich spontánne zišli, spievali
slovenské piesne, hymnu, núkali sa navzájom priateľským
pohárikom na zdravie, na
zvrchovanosť, na Slovensko.
Mnohí sa zhodli v tom, že svoj
názor najlepšie vyjadríme nie
mítingami, ale každodennou
poctivou prácou každého z

v

Súťaže sú poctou osobnostiam
Pred 7-mi rokmi vyhlásilo mesto dve celomestské
súťaže, ktorých zmyslom
je rozvíjanie tvorivosti detí
i dospelých a sú venované
významným osobnostiam,
ktoré sa v našom meste
narodili, tu žili a pracovali.
Prvou je Paleta Márie Medveckej. Aj tento rok sa do
nej zapojili deti a dospelí.
Súťaž vyhodnotila odborná porota: I. kategória: 1.
miesto Patrik Tipťor, ZŠ M.
Medveckej, 6 r., 2. Nelka
Balleková, ZŠ Š. Šmálika,
1. A, 3. Fabián Baroš, ZŠ Š.
Šmálika, 1. B. II. kategória:
1. miesto Simona Horáková, ZŠ M. Medveckej, 3. A,
2. Ema Bartošová, ZŠ M.
Medveckej, 4. A, 3. Martin
Djubašák, ZŠ M. Medveckej, 4. A. III. kategória: 1.
miesto Romana Miková, ZŠ
Š. Šmálika, 5. A, 2. Kristián
Paríža, ZŠ Š. Šmálika, 5.B,
3. Monika Vranová, ZŠ Š.
Šmálika, 5. B. IV. kategória: 1. miesto Lucia Paľová,
ZŠ M. Medveckej, 9. C, 2.
Katarína Galčáková, M.
Medveckej, 9. D, 3. Jakub
Skurčák, ZŠ M. Medveckej,
9. B. V. kategória: 1. miesto
Lucia Beráková, ZUŠ Tvrdošín, 8 r.

Rozostavané stavby pokračujú podľa plánu. Najmä
výstavba oboch škôl, výstavba
kanalizácie a ciest v Krásnej
Hôrke, inžinierskych sietí
v mestskej časti Hlísno, rekonštrukcia parku.
Odsúhlasená bola príprava
výstavby Slovenskej sporiteľne, projektová dokumentácia
I. etapy plynofikácie mesta a
finančná výpomoc obom základným školám v meste rovnakým podielom na žiaka.
Primátor predložil návrh
na koncepciu školstva v meste
od 1. 9. 1993, kde sa uvažuje s

3. Patrik Richter, ZŠ M.
Medveckej, 3. A. III. kategória: 1. miesto Kristína
Belicová, ZŠ M. Medveckej, 5. C, 2. Lukáš Melník,
ZŠ M. Medveckej, 5. B,

Žiaci ZŠ. M. Medveckej pri hrobe umelkyne.
16 r. VIII. kategória- dospelí:
Jana Kobová, Medvedzie,
25 rokov, Alojz Pajun k,
Hlísno, 67 rokov, Ľudmila
Verzálová, Medvedzie, 55
rokov.
Pod názvom Gessayovo
pero sa uskutočnila literárna súťaž. Vyhodnotenie: II.
kategória: 1. miesto Marika
Kohárová, ZŠ M. Medveckej, 4. B, 2. Jozef Bubák,
ZŠ M. Medveckej, 4. A,

3. Klaudia Šprláková, ZŠ
M. Medveckej, 5. C. IV.
kategória: 1. miesto Simona Kaššáková, ZŠ M.
Medveckej, 7. A, 2. Matúš
Mahút, ZŠ M. Medveckej,
9. B, 3. Adam Kiš, ZŠ M.
Medveckej, 7. A. VI. kategória – dospelí: Matilda
Abáfyová a Júlia Turoňová, Medvedzie. Ocenení
autori si ocenenia prebrali
v Galérii M. Medveckej.

Škola vychovala viac ako 500 absolventov
Z ústneho rozprávania,
môžeme prvé začiatky umeleckého školstva datovať od
vzniku strednej osemročnej
školy v Tvrdošíne v rokoch
1953/1954, kedy učitelia vo
svojom voľnom čase učili
niektorých žiakov hrať na
hudobné nástroje.
Na vývoji umeleckého
školstva v Tvrdošíne mali v
priebehu niekoľkých rokov
vplyv aj okolité mestá Oravy
– Trstená a Dolný Kubín. V
roku 1957 bola založená prvá
hudobná škola v Trstenej, pod
ktorú patrila detašovaná trieda v Nižnej otvorená v roku
1964, ktorú navštevovali aj
žiaci z Tvrdošína. V školskom
roku 1966/67 táto detašovaná
trieda bola pričlenená pod
riaditeľstvo Ľudovej školy
umenia v Dolnom Kubíne.
Od 1. septembra 1976 začala
Ľudová škola umenia v Nižnej nad Oravou pracovať ako
samostatná škola. V školskom
roku 1980/81 riaditeľstvo
otvorilo detašovanú triedu v
Tvrdošíne, v ktorej sa začala
vyučovať prípravná hudobná
výchova a prípravná výtvarná
výchova, ktorú navštevovalo
spolu 25 žiakov.
Od 1. 9. 1981 riaditeľstvo
ĽŠU bolo preložené z Nižnej
do Tvrdošína, kde boli poskytnuté samostatné priestory v Základnej deväťročnej

našich

nás pre svoj národ, pre zvrchovaný štát.

VI. kategória: 1. miesto
Matúš Djubašák, ZUŠ Tvrdošín, 14 r., 2. Matej Kristofčák, ZUŠ Tvrdošín, 11 r.
VII. kategória: 1. miesto Alica Lofajová, ZUŠ Tvrdošín,

ukončením objektov v Tvrdošíne a na sídlisku Medvedzie.
Je záujem zriadiť v meste
samostatne osemročné gymnázium (t. j. od 5. ročníka) a
v dokončenom objekte na sídlisku Medvedzie samostatnú
osemtriednu školu s 1. - 8. ročníkom a rozšírenou špecializáciou na cudzie jazyky, resp.
iné alternatívne odbory.
Pred 15 rokmi
Pokračuje plynofikácia na
ul. Školskej, Pod Žiarcom, Vojtaššákovej, v Krásnej Hôrke,
kina Javor, pripravuje sa plynofikácia sály a MsÚ, dokončuje
sa projekt dokumentácie plynofikácie na sídlisku Vladina. Po
rozkopávke plynu sa pokračuje

škole. V týchto priestoroch je
umiestnené riaditeľstvo ZUŠ
Tvrdošín až do súčasnosti.
Funkciu riaditeľa školy od založenia školy v Tvrdošíne až
do roku 1991 vykonával pán
Vendelín Habovštiak. V roku
1990 sa názov Ľudová škola
umenia na základe novej vyhlášky zmenila na nový názov
Základná umelecká škola.
V súčasnosti Základná
umelecká škola v Tvrdošíne
patrí pod zriaďovateľa Mesto
Tvrdošín bez právnej subjektivity. Hlavná budova na
Školskej ulici zabezpečuje a
poskytuje priestory na vyučovanie v hudobnom odbore
v hre na klavíri, akordeóne,
zobcovej a priečnej flaute, v
hre na husliach, gitare, keyboard, hru bicích nástrojoch
a vyučovanie hudobnej náuky.
Výtvarný odbor má pre svoje
potreby 2 samostatné triedy
a priestory pre prácu s PC
a prácu s hlinou. Najmladší
literárno- dramaticý odbor
má jednu triedu, pre svoje
potreby na nácvik na javisku
a rôzne vystúpenia používa
priestory v kine Javor a v
MsKS. Výučba v hudobnom
a výtvarnom odbore prebieha
aj na sídlisku Medvedzie v
prístavbe budovy ZŠ M. Medveckej v dvoch triedach a hru
na klavíri a husliach v jednej
triede hlavnej budovy ZŠ.

ZUŠ má dve detašované
pracoviská v Zuberci, kde
navštevuje 108 žiakov hudobný a výtvarný odbor a v obci
Liesek s počtom 60 žiakov
hudobného odboru. Vyučovanie prebieha v triedach
základných škôl.
V tomto jubilejnom školskom roku ukončí svoje štúdium na našej škole 422 žiakov v troch odboroch – v
hudobnom odbore 299 žiakov
z toho 39 žiakov v prípravnom
štúdiu, vo výtvarnom odbore
108 žiakov, z toho 18 žiakov
v prípravnom štúdiu a v literárno - dramatickom odbore
ukončí 15 žiakov. Na výchovno – vzdelávacom procese sa
podieľalo 19 pedagógov na
plný úväzok a 10 vyučujúcich
na čiastočný úväzok.
Žiaci a pedagógovia sa zúčastňujú na rôznych súťažiach,
sú neodmysliteľnou súčasťou
hudobného programu na mnohých akciách mesta Tvrdošín,
realizuje spoluprácu s rôznymi inštitúciami, škola poriada
verejné a interné koncerty pri
rôznych príležitostiach.
Vychovala vyše 500 absolventov v hudobnom a výtvarnom odbore počas 30 rokov
pôsobenia v meste Tvrdošín.
Výročie oslávila na slávnostnej akadémii 15. júna v
kine Javor. Prajeme jej veľa
úspechov!

n o vi n á c h
v úprave ciest a na územnom
pláne v Oraviciach. Započalo
sa s výstavbou 65 bytov, z čoho
bude 38 mestských, na ktoré
mesto získalo dotáciu v čiastke
19 mil. Sk.
Pred 5 rokmi
Investícia pod Žiarcom
za 7 mil. Sk
V priebehu mája sa dostal do
záverečnej fázy projekt, ktorému sa potešili hlavne obyvatelia
lokality Pod Žiarcom, keďže im
pribudli kompletné inžinierske
siete a nová cesta. Pod Žiarcom
mesto zrealizovalo vodovod,
dažďovú a splaškovú kanalizáciu a miestne komunikácie.
Bolo tu položené 1 445 m 2
novej cesty, širokej 6 metrov s

kompletnými obrubníkmi, odvodňovacím rigolom a uličnými vpustami. Okrem toho bola
vybudovaná 289 m splašková
kanalizácia s dvanástimi prípojkami ku rodinným domom,
dažďová kanalizácia s dĺžkou
210 m a verejný 228 m dlhý
vodovod, na ktorý bolo napojených 11 domov. Vybudovaná
bola aj trafostanica s rozvodmi
a prípojkou VN a NN, na ktorú
bolo napojené 13 rodinných domov. Bola položená „príprava“
pre mestský rozhlas a pouličné
osvetlenie. Pre túto lokalitu
bol vypracovaný aj projekt na
potiahnutie plynu, ľudia však
nemali záujem o tento druh
vykurovania.
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Narodili sa

3. 4.
7. 4.
8. 4.
14. 4.
23. 4.
2. 5.
8. 5.
10. 5.
14. 5.
22. 5.
24. 5.
26. 5.
29. 5.

Timotej Kanik
Nina Dudášová
Ema Gregorová
Miroslav Čalfa
Simona Rýdziková
Lilien Papalová
Alex Jelč
Lukáš Medvecký
Lujza Polakovičová
Viktória Majkútová
Simona Majkútová
Michal Gabarík
Alexandra Lajmonová

Sobáše
14. 4. Ing. Mária Belvončíková
				
– PeadDr. Matej Uram
14. 4. Jana Murínová – Ján Greššák
21. 4. Eva Mihaliaková – Ivan Daňa
21. 4. Ing. Ľuboslava Čižmárová
				
– Ing. František Adamčák
28. 4. Bc. Anna Koptová – Rudolf Kšenzulák
28. 4. Zuzana Kubicová – Matúš Kubás
5. 5. Kateřina Feketeová – Vladimír Kordiak
5. 5. Antónia Vaseková – Marcel Bebej
5. 5. Miriama Žuffová – Lukáš Mikušinec
5. 5. Zuzana Šubjaková – Tomáš Slovík
12. 5. Zuzana Žuffová – Slavomír Geššay
12. 5. Mgr. Jana Pukajová – Mgr. Lukáš Kajan
19. 5. Ivana Lužbeťáková – Ing. Juraj Števánka
26. 5. Mgr. Mária Hnojčíková – Ján Greguš
26. 5. Katarína Mäsiarová – Marcel Ivanisko
26. 5. Rebeka Šaligová – Martin Tlach
2. 6. Ľubica Habláková – Tomáš Habovský
2. 6. Petra Chromeková – Michal Bulvasňák

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili
naši spoluobčania:
85 rokov

Marta Tlachová
Medvedzie
Žofia Krúpová
Tvrdošín
Štefan Valek
Tvrdošín
Anna Vaseková
Krásna Hôrka
80 rokov
Vincent Šupák
Medvedzie
Pri tejto príležitosti im blahoželáme a pra
jeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev
na tvári v kruhu svojich najbližších.

Odišli z našich radov

18. 4.
26. 4.
26. 5.
3. 6.
14. 6.

Ondrej Kapčák
Mária Ujčeková
Jozef Buček
Ján Veselovský
Jozef Medvecký

69-ročný
91-ročná
74-ročný
49-ročný
85-ročný

Spomienka

Po stopách sv. Cyrila a Metoda

Spojená škola sa zapojila do
súťaže „Poznajme patrónov Žilinskej diecézy a spolupatrónov
Európy sv. Cyrila a Metoda“
pri príležitosti 1150. výročia
príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda
na územie Veľkej Moravy, ktorú
vyhlásil Diecézny školský úrad
v Žiline. Súťaž v ktorej sa plnia
tri úlohy trvá od októbra 2011
do júla 2013. Študenti už zrealizovali dve úlohy „Návrh púte
po stopách sv. Cyrila a Metoda
v Európe a Ázii, ktorá už bola
vyhodnotená v Diecéznom centre v Žiline, kde škola skončila

na 1. mieste v kategórii stredných škôl. Súťaž prezentovali
študenti Adam Puvák, Jakub
Vojtašák a Lukáš Sučák.
V rámci druhej úlohy „Návrh
a realizácia púte po miestach
uctievania sv. Cyrila a Metoda a
ich žiakov v Žilinskej a Spišskej
diecéze absolvovali vlastným
autobusom a navštívili Námestovo, Štefanov nad Oravou, Brezovicu, Terchovú, Strážu, Žilinu
a Turzovku.
„Študentov ešte čaká tretia
úloha „Cyklopúť po Veľkej
Morave na bicykloch na 200 km

trase Nitra - Trenčín - Velehrad,
v čase od 17. do 21. júna. Akcia
je financovaná z prostriedkov
ZRŠ pri SŠ Tvrdošín, sponzorsky prispeli Panasonik Trstená a
mesto Tvrdošín. Primátor mesta
Ivan Šaško venoval účastníkom
tretej úlohy jednotné tričká
s erbom mesta. Pred samotnou
akciou je naplánovaná ešte
generálka na trase Tvrdošín
- Habovka - Oravice - Trstená - Tvrdošín, aby sa žiaci a
učitelia otestovali po stránke
technickej, fyzickej a morálnej
pripravenosti. Osviežením pre

nich bude návšteva mestského
kúpaliska v Oraviciach v réžii
mesta Tvrdošín. Mojím želaním je, aby študenti úspešne
zvládli aj tretiu najnáročnejšiu
úlohu cyklopúť Nitra - Trenčín
- Velehrad. Uvedená trasa sa
má vykonať v priebehu 5-tich
dní. Verím, že študenti a žiaci
získajú veľké množstvo nezabudnuteľných zážitkov a dobrý
pocit z vykonanej práce. Hlavným mojim želaním však je,
aby sa všetci účastníci vrátili
späť zdraví“, vyjadril sa riaditeľ
školy Ing. Ján Korenčiak.

Cyklojazda histórie na propagáciu Pustého hradu vo Zvolene
v tomto roku oslávila okrúhle
desiate výročie. Zásluhu na tom,
že deväťkrát peletón štartoval
z nášho mesta má Jaroslav Ču-

chor, rodák z Tvrdošína, ktorý sa
veľmi rád vracia do nášho mesta
a ako nám povedal, potešilo ho
aj to, že história mesta je opäť
bohatšia o znovuobjavené vojenské opevnenie na Šancoch,

urobí mesto ešte atraktívnejším.
Cyklistov a doprovod pred odchodom na tvrdošínskej radnici
v mene primátora privítal poslanec MsZ Jozef Belopotočan
a Anna Čelková, ktorí ich informovali o súčasnom dianí v meste. Hostia zo Zvolena sa veľmi
pochvalne vyjadrovali o našom
parku, ktorý sa im veľmi páčil,
všimli si však aj ďalšie veci, ktoré sa stihli v našom meste urobiť
od vlaňajšieho roku. Ako sa na

záver vyjadrila ich vedúca, ktorá
odovzdala aj pozdrav od primátora Zvolena, Tvrdošín musí mať
asi dobrého primátora, ktorý sa
príkladne stará o mesto, čo sme
mali možnosť aj osobne vidieť.
Po krátkom občerstvení nasledovalo pripnutie stuhy na
rytiersky meč s nápisom Mesto
Tvrdošín J. Belopotočanom,
ktorý zároveň (8. 6.) spred Radnice odštartoval peletón do
Zvolena.

Cyklojazda „Via Magna“ z Tvrdošína do Zvolena

Pink Floyd

Pod rovnomenným názvom sa uskutoční 29. júna o 1700 v Art
Galérii Schürger vernisáž výstavy Finlayho Cowana za osobnej
účasti autora. Súčasťou vernisáže bude tombola, v ktorej môžete
získať dielo autora s venovaním. Výstava potrvá do 31. júla.
29. júna o 1730 koncert hudobnej skupiny

PIGS ON THE WING
na trojičnom námestí.

V Art Galérii Schürger sa 30. júna uskutoční workshop, ktorého
lektormi budú Finlay Cowan, Monika Kurtová a Anna Lenková ml.
Cieľom tvorivých dielní je učiť vás kresliť a maľovať. Viac info: www.
tvrdosin.sk, www.art-galeria.sk, Info@art-galeria.sk, 0903 783 127.

Tvrdošínski poľovníci sa činia

V rámci dobrej spolupráce
s miestnym urbárom poľovníci
PZ Háj Tvrdošín každoročne
odpracujú pri zalesňovaní alebo
pri príprave plôch na zalesňovanie brigádu, ktorú absolvovali
aj v tomto roku. Koncom apríla
nastúpili temer v kompletnej zostave aj s niekoľkými rodinnými
príslušníkmi na zalesňovacie
práce v lokalite Jamy. Vysadením
2 800 ks sadeníc lesných drevín
v náročných podmienkach pomohli urbáru obnoviť kalamitou
postihnuté a odlesnené plochy.
Voľnokorenné sadenice sa dostali
do pôdy s dostatkom vlahy a tak
ich ujatosť je veľmi pravdepodobná. Zachovali takto dlhoročnú
tradíciu pomoci lesom, práve v
Apríli-Mesiaci lesov.
Nie je to však v ich aktivite
pomoci lesom posledné slovo.

Brigádu si zopakovali v máji v
ďalšom pozemkovom spoločenstve v Zábiedove, ktoré im taktiež
prenajíma pozemky na výkon
práva poľovníctva.
Aké sú ešte ďalšie aktivity
našich poľovníkov? Prichádzajú
s iniciatívou za čistý revír. Revír
bez PET fliaš, plechoviek, papierov a igelitov. Snaha v praxi
ukázať v čom spočíva ochrana
lesov a vo všeobecnosti ochrana
prírody. Áno, ekológia nás sprevádza po celý život. Treba naplniť
jej zmysel od podstaty. V akom
prostredí sa chceme pohybovať,
žiť? Neporiadok robia sami ľudia. Prečo sa nezlepšuje vzťah k
životnému prostrediu? Veď koľko
úsilia sa vynaloží na enviromnetálnu výchovu už od školských
rokov. Čo tak nasledovať príklad
poľovníkov? Jozef Brunčák

Otvorená nová predajňa

V obchodnom dome ABBA bola 15. júna otvorená nová
darčeková predajňa Eso, ktorá ponúka luxusný tovar. Svoje
služby poskytuje v pondelok - sobota

Uplynuli dva roky ako sme
na poslednej ceste 16. júna
odprevadili nášho manžela,
otca a starého otca

Obľúbené
piesne stálic folkovej hudby
Mesto Tvrdošín vás pozýva na hudobný koncert Jána a

Františka Nedvědovcov, ktorý sa uskutoční v pondelok 25.
júna o 19.00 hod. v kine Javor. Predstavia svoje najväčšie
hity, ale aj piesne z posledného CD. Vstupné je 12 eur. Na
tento koncert môžete využiť aj kultúrne poukazy. Predpredaj:
MsKS Medvedzie, 043/5322167, 0903375929, 0905104335.

Zlepší sa informovanosť

časť Oravice. Spracovaná bude aj
databáza infosystému s popisom
jednotlivých prvkov, uvedením
ich polohy a spôsobom jej udržiavania a realizácie.
Súčasná doba si vyžaduje
vybudovanie takéhoto systému.
Z pohľadu občana aj návštevníka
mesta to bude krok dopredu. Zabezpečí poskytnutie podrobnejších informácií o meste a Oraviciach, čím prispeje ku skvalitneniu cestovného ruchu, plniac tak
ďalšiu z úloh pre podporu rozvoja
mesta. Komplexný turistický informačný systém zvýši úroveň
informovanosti o kultúrno-historických pamätihodnostiach
a turistických cieľoch.

Mesto sa pripravuje na vybudovanie nového informačného systému. Bude vybudovaný
a prevádzkovaný informačný
i orientačný systém, ktorý bude
slúžiť na poskytovanie základných orientačných informácií
pre občanov mesta a návštevníkov z okolia.
Najskôr bude spracovaný projekt (do konca septembra), ktorý
bude obsahovať časovo-priestorovú a vecnú špecifikáciu mestského informačného systému ulíc
a turistických cieľov, mestské
mapy, infokiosk, informačné
vitríny a tabule, návestné tabule,
cintorínske skrinky a ďalšie komponenty pre celé mesto a mestskú

Country festival Orava 2012
www.cou ntry ora vice .szm .sk

7.7.2012

ia sa festiv al uskut oční
V prípa de nepri aznivé ho počas
Hôrka
hod. v kine Javor Krásn a
v skrát enej podob e od 15.00

z Krásnej Hôrky.
S láskou spomína manželka
s rodinou.

„Prišlo to tak zrazu, nečakane,
a nádeje na život už niet,
zostalo prázdne miesto v dome
a pár nedokončených viet ...
Cítime obrovský smútok a žiaľ,
zrazu nič nie je také,
ako by si človek prial ...“
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym za modlitby, prejavenú sústrasť na poslednej
rozlúčke s Ondrejom Kapčákom,
ktorý nás navždy opustil 19. 4. 2012 vo veku nedožitých
70 – tich rokov.		
Ďakuje smútiaca rodina.

Vážení občania, aj v tomto roku naše mesto organizuje súťaž o najkrajší balkón, predzáhradku, či kvetinový záhon pred
vašim domom. Veríme, že sa zapojíte do tejto súťaže. Najkrajšie budú odmenené vecnými cenami. Priložme spoločne ruku
k tomu, aby naše mesto aj v tomto roku opäť zakvitlo.

Futbalový štadión Tvrdošín

Alojza Ferenčíka

Poďakovanie

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku

SPR IEVO DNÝ PRO GRA M:

Pokus o vytvorenie Slovenského
rekordu v stavaní pyramídy
z keksov.

Začiatok o 12.00 hod.

1. Anton Harvan, Peter a Ľubo Slaný
2. DOMA - Dolný Kubín
3. BLUFRAS - Dolný Kubín
4. SKALKA - Tvrdošín
5. SAMO - Dolný Kubín
6. Edo KLENA a klenoty

Pozvánka do kina
V kine Javor môžete využiť
na filmové predstavenia
kultúrne poukazy!

13. 7. (piatok)
HAPPY FETT 2 - animovaná rozprávka
20. 7. (piatok)
PRCI, PRCI, PRCIČKY: STRETÁVKA - komédia
10. 8. (piatok)
DIKTÁTOR - komédia
19. 8. (nedeľa)
MADAGASKAR 3 – animovaná rozprávka

PR OG RA M :

Od 16.30 hod. programom sprevádza

ORG ANI ZÁT ORI :

Mest o Tvrd ošín
Jura j Toma dlík - JUTO
umel ecká agen túra

VST UPN É VRÁ TAN E
HOD NOT NEJ TOM BOLY:
A
5,- EUR, DETI DO 12 ROKOV VSTUP ZDARM
PARTNERI PODUJATIA:
PENZIÓN A REŠTAURÁCIA

ŠTEFAN SKRÚCANÝ
7. PAVOL HAMMEL a JURAJ BURIÁN
8. Spod Budína - Nižná
9. ALLAN MIKUŠEK s kapelou
10. Country hopsasa do 23.00 hod.
GENERÁLNY PARTNER: REKLAMNÝ
PARTNER:

GREGOREC

Pneuservis
Gregorec

v ý s t a v b a r o d i n n ý c h d o m k o v, L E A S I N G O V É S L U Ž B Y

www.idreklama.sk

Jozef Obrinčák, Peter Jurči - domáce potreby, Miloš Jurči - Remeslo, Elkop, Ľ. Lonek, A. Kuľáš, Mäsna u Miša, Mäsna u Maroša, Pekáren Švarc,
Butterﬂy - Ján Motýľ, Autobazár Pekarčík, IMAO, Oravaaction, STK Tvrdošín, Zlatníctvo - Jozef Lešňovský, MTS Krivá, Autoservis Hradský,
Peter Paríža - VIX, JANZA s.r.o., Viktor Pavčo - POVI, Stavebná ﬁrma Frankovič, Penzión Breznaníková, Ubytovacie zariadenie Ján Jašica
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Dvanástka s medzinárodným puncom
Na jubilejný X. ročník bežeckého podujatia s názvom „Tvrdošínska dvanástka“ sa 3. júna na
Trojičnom námestí, za ideálneho
počasia, vo všetkých kategóriách
postavilo 137 pretekárov, medzi
ktorými nechýbali pretekári zo
Slovenska a zahraničia. Početná
skupina prišla opäť z Poľska. Pomerne bohaté zastúpenie mali už
tradične mládežnícke súťaže. Za
početnej diváckej kulisy si zmerali svoje sily najprv tí najmladší
a poniektorí z nich si svoju trať
odbehli aj s rodičmi. Po nich sa
na štart v hlavnej kategórii postavilo päťdesiatjeden pretekárov a
pretekárok, na ktorých čakala
náročná 12 kilometrová trasa s
otočkou na Oravskej priehrade.
Najlepšie ju zvládol minuloročný
víťaz Eduard Hapak, ktorý porazil svojho kolegu Jána Wydru
z MOK Dolna Mszana, ktorý sa
zúčastnil už prvého ročníka.
„Konkurencia bola náročná
a som šťastný, že sa mi podarilo
obhájiť vlaňajšie prvenstvo. Do
Tvrdošína naša ekipa chodí veľmi
rada, pretože je tu vždy výborná
atmosféra a už tešíme na ďalší
ročník,“ povedal nám E. Hapak.
„Som rád, že som prišiel do
Tvrdošína, preteky boli veľmi
dobre pripravené a sadli mi. Máte
tu milých, pohostinných ľudí a
dobrých organizátorov, ktorých
srdečne pozdravujem,“ vyjadril
sa O. Babiak z Ukrajiny.
Potešilo, že medzi súťažiacimi sa objavilo viac domácich
bežcov a nechýbali ani bežkyne,
najlepší z domácich bol Roman
Petrikovič.
„Bežala som prvý krát, hlavne pre radosť. Chcela som si to
skúsiť, i keď sa mi dvanásť kilometrov zdalo dosť, ale keďže to
bolo v Tvrdošíne, bolo by škoda

sa behu nezúčastniť. I keď som
dobehla do cieľa posledná, ako
sa hovorí, to najlepšie na koniec.
Pri tejto príležitosti by som chcela
vyzvať aj ostatných Tvrdošínčanov, aby si to skúsili a urobili
tak niečo pre svoje zdravie,“ povedala nám sympatická Slávka
Vronková.
Ocenenia pretekárom odovzdávali primátor Ivan Šaško
s poslancom MsZ a predsedom
športovej komisie Milanom Kováčom. Primátor v závere poďakoval všetkým účastníkom,
organizátorom, rodičom a ostatným, ktorí preteky pripravovali a
pomáhali pri nich.
MŠ - chlapci a dievčatá:
1. Félix Beráts, 2. Aurel Papp,
Tvrdošín, 1. Laura De-Rizová,
2. Terezka Kubicová, obidve
Tvrdošín, 3. Barbora Šašková,
ZŠ Nižná.
Chlapci a dievčatá 1. a 2.
ročník: 1. Adam Šturek, ZŠ M.
Medveckej, 2. Martin Košarišťan,
ZŠ Š Šmálika, 3. Kristián Zboroň,
ZŠ MM, 1. Karolína Šašková,
ZŠ Nižná, 3. Lucia Garbiarová,
ZŠ MM.
Chlapci a dievčatá 3. a 4.
ročník: 1. Samuel Gajan, ZŠ Bobrovec, 2. Erik Kozák, 3. Jakub Košarišťan obidvaja ZŠ Š. Šmálika,
1. Sandra Mišíková, 2. Dominika
Vajduľáková, 3. Marcela Jarošová, všetky ZŠ Tvrdošín.
Chlapci a dievčatá 5. a 6.
ročník: 1. Maroš Bednár, 2.
Martin Bednár, 3. Tomáš Balún, všetci ZŠ M. Medveckej,
1. Gabriela Gajanová, ZŠ Bobrovec, 2. Mária Hirčáková, ZŠ
MM. Chlapci a dievčatá 7. a
8. ročník: 1. Róbert Zboroň,
ZŠ Nižná, 2. Michal Balún, ZŠ
M. Medveckej, 1. Barbora Ulrichová, Gym. Tvrdošín, Erika

Chromeková, ZŠ M. Medveckej.
Dorastenci - 6000 m: 1. Ivan
Buckulčík - 0:19:00, 2. Roman
Buck ulčík 0:21:46, 4. Miloš Lajmon
- 0:23:24, 5.
Martin Gočál 0:25:10, 6. Juraj
Balún - 0:25:54,
7. Juraj Vajduliak, 0:26:16.
Muži - kategória A, 18
- 39 r okov:
Eduard Hapak
- 0:37:53, 2.
Janusz Wydra
- 0:39:24, obidvaja MOK
Mszana Dolna,
3. Roman Arbet - Bardejov, Radosť z víťazstvá bola oprávnena. Pretekári v hlavnej kategórii sa vydali na trať.
0:40:34, 12. Peter Zaiček - 0:55:44,
13. Štefan Vajduľák - 0:57:17, 14.
Martin Čupka - 0:58:23, 16. Rastislav Vajduľák - 0:58:42, všetci
Tvrdošín.
Muži - kategória B, 40 - 49
V Predmieri sa uskutočrokov: 1. Orest Babiak - Ukra- nili majstrovstvá Slovenska
jina, 0:39:38, 5. Roman Petriko- vo futsale U 15, ktorých sa
vič - 0:48:12, 8. Peter Vajduľák zúčastnili štyri družstva ŠK
- 1:03:15, obidvaja Tvrdošín,
Victory Trnava, Futsal Belá,
Muži - kategória C, 50 - 59 Denver Bratislava a majster
rokov: 1. Ján Oravec - Žilina, stredoregiónu vo futsale ZŠ
0:45:04.
M. Medveckej Tvrdošín, ktorí
Muži - kategória D, 60 a viac si pod vedením trénera Jaroslarokov: 1. Zygmund Lyznický - va Hradského počínali veľmi
MOK Mszana Dolna, 0:46:28.
dobre a nakoniec si z turnaja
Muži - kategória D, 60 a viac odniesli strieborné medaily.
rokov, 6 km: 1. Daniel Paško - PoVýsledky našich: ZŠ M.
prad, 0:35:05.
Medveckej Tvrdošín - Futsal
Ženy - kategória A, 18 - 34 Belá 2:0, Tvrdošín - Denver
rokov: 1. Sabina Wydra - MOK Bratislava 7:1. Chlapci podMszana Dolna, 0:48:17, 2.
ľahli len vo finále: TvrdoŽeny - kategória F, 35 a viac šín - ŠK Victory Trnava 3:5. V hornom rade zľava: tréner Jaroslav Hradský,
rokov: 1. Alena Pochybová - Kys. Najlepším brankárom turnaja Jakub Stankovič, Michal Lajš, Lukáš Repka, Peter
Nové Mesto, 0:49:17, 6. Slávka sa stal náš hráč Michal Zem- Gallas, Michal Zembiak, dolný rad: Matej Lajš,
Vronková - Tvrdošín, 1:10:00.
biak.
Ľubomír Gerat, Adam Balún, Matej Janol.

Striebro z majstrovstiev Slovenska

Martin Kysel majstrom SR
Vynikajúci úspech dosiahol
náš mladučký hráč Mestského
stolnotenisového klubu Martin

obsadila vo dvojhre žiačok
výborné 5. - 8. miesto a jedinú
prehru jej pripravila o postup do

M. Kysel a N. Divinská skončili na
bronzovom stupienku.

Kysel, keď v Pezinku na majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise v kategórii najmladších žiakov získal vo dvojhre
zlatú medailu a stal sa majstrom
Slovenskej republiky. Vo štvorhre s D. Dikom z Námestova
získali strieborné medaily za
2. miesto. Náš pár M. Kysel a
Natália Divinská vybojovali
bronzové medaily za 3. miesto
v zmiešanej štvorhre. Natália

semifinále neskoršia majsterka
SR Labošová z Valalík.
V súťaži štartovala aj ďalšia naša hráčka Sabína Chylová. Vo dvojhre obsadila
9.-16. miesto. Natália so Sabínou hrali spolu štvorhru a
obsadili 5. - 8. miesto, keď v
boji o postup do semifinále
podľahli neskorším víťazkám.
V súťaži štartovalo 32 najlepších hráčov a 24 najlepších
hráčok v SR ročník 2001 a
mladších. Dosiahnuté výsledky urobili obrovskú radosť
všetkým, ktorí sa angažujú
pre stolný tenis a sú veľkým
prísľubom do budúcnosti.

Zlatá medailová žatva
V Oravskej Lesnej sa stretli najmladší žiaci, ktorí bojovali o tituly
stolnotenisového majstra kraja na
rok 2012. Najviac sa darilo Oravcom, najmä však našim, ktorí si z 5
zlatých medailí odniesli 4,5.
Náš hráč Martin Kysel získal
vo dvojhre zlatú medailu, na 5.-8.
mieste sa umiestnil Tobiáš Planieta
a na 9. - 16. René Socha, obidvaja

z Tvrdošína. V kategórii dievčat
1. miesto získala Natália Divínská pred Sabinou Chylovou. Vo
štvorhrách chlapcov dominovali
M. Kysel a D. Diko, medzi dievčatami zvíťazila N. Divínská so S.
Chylovou a v zmiešanej štvorhre
sa zo zlata tešili M. Kysel s N.
Divínskou, pred D. Dikom so S.
Chylovou.

Bronz z celoslovenského finále
Z celoslovenského finále školskej súťaže „Orion florbal cup
2012“ pre mladšie žiačky, ktoré
sa uskutočnilo 15. - 16. mája
v Dunajskej Strede si naše dievčatá zo ZŠ Márie Medveckej,
ktoré zastupovali Žilinský kraj
doniesli bronzové medaily.
„Je to úspech skončiť na me-

dailovej pozícii. My sme však
mali najvyššie ciele, a preto som
trochu sklamaný. Dievčatám však
ďakujem za obetavosť,“ vyjadril
sa ich tréner Milan Burdeľ.
Zápas o bronzové medaily:
ZŠ Prešov - ZŠ Medvedzie,
3:4 po samostatných nájazdoch,
góly: R. Kráľová 2 a M. Buko-

vá. Školu a mesto reprezentovali: Miriam Buková, Rebeka
Kráľová, Andrea Habovská,
Michaela Bobáková, Alica Kovaľová, Radka Rennerová, Patrícia Chorvátová, Alexandra
Chorvátová, Ivana Juriňáková,
Sandra Harkabuzová a Dominika Bednárová.

Úspešná futbalová sezóna
Naši futbalisti odohrali
niekoľko dobr ých zápasov, čo sa prejavilo aj na

gól: Sirota, Tvrdošín - Skalité 0:1, Bytča - Tvrdošín
1:2, tri body zo súperovej

Zľava v modrých dresoch: Milan Sirota, Jaroslav
Hradský a Filip Janček vo výskoku, ktorý dostal
príležitosť v zápase dospelých s Bytčicou.
umiestnení v tabuľke. Dokázali sme dokonca vyhrať
s postupujúcou Bytčou na
jej pôde a nebyť zaváhania
doma so Skalitým, mohli
sme sa tešiť z vyššieho bodového zisku. I tak však je
potrebné po skončenej sezóne poďakovať celému kolektívu, trénerovi a ďalším
futbalovým činovníkom za
dobre odvedenú prácu, veď
ako nováčik mužstvo skončilo na peknom 5. mieste.
L. Hrádok - Tvrdošín 1:1,

pôdy sme získali po góloch
Jančeka a Masla, Tvrdošín Bytčica 2:0, Petrek Laurinc,
Stráňavy - Tvrdošín 4:2,
góly: Sirota 2, Tvrdošín Sučany 6:0, hostia odohrali len polčas, góly: Petrek
a Sirota po 3, Predmier Tvrdošín 3:2, góly Palider
a Matúš Gregorec, Tvrdošín
- Družstevník Belá 2:2, góly
Macko 2.
Dorast IV. liga
Naši dorastenci obsadili
v konečnej tabuľke pekné

tretie miesto.
Tvrdošín - Žilina B 0:0,
Predmier - Tvrdošín 1:4,
Tvrdošín - L. Sliače 4:1,
Tvrdošín - Hôrky 3:0, kontumačne, Z. Poruba - Tvrdošín, Tvrdošín - Sučany
3:2 (3:0), góly: Matúš Gregorec 3, O. Jasenica - Tvrdošín 1:1 (1:1), gól: Matúš
Gregorec.
II. liga starší žiaci
Tvrdošín - Varín 5:0,
góly: L. Repka 2, Michal
Lajš 2, A. Balún, Habovka
- Tvrdošín 2:5, góly: L. Repka 2, Michal Lajš 2, Janol,
Trstená - Tvrdošín 0:1, gól:
A. Balún, Tvrdošín - ZA
Mojš 6:0, góly: Michal Lajš
2, Gerat 2, L. Repka, Rajec
- Tvrdošín 1:1, Gerat, Tvrdošín - Dlhá n. O. 9:1, góly:
L. Repka 5, Janol 2, Balun 2,
M. Lajš, Vrútky - Tvrdošín
1:3, góly: Michal Lajš 2, A.
Balún, Tvrdošín - Krásno
8:0, góly: L. Repka 5, Gerát,
Gallas, A. Balún.
Starší žiaci obsadili v druhej lige štvrté miesto, najlepším strelcom sa stal L. Repka
s 21 gólmi a mladších žiakov
B. Kormančík s 11 gólmi.

S rekordnou účasťou
Šiesty ročník florbalového TS
Cup-u o „Pohár primátora mesta
Tvrdošín“, privítal 41 tímov - 16
profesionálnych a 25 amatérskych. Turnaj sa odohral na troch
miestach v športovej hale Gymnázia Tvrdošín svoje stretnutia
odohrali profesionáli. Amatéri
hrali v telocvični Spojenej školy v

Medvedzí a v Gymnáziu Trstená.
Turnaja sa zúčastnilo okolo 500
hráčov zo Slovenska, Čiech, Poľska
a Maďarska. V kategórii mužov
sa víťazom stalo družstvo z Prahy
STS Chvojkovice Brod. V amatérskej kategórii zvíťazilo družstvo
Fbc Valachien Snipers (CZE).
„Tento ročník sa vydaril,

väčšine družstiev sa v Tvrdošíne
páčilo. Touto cestou ďakujem
spoluorganizátorom, rozhodcom, sponzorom, celému realizačnému tímu, Florbalovému
klubu, CVČ a v neposlednom
rade mestu Tvrdošín,“ povedal
hlavný organizátor turnaja Milan Burdeľ.
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