Historický úspech nášho
futbalu, starší žiaci
postúpili do 1. ligy
a dorastenci do 3. ligy

ročník XXIII

Rokovalo mestské zastupiteľstvo
Rokovania mestského zastupiteľstva sa 24. júna zúčastnili
aj riaditelia škôl a predškolských
zariadení, ktorí zhodnotili uplynulý školský rok a predstavili
pripravenosť jednotlivých zariadení na zabezpečenie nového
školského roka.
Úvod patrí tradične primátorovi, ktorý informoval prítomných poslancov o najdôležitejších spoločenských a pracovných udalostiach, ktoré sa udiali
od aprílového zastupiteľstva,
o plánoch a ich realizácií v blízkej budúcnosti.
Vedenie mesta splnilo sľub,
ktorý dalo v minulom roku. Za
rok a pol bola postavená bytovka s 27-mi bytmi, ktorá bola
odovzdaná v máji nájomníkom.
Výstavbu nových parkovacích
miest pred poštou v Tvrdošíne
financovala Slovenská pošta,
ktorá na tento účel vyčlenila
čiastku 800 tisíc korún. Pri-

pravuje sa projektová dokumentácia na stavbu novej pošty pri
zdravotnom stredisku na sídlisku
Medvedzie. Ako zdôraznil primátor, akonáhle budú pripravené
všetky dokumenty pre vydanie
stavebného povolenia, začne sa
s jej výstavbou. Taktiež pokračujú
prípravy k výstavbe nízkoenergetického bytového domu. Do
konca roka by malo byť zrealizované nové, moderné, ale hlavne
úsporné mestské osvetlenie, na
ktoré mesto získalo finančné
prostriedky vo výške približne
11 miliónov korún z Nórského
finančného mechanizmu. Projekt na tento grant vypracovalo
mesto pred dvomi rokmi. Po jeho
zdĺhavom schvaľovaní v Bruseli
je už zmluva potvrdená.
Primátor hovoril aj o projektoch na rekultiváciu starej
skládky odpadov, ale aj na prípravu novej skládky v celkovom
náklade 24 mil. korún, o nutnej

výmene okien, dverí, zatepľovaní obvodového plášťa v ZŠ M.
Medveckej a materských škôl
v Medvedzí.
Pokračovať sa bude s úpravami v parku na Trojičnom námestí
vlastnými zdrojmi, bude obložený
oporný múr, osvetlenie a chodník. V mestskej časti Medvedzie
budú v dvoch etapách rozšírené
vodovodné a kanalizačné siete,

v Krásnej Hôrke sa bude robiť
rekonštrukcia kotolne, plynofikácia škôlky a budovať nové
chodníky.
Primátor infor moval poslancov rokovaniach v Bratislave, kvôli obchvatu Tvrdošína,
o návšteve generálneho riaditeľa
Národnej diaľničnej spoločnosti Igora Chomu. Projektová
(Pokračovanie na 2. str.)
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Za „vesmír“
získali prvé
miesto
v rámci Slovenska
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Urbár Tvrdošín
pripravuje projekt na
ozdravenie lesov a
rekonštrukciu lesných ciest
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Ako vidno, ani
právoplatný
rozsudok, nestačí na
vymoženie práva

číslo 6-7

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
Dobrý Bože, tak by sme radi na našich cestách stretli
samaritánov, ľudí, ktorí k nám prídu s priazňou, s milosťou srdca! Ale vieme, Pane, že každý, kto sa stretne
s nami, chce v nás vidieť milosrdného samaritána!
Pane, nemôžem Ťa žiadať o to, aby mali druhí milosrdnejšie srdce. Oni svoje srdce majú na starosti, každý
svoje. Prosím Ťa o seba, aby moje srdce bolo milosrdné,
aby vedelo pristupovať ku druhým ľuďom ako k blížnym.
Július Chalupa

Gratulácie prichádzali zo Slovenska i zo zahraničia
Mesto Tvrdošín spolu s kostolom Všetkých svätých bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

„Zo Slovenska boli v zozname
UNESCO doteraz zapísané Banská
Štiavnica a technické pamiatky
okolia, Spišský hrad a pamiatky
okolia, Vlkolínec, mestská pamiatková rezervácia Bardejov, jaskyne
Slovenského krasu a Aggteleku,
hudobný nástroj fujara a Karpatské
bukové pralesy. Pre nás Tvrdošínčanov je veľká česť, že k najväčším pamiatkam sveta bol zaradený aj náš drevený gotický kostol
a zhodnotilo sa tak naše úsilie, ktoré
sme vynaložili na jeho záchranu,“
povedal nám primátor Ivan Šaško,
ktorého deň po oznámení z kanadského Quebecu „zavalili“ gratulácie
a pochvalné slová.
Mnohoročné úsilie chrániť
v celosvetovom rozsahu najhodnotnejšie prírodné a kultúrne objekty
a lokality našej planéty vyústilo
na úrovni UNESCO v roku 1972 k
prijatiu medzinárodného Dohovoru

Do kostola zavítala už v júli 2006 jedna z hodnotiacích komisii UNESCO,
zložená z 13 odborníkov, zapojených do programu Európskej únie, venovanom kultúrnym aktivitám. Hlavným odborným vedúcim projektu bol profesor Genaro Tampone z Florencie. Zahraničných architektov sprevádzala
docentka Eva Kráľová z Fakulty architektúry STU v Bratislave. Delegáciu
privítal primátor Ivan Šaško, ktorý ich podrobne oboznámil s históriou a
rekonštrukciou kostola. Na snímke s E. Kráľovou a G. Tamponym.

o ochrane svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva.
V Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bolo doteraz zapísaných 851 lokalít, z toho
660 kultúrnych, 166 prírodných a 25
zmiešaných lokalít v 141 štátoch.
Tento rok tam pribudli ďalšie
pamiatky vrátane slovenských drevených kostolíkov.
Z Európy bolo vybraných šesť
lokalít a medzi nimi aj drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského
oblúka - Hervartov, v Tvrdošíne
kostol Všetkých svätých, artikulárny kostol v Leštinách, Kežmarok,
Hronsek, Bodružal, Ladomírová,
Ruská Bystrá. Kostoly pochádzajú
z 15. až 18. storočia. Výbor svetového dedičstva ich pokladá „za
dôležitý príklad bohatej miestnej
tradície náboženskej architektúry,
kde sa stretáva latinská a byzantská
kultúra“.

Naše deti sa stretli s prezidentom Slovenskej republiky
Pri príležitosti inaugurácie
prezidenta Slovenskej republiky
Ivana Gašparoviča sa v Bratislave uskutočňuje Deň otvorených
dverí. I tento rok boli 13. júna pre
verejnosť otvorené priestory Prezidentského paláca na Hodžovom
námestí v Bratislave.
Mesto umožnilo návštevu
Prezidentského paláca pre štyridsať žiakov základných škôl.
Bola to forma odmeny pre žiakov
šiesteho až deviateho ročníka
za celoročné školské výsledky.
Program bol naozaj pestrý. Na
úvod absolvovali kompletnú prehliadku Národnej rady SR. Deti sa
tu dozvedeli o fungovaní NR SR
a mali možnosť osobne si zasad-

núť na miesta, ktoré sú vyhradené
pre poslancov. Najviac sa však deti
ešili na návštevu Prezidentského
paláca, kde si prezreli pracovné
priestory prezidenta Slovenskej republiky a reprezentačné miestnosti,
kde prijíma svojich hostí. Súčasťou
programu bola aj autogramiáda
niektorých úspešných športových
reprezentantov, koncert a vystúpenie Vojenskej hudby prezidenta
SR, vystúpenie súboru mažoretiek
a útvaru Cestnej stráže prezidenta
SR, ukážky policajných vozidiel
a limuzín, či ďalšie príťažlivé podujatia a bohatý kultúrny program
pre deti i pre dospelých v záhrade
Spoločná fotografia s prezidentom zostane pre naše
Prezidentského paláca.
V paláci sa deti stretli aj so zná- deti peknou spomienkou.

MESTO CEZ TELEOBJEKTÍV

Pohľad na rieku Orava.

Súťažné foto: Miloš Kráľ

Mestské kúpaliská v Oraviciach.
Súťažné foto: Mária Belopotočanová

Juráňová dolina.
Súťažné foto: Jozef Lepáček mladší
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Ako vidno, ani právoplatný rozsudok, nestačí na vymoženie práva

Ako sme mali možnosť presvedčiť sa, obštrukcie právnikov sú silnejšie ako právoplatný rozsudok
Krajský súd v Žiline rozhodol, že hotel Limba a pozemky k nemu
priľahlé pozemky sú vlastníctvom mesta Tvrdošín.
„Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie.“
Ale kauza Limba sa opäť
naťahuje, pre doterajšieho takzvaného a najmä protizákonného
uživateľa Limby akoby nič nehovoril ani tento právoplatný
rozsudok a naďalej odmieta
vydať Limbu mestu. Na druhej
strane tam veselo podniká ďalej, poskytuje nocľah turistom.
Podniká v priestoroch, ktoré mu
už nepatria.
Niekedy k večeru prichádza
k hotelu autobus plný turistov,
ktorí sa ráno pobalia a opúšťajú
naše mesto. Tak tomu je doteraz.

Objekt však už mal byť podľa
súdu odovzdaný mestu. Viacerí
z občanov sa zaujímajú, prečo
tomu tak nie je.
Mesto má síce právoplatný
rozsudok, čo sa týka vlastníctva
objektu Limby, žiadalo orgány
činné v trestnom konaní, aby za
prítomnosti polície mohlo mesto
objekt prevziať do rúk, ale ani
policajti nechceli do tohto procesu vstupovať a takzvaný uživateľ
si tam naďalej veselo podniká.
Podľa zákona by nehnuteľnosť
mala byť odovzdaná priamo mes-

tu, aj preto bola daná požiadavka
na Okresný súd v Námestove
o vypratanie nehnuteľnosti. Prvé
pojednávanie v tejto veci bolo
15. júla tohto roku. Okrem toho
mesto požiadalo okresný súd aj
o vydanie predbežného opatrenia
v tom zmysle, aby s vlastníctvom
doterajší majiteľ nenakladal. Do
vynesenia tohto verdiktu tam nie
je možné násilne vniknúť, pretože by sa mohlo stať, čo vyhlásil
doterajší uživateľ, že si bude
uplatňovať škodu aj za niekoľko
miliónov korún. Aby sa teda urči-

tým veciam predchádzalo, tak sa
to robí normálnou kultivovanou
cestou a cestou ako to dovoľujú
súčasné legislatívne a právne
prostriedky. Mesto nechce ísť
nad rámec zákona, chce všetko
robiť v súlade s ním.
I keď zákon je jednoznačný
a mesto má s hotelom, ktorý
roky „leží ladom“ plány, aby
slúžil nielen návštevníkom, prichádzajúcim do mesta, ale aj
občanom s ponukou rozšírenia
reštauračných služieb, doterajší
majiteľ robí všetko pre to, aby
mestu vydal už aj tak zdevastovaný hotel čo najneskôr. Tí, ktorí
sú zainteresovaní v kauze Limba,
ale aj obyčajní občania vôbec nechápu, že môže niekto ignorovať
právoplatné rozhodnutia súdu.

(Dokončenie z 1. str.)
príprava obchvatu Tvrdošína je
naplno rozbehnutá. Keď bude dokončený úsek od štátnej hranice
do Tvrdošína, stavbári by mali
súbežne pokračovať prácami na
obchvate Tvrdošín - Nižná. Od
generálneho riaditeľa Železníc
SR Štefana Hlinku získal prisľúb, že sa bude rekonštruovať
zástavka v Krásnej Hôrke, ale aj
nákladná stanica v Tvrdošíne. Na
budúci rok je naplánovaná oprava
mosta a kruhového objazdu pri
kostole. Primátor pripomenul akciu Deň vidieka v Národnej rade
SR, počas ktorej bol vystavený
model nášho kostola Všetkých
svätých i jeho súčasnú inštaláciu
na výstave miniparkov v Nemecku. Zhodnotil celospoločenské
akcie - Deň matiek, Deň detí,
vyhodnotenie najúspešnejších
žiakov mesta, ocenil postup mládežníckych futbalových družstiev do vyšších súťaží.
Poslanci si vypočuli hodnotiace správy uplynulého školského
roka v školách a školských zariadeniach v meste s pripravenosťou
personálneho, obsahového a materiálneho zabezpečenia nového
školského roka, ktoré predkladali
riaditelia jednotlivých škôl. Ako
z nich vyplynulo, školský rok
prebehol bez väčších problémov,

podarilo sa aj opraviť a zrekonštruovať niektoré objekty.
„Pred nami sú však ďalšie
výzvy a tak budeme pokračovať
v ďalších rekonštrukciách, na
rade je aj MŠ na Medvedzí a ďalšie práce pre to, aby naše školské
a predškolské zariadenia slúžili
našim deťom pri vzdelávaní, ale
aj trávení voľného času. Ďakujem aj touto cestou vedeniam
škôl a ostatným pracovníkom,
že svoju náročnú prácu zvládli,“
povedal primátor.
V správe o priebežnom hodnotení stavu platenia daní na
území mesta sa konštatovalo,
že väčšina obyvateľov si svoje
záväzky zodpovedne plní, ľudia
sú každým rokom disciplinovanejší.
Poslanci si vypočuli aj správu
o príprave kultúrno-spoločenských podujatí pre letné obdobie.
Môžeme sa tešiť na speváčku
Jadranku, Milana Hrčku, Country Oravice, Fordych, Dychfest,
ale najväčším ťahákom tak ako
po iné roky budú Folklórne Oravice 27. júla, kde je pre divákov
pripravený atraktívny program
a ďalšie kultúrne a športové
akcie, ktorých sa naši občania
budú môcť zúčastnil počas letnej sezóny.
V ďalšej časti to boli správy

o činnosti technických služieb za
uplynulé obdobie s predloženým
rozborom hospodárskych výsledkov, ale aj správa o pripravenosti
termálnych kúpalísk na letnú turistickú sezónu. Pre ďalšie zlepšenie pohodlia návštevníkov boli
vyrobené nové lehátka, v priestoroch kúpalísk sú rozmiestnené
lavičky a pre skrášlenie okolia
väčšie množstvo kvetináčov s vysadenými drevinami a letničkami. Občerstvenie návštevníkov
je zabezpečované reštauračným
zariadením, bufetom a stánkom
na predaj zmrzliny v areáli
kúpalísk a tromi bufetmi v ich
blízkosti.
Poslanci prerokovali aj správy
o činnosti komisie cestovného

ruchu, podnikateľských aktivít
a verejného poriadku a o činnosti
komisie výstavby, dopravy a životného prostredia.
V závere rokovania poslanci
okrem iného schválili plán práce
mestského zastupiteľstva na II.
polrok 2008, finančný príspevok
pre Spišskú katolícku charitu
- Dom charitas Trstená, ale aj financovanie nákladov, ktoré budú
spojené so zabezpečovaním prípravy 100-ročnice nášho dejateľa
prof. Štefana Šmálika, ktorých
predmetom je aj vydanie knihy
o jeho živote a diele, príprava
a realizácia pamätného miesta,
ako aj ostatných nákladov spojených so zabezpečovaním tejto
spomienkovej akcie.

Rokovalo mestské zastupiteľstvo

Chodníky sa rekonštruujú vo
viacerých mestských častiach
V meste sa na viacerých miestach robí rekonštrukcia chodníkov, požiadali sme zástupkyňu primátora Vlastu Jančekovú,
aby nám niečo bližšie o tom povedala.
„V súčasnom období sa uskutočňuje rekonštrukcia chodníka
na ulici Vojtaššakovej, ktorá sa začala ešte v minulom roku.

Aj keď položenie dlažby nie je najlacnejšie, rozhodli sme sa
pre ňu preto, aby dala mestu decentnejší ráz ako klasický asfaltový chodník. Po dlažbe tam bude ešte osadený mestský
mobiliár, kvetináče, do ktorých sa bude robiť výsadba kvetín. To
je vlastne náhrada za existujúce stromy, ktoré neboli v najlepšom
zdravotnom stave. Uľahčí to prácu pracovníkom technických
služieb aj pri zimnej údržbe, pretože kvetináče sa budú na zimu
uskladňovať v priestoroch technických služieb.
Súčasťou rekonštrukcie tohto chodníka bola aj rekonštrukcia
plochy pred poštou, ktorá je dokončená, ale ešte tu budú osadené
stojany na bicykle, odpadkový kôš a lavičky.
Ďalším chodníkom, ktorý bol pred niekoľkými týždňami
zrekonštruovaný, je chodník od Krásnej Hôrky ku Tescu.
Začalo sa aj s ďalšou rekonštrukciou chodníka na sídlisku

Naše deti sa stretli s prezidentom Slovenskej republiky
(Dokončenie z 1. str.)
mymi športovcami, jedným z nich
bol Miroslav Šatan slovenský hokejový reprezentant, ktorý sa podpisoval a odpovedal na nespočetné
množstvo otázok. Naša výprava
sa osobne stretla s prezidentom,
ktorý sa veľmi živo zaujímal o detí
z Tvrdošína. Ako povedal, veľmi sa
tejto návšteve potešil, už aj preto, že
k Tvrdošínu a primátorovi mesta má

priateľský vzťah. A deti ostali prekvapené, keď im prezident povedal,
že pozná prekrásnu Oravu, Tvrdošín, ale aj jeho mestskú časť Oravice, ktorú navštívil už viackrát.
Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci, osobné stretnutie
s prezidentom, ale aj návšteva Národnej rady bola pre žiakov zážitkom, na
ktorý sa nezabúda a je odmenou za
ich školské výsledky.
(jh)

„ Hoci na rekonštrukciu mestského parku máme už vypracovaný projekt, niektoré práce už
prebiehajú a na ďalšie budeme
žiadať prostriedky z eurofondov, ale aj ďalších dostupných
miest. Ako si naši občania mali
možnosť všimnúť, v súčasnosti
sa v mestskom parku robia povrchové úpravy. Oporný múrik,
ktorý je od hlavnej komunikácie
sa obkladá žulou. Do múrika vo
vrchnej časti bude osadené podsvietenie, bodové svetlá a jeho
súčasťou bude aj nové osvetlenie
parku na stožiarových svietidlách. Predmetom tejto etapy by
malo byť položenie protišmykového žulového chodníka, ktorý
bude situovaný nad prekrytým
potokom Hlisník. Starý asfaltový
chodník bude odstránený už aj

preto, aby sme nepoškodili koreňový systém starých stromov,
ktoré chceme zachovať v parku,
pretože mu dodávajú historický
ráz, aj preto sme nový chodník
situovali práve nad Hlisník.
Zámer, ktorý sme predložili
- park bude rekonštruovaný
na vyššiu úroveň a bude patriť
k skvostom nášho mesta, splníme.
Stredom parku bude tiecť potôčik, nebude tu chýbať fontánka
a ďalší mobiliár na spríjemnenie
voľných chvíľ. Vypracovaným
projektom sa uchádzame o finančné prostriedky z eurofondov,
pretože len samotná technológia
predstavuje niekoľko miliónov
korún a my by sme to všetko
nechceli robiť len z našich peňazí,“ informovala nás zástupkyňa
primátora Vlasta Jančeková.

Park bude príjemným miestom oddychu pre občanov

Medvedzie, ktorý patrí medzi najfrekventovanejšie - od bytoviek č. 3 - 5 ku základnej škole. V tejto časti mesta sme začali
už s úpravou detského ihriska, kde nedávno osadili drevené rozprávkové postavičky a začali sme aj s rekonštrukciou chodníka.
Tento priestor bude potrebné aj odvodniť, stiahnuť povrchové
vody, ktoré v zime znepríjemňujú chodcom život. Aj tu sa bude
pokladať nová zámková dlažba a meniť nové obrubníky, aby
bol chodník bezpečnejší. Pre skrášlenie tohto prostredia tu budú
osadené nové lavičky a odpadové koše, ktoré skultúrnia prostredie. Od chodníka bude vytvorená aj spojnica ku novej bytovke.
Uvažujeme o tom, že dáme z obidvoch strán aj zábrany, aby tu
neprechádzali automobily, tieto budú v rámci zimnej údržby
demontovateľné.
Na sídlisku, ale aj v meste je veľmi veľa práce, ktoré sa musia
urobiť, všetko však závisí od finančnej situácie. Máme aj ďalšie
požiadavky na vytvorenie odstavných plôch pri jednotlivých
bytovkách, kde by bola odťažená doprava z hlavných ciest,
ako aj parkovanie osobných automobilov v týchto priestoroch.
Takže postupne budeme robiť tieto veci, niekde chodník, inde

Od apríla do októbra
Kým poľnohospodárska veľkovýroba začala s prvou kosbou
trávnatých porastov koncom mája,
pre Technické služby bol štartovacím dňom 21. apríl. Prvé prišli na
rad futbalové ihriská a po nich, od
10. mája, trávnaté plochy v centre
mesta, priestranstvo pred priemyslovkou, časť Krásnej Hôrky a sídlisko Medvedzie.
Celkový rozsah sezónnych prác
nám priblížil riaditeľ Technických
služieb Alojz Smutný: „V priebehu
posledných rokov sa osvedčil harmonogram, podľa ktorého kosíme
verejné priestranstvá v centre a pri
priemyslovke osemkrát ročne, cintoríny trikrát a sídlisko Medvedzie
dvakrát ročne, ihriská počas hracej
sezóny raz týždenne a mimo nej raz
za dva týždne. V ďalších mestských
častiach nie sú rozľahlé trávnaté
plochy, tam vykášame trávu príležitostne na základe monitoringu

a rovnako postupujeme u autobusových zastávok. Z miest, ktoré
vyžadujú pravidelnú starostlivosť,
spomeniem ešte Tvrdošín 2, čiže
Oravice. Tam vykášame trávu
predovšetkým v areáli a okolí termálneho kúpaliska a v prírodnom
amfiteátri. Trávu z močaristých
miest odvážame na mestskú skládku odpadu a seno z vyššie položených miest vyvážame na miesto,
ktoré slúži ako zásobáreň krmiva
pre lesnú zver. Všetky spomínané
práce vykonáva štvorčlenná skupina stálych pracovníkov vybavená
motorovými strunovými kosačkami a dve skupinky sezónnych zamestnancov, ktoré ručnými kosami
vykášajú medze, rigoly a iné ťažšie
obrábateľné miesta. Okrem nich
máme k dispozícii obsluhu strojnej diskovej kosačky a dopravné
prostriedky.“
Začiatok a doterajší priebeh se-

zóny sme si priblížili, no zaujíma
nás aj jej záver. „Sezónu zvykneme
končiť okolo 10. októbra poslednou
kosbou na cintorínoch tak, aby

miesta posledného odpočinku boli
pripravené na Sviatok zosnulých,“
dodáva riaditeľ Technických služieb
Alojz Smutný. Pavel Abraham

Nepatrný úbytok

Pohľad na štatistické údaje z
evidencie obyvateľstva v období
od 1.1. do 30. 6. 2008:
počet obyvateľov k 1.1.2008 9252
počet obyvateľov k 30.6.2008 9234
narodených
44
zomrelých
30
prihlásených k trvalému pobytu 43
odhlásených z trvalého pobytu 76
Čísla nepopustia, ale úbytok
18 obyvateľov v priebehu pol
roka nesignalizuje vlastne nič.
Z dlhodobých pozorovaní totiž
vyplýva, že mierny úbytok sa takmer pravidelne strieda s miernym
prírastkom. Raz je mesto ľudna-

tejšie, inokedy menej. Keby sme
však chceli vypátrať, kedy malo
naposledy pod 9200 obyvateľov,
museli by sme sa vrátiť azda
o celé desaťročia nazad, možno
až do obdobia, keď mladé rodiny
dostávali v okolitých fabrikách
spolu s pracovnými zmluvami aj
kľúče od bytov v novostavbách
na sídlisku.
Ak už treba v rámci štatistických údajov niečo hodnotiť, tak potom skutočnosť, že ani napriek nedostatku atraktívnych pracovných
príležitostí obyvatelia svoje mesto
hromadne neopúšťajú.
(pa)

odstavnú plochu, na sídlisku sa budú vymieňať staré lavičky za
nové. Ďalším problémom je získanie pracovníkov na stavebné
práce, firmy majú zákazky väčšinou mimo Oravy a ďalším
problémom sú ceny.
Pripravená je aj rekonštrukcia chodníka aj na Farskej ulici,
kde bol rekonštruovaný vodovod, známy častými haváriami. Sme
radi, že rekonštrukcia vodovodu bola dokončená a môžeme tam
teraz robiť nový chodník.
Podľa mňa je všetko prvoradé a všetko by bolo potrebné
robiť, no dá sa to robiť len s určitou postupnosťou. Ďalšou
možnosťou je čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov,
robíme všetko preto, aby sme finančné prostriedky na opravu
a obnovu nedávali len z mestských financií. Je to síce projekčne
veľmi náročne, ale v blízkej budúcnosti chceme využívať aj tieto
možnosti. Ak by sme všetko chceli zrekonštruovať len z nášho
mestského rozpočtu, tak by sme to robili niekoľko desiatok rokov.“
(jh)
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Urbár Tvrdošín pripravuje projekt na ozdravenie lesov a rekonštrukciu lesných ciest
Na valnom zhromaždení sa zišli
28. júna členovia Urbáru Tvrdošín
v priestoroch Veľkej sály. Tak ako
po iné roky aj tentoraz každý člen
pri vstupe do sály dostal darček
a nechýbal ani kalíštek. Úvodné
slovo patrilo Pavlovi Sýkorovi a po
ňom si minútou ticha uctili urbárnici
pamiatku tých členov, ktorí odišli
z ich radov.
Potom sa ujal slova predseda
urbáru Ivan Šaško, ktorý zhodnotil výsledky urbáru za uplynulé
obdobie.
„Chcem sa poďakovať brigádnikom, ktorí pracovali v lese, všetkým
technikom a robotníkom na píle, pilčíkom a ťažbárom dreva, šoférom,
lesníkom, ekonómkam, lesnému
hospodárovi i riaditeľovi píly za
všetko dobré, čo sme prežili a čo
sme urobili pre naše spoločenstvo,
pre náš urbár a takisto za dobrú
spoluprácu ďakujem všetkým členom výboru i členom dozornej rady,
nielen za ich čestné zodpovedné si
plnenie povinností, ale predovšetkým za ich podporu, pochopenie
a ľudský prístup.
Naďalej pretrvávajú už dlhoročné problémy s družstvom, ktoré neoprávnene predalo niektoré urbárske
pozemky, na ktoré nikdy nemalo nárok. To však bude vecou odborníkov
a súdov, ktoré rozhodnú, čo urbáru
patrí a my veríme, že sa tieto veci
dajú do patričného poriadku.
Vzhľadom na tieto skutočnosti
bol urbár nútený dať na prokuratúru podnet na začatie trestného
stíhania za to, že podľa § 250 b)
Trestného zákonníka platí: Ten kto
vyláka od iného dotáciu, subvenciu,
príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, ktorých poskytnutie
alebo použitie je podľa zákona viazané na podmienky, ktoré nespĺňa
a to tým, že ho uvedie do omylu
v otázke ich splácania, potresce sa
odňatím slobody podľa výšky zavinenia, zákazom činnosti s peňažným
trestom.
Aj keď šetrenie v danej veci pokračuje a nie je ukončené, sme o tom
presvedčení, že okrem toho, že vám
niekto, v našom prípade vedenie
družstva Žiarec, proti vašej vôli
neoprávnene užíva vašu pôdu, ide
v spojení s neoprávneným poberaním dotácií o závažný prečin, najmä
keď tento subjekt bol niekoľkokrát
vyzvaný, aby nám vydal vašu pôdu
nato, aby ju urbár mohol hospodárnejšie užívať a mohol poberať
zákonné dotácie a potom, aby vám
mohol dať čo najväčší nájom za
príslušnú hektárovú výmeru.
Všetci vieme, že sa nachádzame
v Európskom spoločenstve a musíme rešpektovať nariadenia Rady
Európy, ktorá jasne stanovila pravidlá priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky,
a ktorým sa zavádzajú režimy pre
poľnohospodárov, kde jednoznačne vylučujú prijímateľov podpôr,

ktorí umelo vytvorili podmienky pre
príjem podpory, pričom sa v nariadení jasne uvádza, že žiadna platba
sa neuskutoční v prospech osôb,
u ktorých sa zistí, že umelo a najmä

pre reguláciu rieky Oravica a po
uskutočnení tohto diela sa skultúrni
celé centrum Oravíc a reguláciou sa
získajú plochy, ktoré budú prinavrátené pôvodným vlastníkom. Veríme,

krajinách spôsobil na trhu prebytok
drevnej hmoty, čo viedlo k poklesu
cien dreva u všetkých jeho sortimentov. Uvedená nepriaznivá situácia
v zhodnocovaní dreva pretrváva

protiprávne vytvorili podmienky
požadované na poskytnutie takých
platieb a získali tak výhodu, ktorá
nie je v súlade s cieľmi príslušného
režimu podpory.
Keďže ide o závažnú skutočnosť,
ktorá sa priamo dotýka vašich práv
- viac ako 400 členov urbáru, ktorí
podpísali nájomnú zmluvu na užívanie pôdy s Urbárskym spoločenstvom, vedenie urbáru sa s týmto
problémom obrátilo priamo na
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
a s priamym podnetom na inštitúcie,
zastupujúce Európsku komisiu.
Ak bude urbár pokračovať v takom trende ako doteraz, nebude
núdza o dobré výsledky. Dôkazom
toho sú aj peniaze, ktoré boli urbárnikom v posledných rokoch vyplatené. Dividendy majú stúpajúci trend
a ľuďom sa vypláca čoraz viac peňazí. Pred nami je veľmi priaznivé
obdobie, ktoré môže pomôcť nášmu
urbáru, keď sa na Slovensku dajú
čerpať financie z Európskej únie
a s ktorými sa na Slovensku má
zlepšiť aj situácia v lesnom hospodárstve a môžu pomôcť aj nášmu
urbáru. Z posledných aktivít, ktoré
máme projekčne pripravené je projekt na ozdravenie lesov a projekt
pre rekonštrukciu lesných ciest,
ktorý by mal predstavovať čiastku
takmer 25 miliónov korún. V ďalšom
období nás čaká veľa práce a jednou
z nich je aj modernizácia urbárskej
píly. Spracovaná je dokumentácia

že aj ďalší vlastníci poľnohospodárskej pôdy dajú do prenájmu
svoju pôdu urbáru, pretože aj v tejto
oblasti máme pripravené zaujímavé
projekty, kde by sme chceli využiť
peniaze z eurofondov tak, aby táto
pôda bola lepšie obhospodarovaná
a aby ste vy mali z nej oveľa väčší
úžitok, ako ho máte doteraz,“ povedal predseda urbáru.
Vyhodnotenie hospodárenia za
rok 2007 v lesoch Urbáru Tvrdošín
a ZSVL Tvrdošín predniesol lesný
hospodár Ing. Peter Huraj, z ktorej
sme vybrali podstatné časti.
V minulom roku hospodárenie v lesoch urbáru bolo náročné
hlavne v ťažbovej činnosti, po celý
rok sa spracovávala iba kalamita.
Náhodné ťažby boli spôsobené
škodlivými činiteľmi, kde sa spracovalo 18 000 m3 vetrovej kalamity.
Oproti posledným rokom výrazne
stúpol objem vetrovej kalamity, ktorý bol spôsobený v letnom období
víchricami a búrkami. V auguste
počas búrky v Tvrdošíne spadlo
4 tis. m3 dreva. Klimatické zmeny,
prejavujúce sa horúcimi a suchými
letami podmieňujú nárast podkôrnikovej kalamity pričom sa vyťažilo
16 000 m3 chrobačiarov. Podstatná
časť spomínanej vetrovej a podkôrnikovej kalamity je v urbárskych
lesoch v Tvrdošíne, kde je situácia
vážna. V lesných porastoch došlo
k výraznému zníženiu zásob dreva,
čo v nasledujúcich rokoch povedie
k prudkému poklesu ťažieb. Spracovanie kalamity v Tvrdošíne sťažuje
odvoz dreva cez rieku Oravica, nakoľko prejazd odvozných súprav
s drevom cez most nie je možný
a v zimných mesiacoch sa vôbec
nerealizuje. Veľké problémy robí
rozšírenie hubovej kalamity spôsobenej podpňovkou smrekovou, kde
sa spracovalo 7 679 m3 kalamity.
Podobné problémy so škodlivými
činiteľmi sú aj v iných regiónoch
Slovenska. Nepriaznivý zdravotný stav smrečín je možno zlepšiť
leteckým vápnením a hnojením,
kde je však potrebná pomoc štátu,
alebo prostriedkami z eurofondov.
Zvýšený výskyt kalamít v rámci
Slovenska, ale tiež aj v okolitých

aj v terajšom období. Spracovanie
kalamity je podmienené zvýšenými nákladmi na výrobu a následné
zhodnotenie guľatiny je charakterizované zvýšeným podielom menejhodnotných sortimentov. Na pílu sa
odviezlo 20 230 m3 dreva, pričom
podiel výrezov s tvrdou hnilobou
tvoril 37%. Menej hodnotná a tenšia
hmota sa predala cudzím odberateľom v množstve 18 107 m3 a paliva
sa predalo 2 740 m3. Zásoby dreva
na skladoch ku konca roka predstavovali 3 836 m3.
V pestovnej činnosti sa vysadilo 130 000 sadeníc hlavne smreka,
jedle, buka a smrekovca na celkovej
ploche 30 ha. Prerezávky v mladinách sa vykonali na ploche 38
ha, kde sa previedlo 6 ha ochrany
lesa. Ochrana kultúr vyžínaním
buriny a chemicky proti zveri sa
previedla na 102 ha, výsek krovia
činil 23 ha a uhadzovanie haluziny
bolo vykonané na 30 ha. Odchyt
lykožrúta smrekového a lesklého
je vykonávaný v 270 ks feromónových lapačoch, pričom sa celkove
odchytilo 10 mil. ks lykožrútov.
Z titulu vysokých ťažieb v posledných rokoch nás čakajú veľké úlohy
v uhadzovaní haluziny a následnom
zalesňovaní vzniknutých holín
hlavne v časti Tvrdošína. Pre úlohy
v pestovnej činnosti do budúcich
rokoch máme vytvorenú rezervu
finančných prostriedkov.
V ZSVL Tvrdošín sa v roku
2007 spracovalo 5 417 m3 kalamitnej ťažby spôsobenej hlavne podkôrnym hmyzom, vetrom a hubovými škodcami. Na pílu sa odviezlo
1 484 m 3 drevnej hmoty. Tenšie
a nekvalitnejšie sortimenty sa predali v množstve 2 327 m3, paliva
sa predalo 240 m3. V pestovných
prácach sa zalesnilo 1 000 sadeníc
smreka a buka na ploche 0,2 ha.
Ochrana kultúr sa vykonala na
5 ha. Zásoby dreva ku koncu roka
predstavovali 1 789 m3.
Z ostatných prác sa prevádzala
bežná údržba ciest a zvýšené návažky štrkodrvy sa urobili hlavne
na lesných cestách Magura a Vojtašková.
V Oraviciach bola vykonaná

Projekt Tatry bez bariér začali
vlani budovať Štátne lesy TANAPu v spolupráci so spoločnosťou
Hartmann-Rico. Za účasti médií
bol 25. júna v Oraviciach otvorený
ďalší bezbariérový chodník, ktorý sa
v tomto roku stal súčasťou siete značkovaných turistických chodníkov
v Tatranskom národnom parku, pretože prvoradým záujmom oboch spoločností je sprístupniť naše najvyššie
horstvo aj tým, ktorí sa na vlastných
nohách do hôr už nedostanú.
Úvod patril Lenke Burdovej, koordinátorke vonkajšej komunikácie
Štátnych lesov TANAPu a po nej sa
ku zúčastneným novinárom prihovoril Peter Spitzkopf, vedúci Odboru
prác celospoločenského významu
Štátnych lesov TANAPu.
„Som rád, že táto myšlienka

sa rozšírila až na Oravu do tohto
čarovného prostredia, pretože naše
predchádzajúce bezbariérové chodníky sú ovplyvňované aj kalamitou
a toto územie vyzerá trochu inak.
Na Orave budú môcť návštevníci
vidieť najmenej narušené lesy a dnes
otvárame dva chodníky do Bobroveckej a Tichej doliny, čím pribudne
k doterajším sedemnástim kilometrom ďalších sedem kilometrov. Finančnou pomocou Hartmann-Rico
sa nám podarilo vytvoriť turistickú
skladačku. Súčasťou projektu Tatry bez bariér je aj rekonštrukcia
vstupných priestorov do Expozície
tatranskej prírody v Tatranskej
Lomnici. Novoupravené chodníky
a premostenia umožnia aj invalidným návštevníkom botanickej záhrady vidieť na vlastné oči kvetenu,

Sociálne zariadenia sú už
pod jednou strechou
Zastupiteľstvo ŽSK odsúhlasilo na aprílovom zasadnutí
Rozvoj sociálnej starostlivosti,
ktorého obsahom je i zlučovanie
niektorých zariadení. V zmysle
tohto dokumentu bola zrušená
rozpočtová organizácia Domov
dôchodcov a domov sociálnych
služieb na ulici SNP v Tvrdošíne
a nástupníckou organizáciou sa
stal Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Tvrdošíne – Medvedzí s účinnosťou od
1. júla 2008. Obidva názvy or-

ganizácií boli zrušené, od 1. júla
má organizácia názov - Domov
sociálnych služieb pre dospelých
a domov dôchodcov.
„Pripojil som sa k poslancom,
ktorí hlasovali za zlúčenie sociálnych
zariadení. Podmienky neboli všade
rovnaké, tie „silnejšie“ môžu „potiahnuť“ slabšie. Keď sa spojí ekonomika, vytvoria sa podmienky pre
úsporu nákladov, ušetrené prostriedky budú spätne vložené do týchto
zariadení,“ informoval nás primátor
Ivan Šaško, poslanec ŽSK.

Nech Boh požehnáva
Vašu prácu
Vážený pán primátor, počas uplynulého školského roka sme sa
snažili našim žiakom ponúkať poznatky a prehĺbenie aj v oblasti
duchovného života. Na duchovné obnovy, ktoré sme organizovali,
sme často využívali autobus technických služieb. Vždy, keď sme
sa obrátili na riaditeľa a zamestnancov technických služieb mesta
s prosbami a potrebami o poskytnutie služieb, vždy sme sa stretli
s veľkou profesionalitou, ochotou a otvorenosťou. Za všetko im
patrí úprimné ďakujem. Týmto poďakovaním Vám chceme dať
na vedomie, že naše mesto má úžasných a obetavých ľudí, ktorí
si zaslúžia našu vďaku.
Poďakovanie patrí aj Vám za pomoc pri organizovaní Dňa
farnosti a za milú spoluprácu.
Nech Boh požehnáva Vašu prácu pre dobro obyvateľov nášho mesta.
Dušan Šoltés, riaditeľ školy Š. Šmálika

kontrola hospodárenia v lesoch po
ukončení 10-ročného lesného hospodárskeho plánu, ktorú vykonal
Krajský lesný úrad Žilina v spolupráci s obvodným lesným úradom
v Dolnom Kubíne. Kontrola bola
zameraná na evidenčnú časť a hospodárenie v lesných porastoch.
Celkovým zhodnotením kontroly
bolo konštatované, že hospodárenie je vykonávané na dobrej úrovni
v súlade s predpismi lesného hospodárskeho plánu a ustanoveniami
zákona o lesoch.
V správe o činnosti píly, ktorú
predniesol Ján Ferenčík sa konštatovalo, že urbárska píla v roku
2007 vykazovala stabilné ekonomické a hospodárske výsledky.
Pre chod píly bolo výhodou, že sa
spracovávalo len vlastné drevo,
čo znamenalo pravidelný prísun
guľatiny na pílu. Nevýhodou bolo,
že išlo o surovinu pochádzajúcu
z kôrovcovej, hubovej, čiastočne aj
vetrovej kalamity. Jej kvalita nebola najlepšie a rezivo bolo potrebné
pracne triediť a so vzhľadovými
a technickými chybami spracovať
do paletových prírezov, strešných
lát a podobne.
V súčasnej dobe je výrobný
proces píly slušne zabehnutý. Od
dovozu dreva z lesa až po finálne
výrobky a expedíciu je píla sebestačná. Vlastní mechanizáciu a dopravné prostriedky na nakladanie
kamiónov, vagónov, odvoz výrobkov a štvorkolesový príves na dovoz
dreva. V závere roka 2007 bola zakúpená TATRA 815 a štvorkolesový
príves na dovoz dreva na pílu.
V minulom roku sa doviezlo na
pílu 21 714,55 m3 guľatiny, z dovezenej hmoty išlo na porež 13 376,29 m3,
z ktorej sa vyrobilo 7 986,946 m3 re-

aj v okolitých štátoch. Postihlo to
aj urbársku pílu. Spomalil sa predaj
a museli sa postupne upravovať
ceny výrobkov a prispôsobovať
ich trhu. Táto situácia pretrváva aj
v tomto roku a nepriaznivo dopadá na celý výrobný proces, ako aj
na ekonomické výsledky píly. Aj
v tomto roku sa pokračuje v spracovaní a poreže kalamitného dreva.
Peknou bodkou za rokovaním
urbáru bolo aj blahoželanie a odmena jubilantom, ktorí sa dožili
okrúhlych životných jubileí, ku
ktorým sa prihovorila M. Bakošová
a potom si členovia prebrali z rúk
predsedu urbáru kvietok a darček.
Okrúhleho životného jubilea 65 rokov sa dožili: Štefan Drgáň, Otília
Drndášová, Júlia Drobková, Oľga
Feldeková, Ján Ferenčík, Stanislav
Gallas, Antónia Jančeková, Vladimír Jurčí, Irena Mariášová, Marián
Matis, Magda Medvecká, Jozef
Menkyn, Ing. Miroslav Obtulovič,
Milan Rusnák, Mária Veselá, Marta
Blažeková, Margita Eichlerová, Helena Madejová, Mária Mašlonková,
Zuzana Radkofová, Bibiána Šípkovská, Alžbeta Ulrichová, Ján Precner
a Vladimír Betuštiak, 70 rokov:
Oľga Jarinová Walys Psotka, Štefan
Ballek, Ing. Ján Jelenčík, Jolana
Pafčová, Jozef Stroka, Elena Cingelová, Žofia Rindošová, Helena
Dulačková, Mária Betušťáková
a Žofia Ondrišťáková,
75 rokov: Marta Hettešová,
Jozef Machaj, Marta Balleková,
Marta Ferenčíková, Milan Gebura,
Emília Jančeková, Alojz Planieta,
Anna Planietová, Veronika Púčaťová, Viera Gelčínska, Mária
Janurová, Margita Kapolková,
Otília Kováčiková, Irena Krížiková,
Anton Kováč, Jozef Letoštiak, Teré-

ziva. Dosiahnutá vyťaž z porezu je
59,7 % i keď následne spracovaním
v druhovýrobe klesala.
Počas roka sa na píle vyrobilo
104,934 m3 krajníc krátkych, dlhých 261,282 m3, okrem tohto sortimentu sa vyrábali hranoly, jadro,
kratina a ďalší sortiment reziva,
taktiež ihličnaté štiepky a piliny.
Vyrábali a predávali sa aj piliarske výrobky, tatranský profil,
podlaha, prírezy, strešné laty a ďalší
sortiment.
Priemerne na píle pracovalo
46 pracovníkov. Tržby boli realizované vo výške viac ako päťdesiat
miliónov korún a zisk predstavoval
viac ako 4,5 mil. Sk. Počas uplynulého roku boli vykonané čiastočne
opravy a rekonštrukcie technologického zariadenia, strojov, generálna
oprava omietačky, oprava budov,
striech, plotov, spevnenie a vyasfaltovanie skládky na guľatinu,
výmena koľajníc a rekonštrukcia
štreky na rozvoz guľatiny.
V druhej polovici roka 2007 sa
začalo prejavovať nasýtenie trhu
rezivom nielen na Slovensku, ale

zia Parížová, Mária Matejíčková,
Juraj Sunega a Elena Kováčová,
80 rokov: Alojz Dedinský, Štefánia
Letošťáková, Ľudmila Lojkovičová,
Margita Revajova, Mária Blahová,
Anton Golboň, Otília Pajunková,
Ján Planieta a Štefan Fonfer, 85 rokov: Mária Jurčiová, Štefan Lipka,
Štefánia Dedinská, a Sečanská Terezia a 90 rokov: Etela Krúpová.
Tohto roku jubilantom, ale aj
ostatným na počúvanie zahrala ľudová hudba, ktorá bola spestrením
tohto výročného rokovania.
Rady urbárnikov navždy opustili: Eduard Drgáň, Antónia Ferenčíková, Mária Koptová, Štefan
Krištofčák, Marta Kristofčáková,
Jozef Vajduľák, Jozef Targoš Vladimír Bičanovský, Otília Jarinová,
Ondrej Janoštín, Michal Štubendek,
Mária Gvorová, Žofia Obtulovičová, Magdaléna Kališová a Václav
Jurči, Jozef Vajduľák, Jozef Targoš Vladimír Bičanovský, Otília
Jarinová, Ondrej Janoštín, Michal
Štubendek, Mária Gvorová, Žofia
Obtulovičová, Magdaléna Kališová
a Václav Jurči. Česť ich pamiatke!

ktorú nemajú možnosť vidieť z turistického chodníka vo vysokohorskom
prostredí.“
Ako nás informoval Radoslav
Michalec, lesník Štátnych lesov
TANAPu v sezóne prejde Bobroveckou dolinou v priemere osemsto
ľudí. Chodník nie je otvorený len
pre hendikepovaných, táto cesta je
zároveň cyklotrasou a môžu sa tu
po nej prejsť aj korčuliari, hoci,
ako zdôraznil, nie sú radi, keď sa
na jednom chodníku deje príliš veľa
aktivít. Niekedy vznikajú problémy,
ale často aj úrazy. „V súčasnosti je
to chodník pre hendikepovaných,
peších návštevníkov, mamičky s kočíkmi a cyklotrasa. Aj keď hendikepovaným návštevníkom ponúkame
možnosť vybaviť si povolenie na
vstup autom, povolenie dáme len

v odôvodnených prípadoch. Tých,
ktorí porušia pravidlá, budeme
sankcionovať do výšky 2 000 korún,“
dodal R. Michalec.
K štyrom trasám z minulého roku,
označeným symbolom telesne postihnutých, pribudol aj vhodne upravený a označený chodník na Popradské
pleso, v Západných Tatrách a lesná
cesta na Zverovke vedúca Roháčskou
dolinou k Ťatliakovej chate. Spoločne s chodníkmi na Hrebienok,
v Bielovodskej doline, v Tatranskej
Javorine a v Prielome Dunajca je
tak na území nášho najväčšieho
národného parku už viac ako 31 kilometrov sprístupnených pre telesne
postihnutých občanov. Trasy v horskom prostredí sú rôznej náročnosti a
preto je odporúčaná pomoc sprievodcu.
(jh)

Bezbariérové chodníky v Oraviciach
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V Jablonke postavia Dom Slovákov
Krajania v Poľsku sa aktivizujú
Svedčí o tom nielen impozantný časový rozsah, ale i pestrá programová paleta kultúrneho sviatku.
Pätnáste Dni slovenskej kultúry
v Malopoľsku odštartovali 10. júna
v obci Vyšné Lapče a potrvajú do
7. júla so záverom v Krakove. Spolok Slovákov v Poľsku v ich rámci
zorganizoval osem podujatí, pozostávajúcich z koncertov, vernisáží výstav, recitačnej súťaže slovenskej poézie a prózy, divadelnej
inscenácie a prezentácie básnickej
zbierky Františka Kolkoviča. Zintenzívnenie slovensko-poľských
kontaktov však badať aj v iných
oblastiach. Rezonujú i v rozhovore
s poslancom NR SR a primátorom
Tvrdošína Ivanom Šaškom, ktorý
sa v uplynulých dňoch zúčastnil
viacerých významných podujatí

v krajine našich severných susedov.
* Predpokladám, že hlavným
cieľom vašej návštevy v Jablonke
počas Medzinárodného dňa otcov
nebol koncert slovenských a poľských súborov.
- I tam som sa na chvíľu pristavil, ale považoval som za česť zúčastniť sa slávnostného zasadnutia
Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku, na ktoré ma pozval
jeho predseda profesor Čongva.
Konalo sa pri príležitosti 50. výročia vzniku krajanského časopisu
Život, čo sám o sebe je fakt hodný
hlbokého obdivu.
* Štyri dni predtým ste vraj
boli v Zakopanom. Dôvod?
- Poslanecká úloha. Ako zástupca slovenského parlamentu som sa

zúčastnil otvorenia Honorárneho
konzulátu Slovenskej republiky
v Zakopanom. V prítomnosti predstaviteľov oboch štátov, zástupcov samospráv i podnikateľských
kruhov bol do funkcie honorárneho konzula slávnostne uvedený
Wieslaw Wojas, známy podnikateľ
zo Zakopaného.
* Náš spoločný známy mi pošepol, že „máte prsty“ v chystanej
stavbe akéhosi domu v Jablonke.
Čo je na tom pravdy?
* Iba maličký kúštik, ale hneď
to vysvetlím. Z intenzívnej komunikácie s predsedom a tajomníkom
Spolku Slovákov vyplynulo, že by
chceli v Jablonke postaviť Dom slovenskej kultúry, ale majú problémy
s pozemkom. Zaintervenoval som
v ich prospech u svojho dlhoročného známeho, wojta gminy Jablonka
Antona Karlaka, ktorý mi minulý
týždeň písomne oznámil, že sa mu
podarilo zabezpečiť stavebný poze-

mok pre stánok slovenskej kultúry
v Jablonke.
* Z rozhovorov so Slovákmi
žijúcimi v Poľsku vyplýva, že
nemajú vytvorené dostatočné
podmienky na rozvíjanie činnosti
krajanských spolkov. Aký je váš
názor?
- Pravdou je, že Slovákov v Poľsku ubúda. Starší, ktorí sa hrdo hlásili k slovenským koreňom, postupne vymierajú, a mladí väčšinou nemajú záujem dávať verejne najavo,
že sa v niečom líšia od domáceho
obyvateľstva. Ani tu však nemožno
zovšeobecňovať. Najmä v Jablonke
a okolitých obciach žijú pomerne
početné komunity našich krajanov,
ktorí sa medzi sebou rozprávajú po
slovensky, a v časoch, keď nemusia
riešiť bezodkladné existenčné problémy, sa dokážu veľmi pružne zaktivizovať. Myslím si, že práve v takomto období sa práve nachádzajú.
Pavel Abraham

Za „vesmír“ získali prvé miesto v rámci Slovenska
Vyhodnotenie súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slovensku v školskom roku 2007/08,
ktorý sa konal pod záštitou mi-

V tomto roku to už bol 4. ročník súťaže, do ktorej sa prihlásilo
sa 31 súťažiacich projektov, z ktorých veľká väčšina bola na pat-

vých vesmírnych javoch a naživo
sa stretli vo Viedni. Boli nielen
fiktívnymi kozmonautmi a spoznali rôzne tajomstvá vesmíru, ale
aj seba navzájom. Veľmi sa im
páčilo aj pozorovanie zatmenia
mesiaca.
Na vyhodnotení boli prezentované aj ďalšie veci z oblasti
výpočtovej techniky, biológie.
Každý zo žiakov dostal vecné
ceny, tričká a ďalšie upomienkové
predmety. Ivana Šoltésová, ktorá
celý projekt viedla dostala diplom
a symbolický šek na 60 000 Sk na
nákup výpočtovej techniky do
školy. Ceny odovzdávala štátna
tajomníčka Ministerstva škol-

stva SR Bibiána Obrimčáková.
Po vyhodnotení boli videosekvencie z jednotlivých projektov,
ktoré pripravila NSS. V závere
nechýbala pre zúčastnených žiakov
minirecepcia. Výprava z Tvrdošína,
v ktorej bolo šestnásť žiakov a dvaja
pedagógovia, využila návštevu Bratislavy aj na prehliadku historickej
časti mesta, Primaciálneho námestia, Prezidentského paláca, starého
Národného divadla a ďalších pamätihodnosti.
Víťazný projekt ZŠ Š. Šmálika
prihlásila aj do Európskej súťaže
a uvidia ako obstanú, nuž čo a nám
neostáva nič iné len im k úspechu
zagratulovať.
(jh)

Blahoželáme ku
krásnemu úspechu
nistra školstva SR Jána Mikolaja
sa uskutočnilo 25. júna v Bratislave. Súťaž, ktorú usporiadala
Národná služba pre elektronickú
spoluprácu škôl (NSS) so sídlom
v Žiline pri Žilinskej univerzite,
bola určená pre všetky materské, základné a stredné školy na
Slovensku, ktoré boli zaregistrované v programe eTwinning
a s partnerskou školou realizovali
spoločný projekt.

ričnej úrovni a tak porota v ktorej
malo zastúpenie MŠ SR, vysoké
školy spoločnosť Microsoft a
študentov mala neľahkú prácu.
Nás môže tešiť, že prvé miesto v
rámci Slovenska získali piataci
zo ZŠ Štefana Šmálika Tvrdošín, ktorej partnerom bola ZŠ
Kopřivnice z Českej republiky,
ktorí si navzájom s pomocou IKT
vymieňali poznatky o vesmíre
- vesmírnych telesách a zaujíma-

Vážený pán primátor, dovoľujeme si Vám oznámiť, že ZŠ
Š. Šmálika v Tvrdošíne získala
1. miesto v súťaži Najlepší
projekt eTwinnig na Slovensku
udeľovaný Národnou službou
pre elektronickú spoluprácu
škôl pri Žilinskej univerzite.
Projekt partnerskej spolupráce s českou školou v Kopřivnici – Vesmír v škole, škola vo
vesmíre – získal toto ocenenie
za využitie komunikačných
technológii, pedagogický prí-

nos a zapojenie žiakov do projektu.
Víťazný kolektív pod vedením Mgr. Ivany Šoltésovej a za
účinnej podpory riaditeľa školy
prebral ocenenie 25. 6. z rúk
štátnej tajomníčky Ministerstva
školstva SR Bibiány Obrimčákovej. Blahoželáme k tomuto krásnemu úspechu žiakov tejto školy
a veríme, že budú inšpiráciou aj
pre ďalšie školy z vášho mesta.
Ing. Ľubica Sokolíková,
NSS pri ŽU

Československé „rendez vous“ vo Viedni
Medzinárodný eTwinningový projekt, do ktorého bola zapojená Základná škola Štefana Šmálika z Tvrdošína a Základná škola Alšová z českej
Kopřivnice, mal pokračovanie vo Viedni v sídle
OSN, kde sa učitelia a žiaci obidvoch škôl stretli
na spoločnej akcii. Vzhľadom k tomu, že školy získali domáce ocenenie QUALITY LABEL za projekt
„Vesmír v škole, škola vo vesmíre“, automaticky
získali aj európsku cenu kvality a to bolo hlavným
dôvodom na netradičnú návštevu Viedne.
Komplex budov UNOCITY je
jednou z moderných dominánt Viedne a práve do sídla OSN zamierili
naše aj české deti. Hranice sme prešli
bez kontroly, zato tam sme mohli
vstúpiť až po prilepení identifikačných kartičiek a osobnej detektorovej
kontrole. Najprv sa deti zastavili pod
vlajkami všetkých štátov sveta, ktoré
majú zastúpenie v OSN, je ich 192.
Najväčšou organizáciou vo Viedni
je Medzinárodná atómová agentúra,
ktorá sa zaoberá využitím jadrovej energie na mierové účely a má
dvetisíc zamestnancov. Centrum
vo Viedni bolo postavené v roku
1979 a celé zariadené je ako menšie
mesto. Ľudia, ktorí tu pracujú, si tu

môžu nakúpiť, najesť sa, navštíviť
lekára, nechýba materská škôlka
pre deti. Pracuje tu vyše štyritisíc
zamestnancov, ktorí pochádzajú z
celého sveta a úradným jazykom je
angličtina.
Nasledovala krátke zoznámenie
sa českých a slovenských detí, výmena darčekov a spoločná „československá“ fotografia. Potom sa skupiny
rozdelili a pokračovali v prehliadke
sídla OSN, kde sa najviac deťom páčili modely vesmírnych rakiet, družíc, orbitálnych staníc, ale aj kameň,
ktorý bol privezený z Mesiaca.
Po skončení prehliadky na chodníku pred budovou OSN deti na návrh slovenskej strany kreslili vesmír

Hoci je Deň otcov u nás málo
známy, my sme sa rozhodli osláviť
ho. Niekoľko dní pred oficiálnym
Dňom otcov sme pripravili pre otcov detí v našej MŠ na Oravskom
nábreží batôžkovú mini oslavu.
Na začiatku sme všetkých prítomných vyzvali do tanca pri znení
piesne Otec Abrahám, potom sa na
chvíľu začlenili k deťom a zapojili
sa do súťaženia a pohybových hier
svojich detí. Za pomoci sponzorov

sa o občerstvenie postaral dedko
Baroš, ktorý griloval klobásky
a krídelka.V dobrej pohode a radostnej atmosfére si spoločne pochutnali aj na rôznych dobrotách
z batôžkov.
Ocenenie medailou „Super
ocino“ a „Super dedko“ si naozaj
zaslúžili. Patrí im naša veľká
vďaka, pretože farbou natreli detské stoličky, ktoré predtým doma
obrúsili.
Kolektív MŠ

Uctili si otcov

a obrázky svojej krajiny. Obrazy deti
podpísali s venovaním a vzájomne si
ich vymenili.
„Myslím, že projekt bol úspešný,
pretože sme získali nové informácie o
vesmíre, navzájom sme sa spoznali a

vdp. Jána Marhefku, ktorý robil nielen tlmočníka, ale hlavne sprievodcu, najprv vstúpila do viedenského
metra a „vynorila“ sa v historickej časti Viedne pred Dómom sv.
Štefana. Katedrálu Stephansdom

Slovenská výprava na nádvorí OSN. Foto: J. Horňák
urobili spoločné aktivity so slovenskými učiteľmi a žiakmi. Stretli sme
sa síce na konci projektu, ale neustále sme boli v kontakte cez internet.
Som za to, aby sa táto spolupráca
rozvíjala ďalej, mrzí ma, že to bude
bezo mňa, pretože odchádzam na
inú školu. Po prvýkrát naživo sa vo
Viedni stretli deti, my dospelí sme sa
s riaditeľom školy Dušanom Šoltésom a jeho manželkou Ivanou stretli
už viackrát. Nápad vybrať projekt o
vesmíre vzišiel práve od Ivany Šoltésovej. Netradičná návšteva Viedne
bola po získaní medzinárodného
certifikátu kvality zavŕšením našej
spoločnej celoročnej snahy,“ povedal nám Jiři Sumbal.
Slovenská výprava pod vedením

možno rovnako obdivovať zvonka i
zvnútra. Niektoré deti ani neverili,
že také niečo sa dá postaviť. Nasledovala prehliadka historického
jadra, Hoffburgu a ďalších neopakovateľných krás Viedne. Po dlhej
chôdzi, celodennej horúčave sme
poriadne uťahaní nastúpili na spiatočnú cestu domov, ktorá končila po
polnoci v Tvrdošíne.
Viedeň je nádherné mesto, ale
ceny nám vyrážali dych. Nanuk, či
dva deci vody za 1,3 eura, cesta metrom za 1,7 eura z nás robili „chudobných príbuzných“. To však nemá nič
spoločné s prekrásnym poznávacím
výletom, ktorý si deti zaslúžili za
celoročnú prácu eTwinningovom
projekte.
Juraj Horňák

Spojenú školu v Tvrdošíne navštívil
najvyšší predstaviteľ spoločnosti
KIA Motors Slovakia
Hosť, ktorému neušlo nič
Pre Spojenú školu v Tvrdošíne,
pozostávajúcu z priemyslovky
a obchodnej akadémie, bol 30. jún
dňom, na ktorý sa nezabúda.
Mierne meškanie dávalo priechod úvahe, že vzácni hostia nakoniec ani nepricestujú, no šedá
limuzína s žilinským evidenčným
číslom vzápätí vyvrátila všetky
pochybnosti.
Viceprezidenta spoločnosti
KIA Motors Slovakia a najvyššieho predstaviteľa juhokórejskej
automobilky na Slovensku YoungTaek Huha privítal pred budovou
riaditeľ školy Ján Korenčiak a po
ňom ľudová hudba folklórneho súboru Oravan, v ktorej, mimochodom, majú zastúpenie aj domáci

bežeckým oválom, tenisovým
kurtom a volejbalovým ihriskom. Zaujímal ho každý detail. Dotýkal sa stien učební,
vyskúšal si sedenie na (možno
už dvadsaťročných) stoličkách,
u ktorých ocenil to, že sú pevné a z prírodného dreva. Pred
rozlúčkou rokovali s riaditeľom
školy o možnostiach ďalšej spolupráce v oblasti metód diagnostiky motorových vozidiel
značky KIA, no hosť popri tom
nezabudol poznamenať, že bol
milo prekvapený mimoriadnou
čistotou a poriadkom.
Ďalšiu časť plánovaného programu musel Young-Taek Huh
odložiť pre neodkladné pracovné

študenti. V nepreniknuteľnom výraze tváre sa zračila nevšímavosť,
ale zdanie klamalo. Viceprezident
ako jediný z návštevníkov riaditeľovej pracovne postrehol, že na
čestnom mieste medzi jedenástimi
vlajočkami štátov, s ktorých príslušníkmi škola nadviazala styky,
je aj juhokórejská, a hneď požiadal
svojho tlmočníka, aby riaditeľovi
za tento prejav úcty vyslovil osobitné poďakovanie. Ďalší nečakaný kompliment adresoval ľudovej
hudbe, ktorá ho očarila vyzretým
hráčskym prejavom.
Očividne najlepšie sa YoungTaek Huh cítil pri obhliadke
školy. Prezrel si odbornú učebňu
techniky a prevádzky dopravy,
informačné centrum, dielne,
pracoviská určené na montáž
a demontáž jednotlivých komponentov, ekonomickú, jazykovú
i multimediálnu učebňu. Nebol
to iba zdvorilostný záujem. Sám
požiadal o možnosť navštíviť
jedáleň, telocvičňu a športový
areál s futbalovým ihriskom,

povinnosti, ale sľúbil, že na Oravu pricestuje v dohľadnom čase
ešte najmenej dvakrát: návštevu
Spojenej školy v Tvrdošíne si
chce zopakovať a krásy prírody
by si rád vychutnal v spoločnosti
svojej manželky a detí, ktorí žijú
v Bratislave.
Návšteva je za nami, no čosi
ostalo nedopovedané: ako k nej
vôbec došlo? Nebýva predsa
zvykom, aby najvyšší predstaviteľ zahraničnej automobilky
navštevoval školy iba tak, z dlhej
chvíle. Riaditeľ školy Ján Korenčiak vysvetľuje: „S automobilkou
už máme dlhšie trvajúce kontakty.
Najprv sme od nej dostali vozidlo
KIA Cee´d a neskôr nám darovala
sadu 16 telefónov Siemens. Zišli
sa nám, pretože v tom čase sme
mali od firmy Siemens novú malú
ústredňu a darované telefóny s ňou
boli kompaktibilné. Keď nám KIA
poskytla ďalšie vozidlo typu Sportage, bol som viceprezidentovi
poďakovať a pozval som ho na návštevu školy.“ Pavel Abraham

Takýto prívlastok dostala a právom si ho zaslúži ZUŠ v Tvrdošíne
pod vedením jej riaditeľa Mgr. art.
Stanislava Vaseka na VII. Celoslovenskom akordeónovom festivale
s názvom EURO MUSETTE- GOLDEN TANGO v Rajeckých Tepliciach a to 13. júna. Je to nádherný
a veľkolepý festival, ktorý naša ZUŠ
ešte ani jeden rok nevynechala. Tento rok sa zúčastnilo viac ako dvesto
súťažiacich. Z celkového počtu 120
zúčastnených škôl, ZUŠ v Tvrdošíne
získala najviac prvých miest a preto
dostala nielen ocenenie „Najlepšia
škola na Slovensku“, ale aj putovný
pohár tohto festivalu.Vďaka patrí
našim žiakom za ich muzikálne
výkony v súťaži, ale hlavne vďaka
ich pedagógom, ktorí sa na ich
príprave dôsledne podieľali a pozitívne vplývali. Veď nie nadarmo
sa hovorí: „Kľúčom k úspešnému
vedeniu ľudí v dnešnej dobe nie je
autorita, ale vplyv.“ Výsledky súťaže
a umiestnenie žiakov: I. kategória:
zlaté pásmo - Jozef Kompan (uč.
Elena Balleková), strieborné pásmo
- Andrea Pucheľová – (riad. S. Vasek), - Radovan Vrana (Mgr. Marek
Kuka). II. kategória: zlaté pásmo
- Lenka Turčáková, Andrej Chorvát
(S. Vasek), strieborné pásmo - Terézia Medvecká (M. Kuka), VI. kategória: zlaté pásmo - Ján Špirec
(M. Kuka), strieborné pásmo - Matúš
Jantošík, Peter Cvacho (S. Vasek),
Zdenko Harmata (Mgr. art. Jaroslav
Maďara).
V mene ZUŠ patrí vďaka nášmu
mestu za poskytnutie dvoch áut na
súťaž do Rajeckých Teplíc aj späť.
Vďaka šoférom Jánovi Jantošíkovi

a Ing. Jozefovi Kozlíkovi, ktorí
nás ochotne sprevádzali na ceste.
Najsrdečnejšie poďakovanie patrí
primátorovi Ing. Ivanovi Šaškovi za
veľmi milé a vľúdne prijatie žiakov,
študentov a pedagógov, ktorí sa
zúčastnili tejto súťaže v zasadačke
MsÚ. Primátor zablahoželal našim
úspešným žiakom, pedagógom za
reprezentovanie školy, mesta a poprial im ešte veľa úspechov do ďalších
súťaží. Žiaci odchádzali z MsÚ s radosťou, potešením v srdci a skvelým
darčekom od pána primátora.
Okrem súťaží absolvujú naši
žiaci množstvo koncertov, besiedok
a prehrávok počas celého školského
roka. Nebolo tomu inak ani v júni:
výchovné koncerty pre MŠ - Medvedzie (9. 6.), výchovný koncert v MŠ
- Tvrdošín (12. 6.), súťaž Rajecké
Teplice (13. 6.), koncert v Oraviciach
- otvorenie kultúrneho leta (15. 6.),
výchovný koncert v ZŠ Š. Šmálika
- Tvrdošín (18. 6.), hudobné odpoludnie na Michalskom námestí spojené
s hud. skupinami zo ZUŠ Tvrdošín,
Nižná a Trstená (24. 6.), koncert v ZŠ
Zuberec (26. 6.).
Ďakujem aj riaditeľovi školy
Stanislavovi Vasekovi za jeho príkladný vzťah k pedagogickej práci,
k akordeónu a hudbe. On vychoval
množstvo akordeonistov, pedagógov
- akordeonistov, ktorí pôsobia aj
v tejto škole. Meno nášho riaditeľa
sa objavilo na rôznych svetových fórach, akými sú medzinárodné akordeónové súťaže. Želáme jemu a ZUŠ
v Tvrdošíne, aby dosahovali len
samé takéto úspechy v tejto, tak nádhernej pedagogickej práci aj v ďalších rokoch.
Elba

Najlepšia ZUŠ na Slovensku

5

Druhýkrát u Slovákov v Szarvasi
Pravidelným čitateľom je titulok
možno povedomý. Pripomeňme iba,
že Szarvaš na juhovýchode Maďarska je mestom, v ktorom Slovák
Samuel Tešedík založil v roku 1780
prvú poľnohospodársku školu v Európe a kde v roku 1898 zmaturoval
M. R. Štefánik.
Početnú komunitu Slovákov
majú na svedomí ešte staršie dejiny.
V období tureckých nájazdov bolo
mesto zničené, no v 18. storočí ho
na podnet vtedajšieho panovníka
kolonizovali Slováci.
Oravskí rezbári sa vlani rozhodli zasvätiť deti maďarských
krajanov do tajov svojho remesla.
Mali úspech, a tak nečudo, že na
pozvanie riaditeľky tamojšej slovenskej školy svoju misiu v zložení
Ján Šeliga, Marián Hutira a Stanislav Ondrík zopakovali aj v júni
tohto roku. Posledne spomínaný
si dožičil oddych od rezbárskych
i vodičských povinností a priblížil
nám postrehy z týždňového pobytu:

„Moji kolegovia sa venovali soche
krojovaného muža, ja som sa pustil
do 1,80 m vysokej sovy. Nešlo len o
tvorbu, rovnako dôležitou súčasťou
pobytu boli inštruktáže, ktoré sme
poskytovali deťom počas hodín
pracovnej výchovy. Komunikácia
bola jednoduchá. Žiaci spojenej
materskej a základnej školy sa od
začiatku učia po slovensky. Učia
ich učiteľky, ktoré sa tam vydali
alebo dochádzajú zo Slovenska.
Najsilnejšie zážitky? Určite milé
krajanské prostredie, pozorní hostitelia a zistenie, že dané sľuby sa
plnia. Napríklad: riaditeľka školy,
Maďarka, ktorá plynule rozpráva
po slovensky, nám vlani pri rozlúčke sľúbila, že do roka dá postaviť pri budove pekárenskú pec.
Slovo dodržala a my sme sa o tom
presvedčili pri ochutnávke chleba
a pečeného mäsa.“
Odpočinku už veľa neostáva.
Stanislava Ondríka čaká práca
v Podbieli. Kolegami mu budú Ró-

Skvalitnenie procesu začleňovania
detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do kolektívu
zdravých detí v rámci školskej integrácie, ako aj zlepšenie prístupu k tým,
ktorých možnosti a schopnosti sú v
dôsledku zdravotného postihnutia iné,
využili vyučujúce Ivana Mikušová
a Ľubomíra Brnová 2. B špeciálnej
elokovanej triedy z Námestova, ktorá
už druhý rok má svoju triedu v ZŠ M.
Medveckej v Tvrdošíne.

vorili sme si papierové lopty, s ktorými
sme spoločne triafali na cieľ do škatule
„Úsmev“ alebo „Hnev“. Priatelia rovnakého mena sa pritom držali za ruky,
fandili si a nesmierne tolerantne sa
k sebe správali. Papierové lopty sme
využili na druhý deň v telocvični.
Každá trieda tej druhej zaspievala
pieseň a deti z 1. triedy darovali svojim
kamarátom malý symbol priateľstva
v podobe pozdravu.
Na druhý deň sme projekt realizo-

Podaj mi ruku, kamarát

bert Veselý, vyučený rezbár a Pavol
Tmák, známy tiež ako pltník. Stanislav má v úmysle obohatiť každoročný rezbársky plenér na Bobrovej
rali sochou železničiara.
Socha Panny Márie Škapuliarskej s Ježiškom v náručí (na
snímke) dostávala základný tvar
pod provizórnym prístreškom v
Ondríkovie záhrade, potom ju
čakal prevoz do Trstenej. Počas
festivalu Trstenská krídlovka ju
tvorca opracovával pred zrakmi
návštevníkov na námestí a v deň
odpustovej slávnosti, už zdobila
priestranstvo pri fare.
Zápisky v pracovnom kalendári
S. Ondríka pokračujú. V nedeľu
20. júla odcestuje na rezbársky
plenér Insita do Humenného, ktorý
zorganizovalo Vihorlatské osvetové stredisko. Od 26. júla bude,
podobne ako v minulých rokoch,
predvádzať každú sobotu až do
záveru sezóny ukážky rezbárskej
práce na Donovaloch a medzitým,

8. a 9. augusta, aj návštevníkom
súťaže Drevorubač 2008 v Námestove. V najbližších dňoch by
sa mal dozvedieť presný dátum
svojej návštevy Bialsko-Bialej. Ešte
stále je jedným z autorov putovnej
výstavy drevorezieb so sakrálnou
tematikou, ktorá trvá zakaždým po
celý rok a putuje po kostoloch na
celom území Poľska i v zahraničí.
Vlani do nej zaslal sošku sv. Jána
Krstiteľa a teraz ho organizátori
požiadali, aby do ďalšieho ročníka
prispel dvoma - tromi prácami.
Špecialitou výstavy je podmienka,
že sošky nesmú byť vyššie ako
80 centimetrov.
Letnú sezónu, ktorá je typická
prácou v exteriéroch, by chcel zavŕšiť pri oslavách sviatku sv. Michala.
Dlhá nečinnosť však nehrozí, hoci
ruky už tŕpnu a chrbát pobolieva.
Tí, ktorí S. Ondríka poznajú, vedia,
kde ho nájsť aj v zime. Stačí zaklopať na vráta jeho dielničky pri rodinnom dome. Pavel Abraham

Zabávali sa tvorbou

Goralská hymna
otvorila sezónu
Keď ZŠ M. Medveckej, ktorá je
zapojená do škôl podporujúcich zdravie, vyhlásila apríl za mesiac dobrých
skutkov a máj za Týždeň športu, bol to
najvhodnejší čas na realizáciu projektu
pod názvom „Podaj mi ruku kamarát“. Projekt pripravila a zrealizovala
Ľubomíra Brnová za spolupráce Michaely Belicovej a detí 1. triedy ZŠ M.
Medveckej.
Celý projekt sa uskutočnil v trojdňovom bloku spoločných aktivít,
kde deti v rámci socializácie a medziľudskej interakcie, mali možnosť
zistiť svoje vlastné schopnosti empatie a porovnať ich so schopnosťami
spolužiaka.
Prvý deň žiaci 1. triedy ZŠ M. Medveckej navštívili svojich spolužiakov
druhákov. Deti sa síce stretávajú na
chodbe, ale určitý ostych im bráni zblížiť sa navzájom, poprípade nazrieť do
triedy. Preto sme sa zamerali na bližšie
zoznámenie sa. Predstaviť sa, nájsť si
kamaráta spoločného mena, rovnakej
farby vlasov, alebo očí a podať mu ruku
bolo pre deti veľmi zábavné. Druháci
ukázali svojim priateľom triedu a obľúbené miesto na relax. Navzájom
sme sa rozprávali, hrali sme sa hru
na kamarátov, kde deti určovali dobré
vlastnosti, ktoré priateľov zbližujú, ale
aj zlé, ktoré priateľstvo rozdeľujú. Vyt-

vali v telocvični na hodine telesnej výchovy. Spontánna, ako aj intencionálna
pohybová aktivita prostredníctvom
spoločných hier, súťaží, cvičenie s hudbou, ale hlavne držať kamaráta za ruku
a pomôcť mu pri cvičení, boli výrazom
solidarity a priateľstva, na ktoré sme sa
zamerali v tento deň. Hodinu telesnej
výchovy sme ukončili spoločnou hudobno-pohybovou hrou o priateľstve
„Ty a ja, my dvaja“
Tretí deň druháci opätovali návštevu v 1. triede, kde sa stretli na hodine
výtvarnej výchovy. Tento deň bol síce
zhrnutím všetkých zážitkov, ale nezostal bez súťaže a spoločnej rozcvičky
s hudbou. Deti so svojimi kamarátmi sa
mali nielen výtvarne dopĺňať, ale mali
výtvarne zobraziť svoje pocity a zážitky so spoločného stretnutia. Kamaráti
z 2. B obdarovali svojich priateľov
pozdravom „Kamarát, kamarát, je to
ten koho mám rád“. Všetci sme sa
zhodli na tom, že priateľské stretnutie
si zopakujeme.
Ak sú deti v rámci školskej integrácie uvádzané do rozmanitých podôb
kooperácie s druhými jedincami
a učia sa spoločne zdieľať pedagogicko-didaktické aktivity, napomáhajú vlastnému poznávaniu hoci len
tým, že podajú ruku kamarátovi.
Ľubomíra Brnová

Za bližšie nešpecifikovaným
názvom NAJ 2007 - 08 sa skrýva slávnostné vyhlásenie najúspešnejších žiakov základných a
stredných škôl v predmetových
a športových súťažiach. Treba
spresniť, že medzi ne sa nerátajú
výsledky dosiahnuté na „domácej
pôde“, ale za 1. - 3. miesto v okresných, regionálnych, krajských
a celoslovenských súťažiach.
Uplynulý utorok dal bodku za
jubilejným desiatym ročníkom,
počas ktorého bolo odmenených
381 žiakov. Záštitu prevzalo a finančnú podporu poskytlo mesto,
ktoré komplexným zorganizovaním podujatia poverilo mestské
centr um voľného času. Jeho
pracovníčka Daniela Jurincová
dopĺňa predchádzajúce informácie ďalšími údajmi: „Každý z od-

menených dostal
kvet a praktickú
malú taštičku. O
zábavnú časť poldruhahodinového
programu sa postarali tri z našich záujmových
útvarov - break
dance, hip hop
- deti a hip hop
- mládež.“
Čo dodať?
Program mal
potrebný spád, organizácia fungovala bezchybne a
decká sa výborne
zabávali. Určite
aj pod vplyvom
blížiacich sa prázdnin.
(pa)

Termálna voda v bazénoch
oravického kúpaliska umožňuje
celoročnú prevádzku, a práve
preto nie je jednoduché vytýčiť
rozhranie medzi zimnou a letnou
sezónou. Zodpovednosť za „vyhlásenie leta“ v Oraviacich tentoraz
prevzali učitelia a žiaci Základnej
umeleckej školy v Tvrdošíne pod
vedením riaditeľa Stanislava Vaseka. Zareagovali na podnet vedenia

repertoárom. Iba úvodná goralská
hymna a husľové dueto dýchali
vážnosťou. Ďalší program inštrumentalistov, výdatne poprekladaný spevom, mal jediný cieľ - zabaviť návštevníkov a presvedčiť ich,
že leto naozaj prichádza.
Poľské, ruské a české pesničky
ocenili najmä zahraniční hostia,
no úspech mali aj cigánske piesne.
Najpozitívnejším prvkom však

mesta a v dvadsaťdvačlennom
obsadení vyrazili v tretiu júnovú
nedeľu do Oravíc. Samozrejme,
aj s nástrojmi a „odľahčeným“

bolo samotné zistenie, že pobyt v
termálnej vode je najpríjemnejší v
kombinácii s koncertom v tesnej
blízkosti bazénov.
(pa)

Naj 381 ocenených

Dvojstranná podpora, či už
zo strany mesta alebo z ministerstva školstva, padla na úrodnú
pôdu. Ani počasie, ktoré už od
obeda vysielalo varovné signály,
neuspelo so svojimi vyhrážkami.
Prednosť dostal „mokrý“ variant
vo veľkej sále MsKS, v ktorom
už pred druhou popoludní naberali prevádzkové tempo Tvorivé
dielne.
Množné číslo je namieste,
veď okrem rezbárov sa v jednotlivých boxoch usadili zástupcovia
ďalších profesií, ktorí umožňujú
deťom priučiť sa v maľovaní na
tričká, modelovaní z hliny, výrobe darčekov zo štipcov, v líčení
tváre, gelovaní vlasov a maľovaní na skle, v origami (papierové
skladačky), výrobe zábavných
okuliarov, či vyskúšať si schopnosti v súťažiach, kvízoch alebo
pri riešení hlavolamov.
Pozoruhodné je, že vo väčšom
počte ako mamičky sprevádzali
detských návštevníkov ockovia,
hoci, v tretiu júnovú nedeľu mali
byť oslobodení od rodičovských

povinností a venovať sa oslavám
medzinárodného Dňa otcov.
Predseda občianskeho združenia Misia mladých Anton Michalica zdôraznil: „Nie je to iba naša
akcia. Štvrtý ročník Tvorivých
dielní, podobne ako tri predchádzajúce, organizujeme spoločne
s tvrdošínskym eRkom. Podujatie
je určené všetkým deťom a mládeži
bez ohľadu na bydlisko. Dnes sme
napríklad priviezli deti zo sociálne
slabšej rodiny v Suchej Hore.“
Viacročnú prax bolo cítiť na
každom kroku. Nič neviazlo, mlaď
sa zabávala, a záver sprevádzali
hlasné prejavy spokojnosti návštevníkov. Organizátori si nestavajú vzdušné zámky. Dobre vedia, že
istá časť mládeže má o ukážkach
šikovnosti spojených so zábavou
úplne odlišné predstavy. Chceli
iba pripraviť kvalitnú zábavu
v príjemnom prostredí bez tabakového dymu a liehových výparov
pre všetkých, ktorí uprednostňujú
slušnosť pred vulgárnosťou. A to
sa im podarilo.
Pavel Abraham

V Trstenej sa v dňoch 4.- 6. júla
uskutočnil už XVIII. ročník festivalu
dychových hudieb „Trstenská krídlovka“, ktorá sa konala pod záštitou
vlády SR Róberta Fica, realizovaná
s finančnou podporou MK SR, ktoré
slávnostne otvoril primátor Trstenej
Jozef Ďubjak. Počas trojdňového
festivalu si návštevníci vypočuli
oravské, české, poľské a chorvátsku
dychovku. Nechýbala ani prezentácia
ľudových remesiel a historického
šermu.

počas dvoch dní divákom predviedla široký repertoár svojich skladieb.
Od moderných, až po tradičné. Jej
vystúpenie bolo umocnené vystúpením mažoretiek z Martina, s ktorými
naša dychovka už absolvovala turné
po Francúzku.
Vydarené podujatie počas troch
dní navštívilo nemálo milovníkov tejto hudby nielen z Trstenej, Tvrdošína
a blízkeho okolia, ale nechýbali tu ani
hostia spoza hraníc. I keď prvý deň
počasie nebolo najideálnejšie, počas

Svojim programom zaujala aj
naša dychovka Tvrdošanka pod
vedením Daniela Kolejáka, ktorá

vystúpenia Tvrdošanky vyšlo už aj slniečko a počasie v nedeľu bolo priam
ideálne pre tento festival.

CVČ organizovalo prímestské detské
letné tábory, prvý od 30. 6. do 4. 7., zúčastnilo sa ho 31 detí, ktoré sa rozhodli,
že s nami strávia prvý týždeň letných
prázdnin. Pre deti sme urobili zaujímavý
program, nechýbalo opekanie v starom
Medvedzí, turistická vychádzka na Ranč
u Ediho, kúpanie v termálnom kúpalisku
v Oraviciach a na plavárni.
Počasie nám prialo, len v piatok
sme museli siahnuť na mokrý variant.
S deťmi sme ostali v CVČ, kde sme sa
hrali rôzne spoločenské hry, pozreli sme
si rozprávku Pán včielka, zatancovali si,
deti vytvorili plagáty o našom tábore,
vyhodnotili sme si vílu Amálku a celý
tábor. Deti, ktoré absolvovali tábor sa

rýchlo skamarátili a vytvorili dobrý
kolektív.
A v druhom tábore sme sa s batohom
vybrali do okolia na potulky od 7. 7. do
11. 7. Tejto akcie sa zúčastnilo 32 detí. Počas celého týždňa sme absolvovali rôzne
výlety, nechýbala turistická vychádzka na
Skalku, kúpanie sa v termálnom kúpalisku v Oraviciach, plavba loďou na Oravskej priehrade, výlet do Oravskej Lesnej,
vyhliadková jazda vláčikom, opekačka.
Na hranolkovej párty sa zúčastnili aj deti
nášho mesta, ktoré neboli prihlásené do
tábora. Ďakujeme primátorovi Ivanovi
Šaškovi za poskytnutie autobusu a finančných prostriedkov na zakúpenie
občerstvenia pre deti.
(ih)

Tvrdošanka sa predstavila
s mažoretkami

Deti boli nadšené
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Tradícia zapustila korene
Mestské kultúrne stredisko sa
4. júna zaplnilo spevákmi, uskutočnil sa tu už siedmy ročník speváckej súťaže Tvrdošínska studnička,
ktorú organizuje mesto. Do súťaže
sa zapojilo 27 súťažiacich v troch
kategóriách, ktorí spievali ľudové

a moderné piesne. Spievajúce deti
hodnotila trojčlenná porota v zložení Darina Šašková, Veronika
Lofajová a Iveta Hutirová.
Aj v tomto ročníku prevládalo
viac dievčat ako chlapcov a tak
druhé miesto v prvej kategórii si

Súťaž
Kto to bol a čo znamenal
pre Slovensko ?
Územie Slovenska bolo stá- nej osobnej a ľudskej zodpovedročia súčasťou rôznych štátnych nosti za osudy iných, za osudy
útvarov. Boj za národnú identitu spoločenstva a národa.
sa začal v 19. storočí a jedným
Minulý rok sme si pripoz najvýznačnejších pilierov pri menuli 190. výročie jeho narojeho zrode bol J. M. Hurban. Má denia, rok 2007 sa stal Rokom
veľkú zásluhu, že sa Slovensko J. M. Hurbana. Primátor mesta
stalo sebavedomým a zvrcho- a poslanec NR SR zabezpečil,
vaným štátom. Historici ho aby pri tejto príležitosti mali
vnímajú ako skoro renesančnú možnosť obyvatelia Tvrdošína
všestrannú osobnosť, muža činu, vo Výstavnej sále vidieť výstačloveka plného invencie, tvori- vu, zapožičanú z Hurbanovej
vosti, ale predovšetkým šľachet- siene Národnej rady SR.
Tento rok sme sa rozhodli sprítomniť si tohto velikána našich
dejín formou súťaže, ktorou si pripomenieme jeho život a dielo.
O tom, že táto osobnosť má význam pre naše mesto a budeme jej
venovať patričnú pozornosť, svedčí aj táto súťaž a hodnotné ceny,
ktoré budú vyžrebované zo správnych odpovedí v závere súťaže.
Súťažné kupóny posielajte na adresu: Mestské kultúrne stredisko,
Michalské námestie, 027 44 Tvrdošín.
1. Na uhorskom sneme sa slovenských národovcov, mev rokoch 1839 – 1840 intenzívne dzi ktorými patrí čestné miesto
hovorilo o maďarčine a poma- J. M. Hurbanovi sa s konečnou
ďarčovaní a týmto prejavom sa platnosťou rozhodli o spisovv tom čase pripisovala veľká nom jazyku, dohodli sa na praváha. Na ňom sa slabý a ne- vopise novej slovenčiny. Proces
schopný panovník Ferdinand uzákonenia spisovného jazyka
V. zmieril s uhorskou šľachtou, bol dovŕšený v roku
na Slovensku sa zdvihla ďalšia
a/ 1845
mohutná vlna maďarizácie. Keď
b/ 1846
bratislavský dištriktuálny konc/ 1851
vent jednohlasne rozhodol, že sa
4. Na fare v Brezovej a v Hlmatriky majú viesť v maďarčine, bokom zakladal Hurban nedeľvzbúril sa aj J. M. Hurban. Ná- né školy a spolky miernosti.
rodovci v roku 1841 vypracovali Historici tvrdia, že Hurbanov
Slovenský prestolný prosbopis, cieľ – vytvoriť národnú filozoktorý obsahoval jazykové, kul- fiu – dosiahol až prekvapujúcu
túrne a cirkevné požiadavky. úplnosť. Potrebné je, aby sme
Petícia žiadala celkové zrušenie si ju pripomenuli, lebo Hurban
maďarizačných zákonov. Kým v nej predostrel možný osobitný
Prosbopis „blúdil po Viedni“, prínos Slovákov do svetovej kulzintenzívnili sa útoky proti túry. Stane sa to vtedy, keď „...
bratislavskej Katedre a Slovan- pochopením všetkého prostredskému ústavu. Národovci pocho- níctvom dobrého a skutočného
pili, že si musia pomôcť sami. príde Slovensko k uzrozumeniu,
Rozhodli o kodifikácii spisovnej jeho vzdelanci sa spolu posilnia,
slovenčiny na základe kultúrnej doplnia: jedni uznajú druhých,
stredoslovenčiny. Stalo sa tak na lebo uznajú moc vedy a ducha,
Hurbanovej fare v Hlbokom
všetci uznajú seba a vo svojom
a/ 11. - 16. júla 1843
povolaní sa spevnia a spoja ako
b/ 14. februára 1843
jedna osoba. No nechže padnú
c/ 11. - 16. júna 1843
moje osobné plány, nech len sa
2. Rok 1843 priniesol viac šíria hranice slovenského živozvratov ako predtým celé de- ta...“ Kedy začal vydávať najsaťročia, je kľúčovým rokom významnejší slovenský kultúrpokiaľ ide o slovenčinu. Hurban ny časopis Slovenské pohľady
sa postavil za slovenčinu „telom na vedy, umenia a literatúru ?
i dušou“. V Hurbanovi mala naša
a/ v roku 1844
reč zanieteného obhajcu. „Keby
b/ v roku 1845
tú hŕstku nadšencov neživila viec/ v roku 1846
ra v budúcnosť, nádej na lepšie
5. J. Hurban sa spolupodieľal
časy, keby stratili všetok idealiz- na vypracovaní národnopoliticmus, boli by všetko nechali tak. kého programu Slovákov, ktorýStarali by sa o svoje miesta ako mi boli „Žiadosti slovenského
iní, venovali by sa včelám, ferbli národa“, adresované uhorskej
a zveľaďovali by svoje fary. Ale vláde a snemu (riešenie návnútorný hlas im hovoril, aby sa rodnostnej, jazykovej, školskej
nedali, aby pokračovali ďalej.“ otázky, zrušenie poddanstva,
Na slovenskom nebi zažiarila ktoré by sa týkalo všetkých katrojica - Štúr, Hurban, Hodža. tegórií roľníkov, zavedenie všeNa valnom zhromaždení celo- obecného volebného práva a i.).
národného kultúrneho spolku V dôsledku odporu maďarských
Tatrín v Liptovskom Mikuláši vládnucich kruhov neboli splbola slovenčina verejne vyhlá- nené.“ Program bol vyhlásený
sená za spisovný jazyk
v Liptovskom Mikuláši
a/ 26. - 28. júla 1844
a/ v roku 1848
b/ 26. - 28. augusta 1844
b/ v roku 1849
c/ 26. - 28. septembra 1844
c/ v roku 1850
3. Počas zasadania celoSprávne odpovede z májonárodného spolku Slovákov vej súťaže (kupón č. 1) - 1. a,
Tatrín v Čachticiach (1847) 61 2. b, 3.a ,4. b, 5.a

Otázka č. Správ. odpoveď

1
2
3
4
5

vyspieval jediný chlapec Tomáš
Buc s pesničkou „ A môj otec...“.
Porota udelila prvé dve miesta
pre Nikolu Simanovú za pesničku
„A já taká dzivočka ...“ a Zuzku
Badárovú za interpretáciu pesničky „Zahraj, že mi zahraj ... .“
Talenty sa ukázali aj v ďalších
kategóriách, dobre spievala v druhej kategórii Veronika Feilhauerová a v tretej kategórii moderné
piesne výborne zaspievali Katarína Stredanská a Nikola Kormančíková. Aj preto porota nemala
ľahké rozhodovanie a v niektorých
kategóriách udelila viac cien. Najviac ich udelila v kategórii moderné piesne - až šesť.
Už tradične počas prestávky, kým porota vyhodnocovala
súťaž,spievali hostia, chlapci
z domova sociálnej starostlivosti.
Deťom sa súťaž páčila aj preto,
že všetkým zúčastneným deťom

odovzdali pamätný list a sladkosti
a víťazom porota udelila diplomy
a malý darček. Siedmy ročník je
už za nami, súťaž zapustila korene, potvrdila,že záujem o ňu majú
hlavne dievčatá. Výsledky 7. ročníka Tvrdošínskej studničky:
1. kategória - deti základných
škôl 1. - 4. ročník, ľudové piesne:
1. Nikola Simanová a Zuzka Badárová, 2. Ondrej Buc, 3. Agáta
Brozová.
2. kategória - deti základných
škôl 5. - 9. ročník, ľudové piesne:
1. Veronika Feilhauerová, 2. Alica Lofajová a Júlia Ondríková
a 3. miesto Henrieta Habláková
a Žofka Medvecká.
3. kategória - deti základných
škôl, moderné piesne: 1. Katarína
Stredanská a Nikola Kormančíková, 2. Alica Lofajová a Klára
Gilová a 3. Simona Djubašáková a
Veronika Štechová.
(jh)

V našom meste bol vyhlásený
už II. ročník literárnej a výtvarnej
súťaže pod názvom Gessayovo

pero a Paleta Márie Medveckej,
ktorá bola určená pre žiakov základných, stredných škôl, ZUŠ ale aj

Literárna a výtvarná súťaž „Moje mesto“

Ešte pred vyhodnotením samotnej súťaže si deti
pozreli súťažné práce vo výstavnej miestnosti mestského kultúrneho strediska.
Foto: J. Horňák

Do Tvrdošína zavítala 11. júna
vzácna návšteva - spisovateľka
Blažena Mikšíková, autorka viacerých detských kníh, najprv medzi škôlkárov a potom žiakov ZŠ
Márie Medveckej. Pre deti jej dielo
nebolo neznáme, pretože rozprávky škôlkári poznali dôverne, čítali
im ich učiteľky, ale aj niektorí
rodičia doma.
Spisovateľka počas besedy
priblížila deťom ako píše knihy,
vymýšľa postavičky, príbehy
a všetko, čo je treba urobiť preto,
aby sa kniha dostala k čitateľovi. Deti sa veľmi živo zaujímali
o Beláska - Belásenku, Smieška
a ďalšie postavičky a možno aj
preto, že majú spoločné niektoré
povahové črty, humor, šantivosť,
hravosť, ale aj nezbednosť. Deti si
dokonca urobili veľkú nástenku,
kde mali uvedených motýlikov
a pani spisovateľke ukázali aj výkresy, ktoré nakreslili.
Koordinátorka literárnej besedy Mirka Kazimírová z Oravskej
knižnice Antona Habovštiaka

z Dolného Kubína, ktorá spisovateľku sprevádzala, prečítala
deťom jednu z rozprávok „O spochabených zuboch“, ktorá je
pripravená do tlače a pani spisovateľka zase deťom zarecitovala
niektoré svoje vtipné básničky.
Najviac si B. Mikšíková cenila
modrého motýlika, ktorého jej deti
podarovali.
Besedy v školách boli poučné
nielen pre deti, ale aj pre samotnú
spisovateľku, škôlkári jej dokonca navrhli, aby napísala knihu
o bielom motýlikovi. Pre takmer
stovku detí to bol nevšedný zážitok. Záver besedy v škole patril
autogramiáde a pani spisovateľka
sa veru musela poriadne obracať,
aby vyhovela všetkým žiakom. Je
dobré, že naši najmladší čitatelia
mali možnosť naživo sa stretnúť
so spisovateľkou, ktorej knihu
si predtým prečítali. Možno toto
stretnutie bude pre niektorých z
nich impulzom, aby častejšie navštívili knižnicu, alebo sa pokúsili
niečo napísať.
(jh)

Pohľad na nerednúce davy
školákov pred supermarketom v
Tvrdošíne budil dojem, že Tesco
vyhlásilo v júni mimoriadne vý-

projektu Tesco Charita 2008 pod
záštitou tvrdošínskej rodáčky,
spisovateľky a humoristky Oľgy
Feldekovej.

Deti počas besedy navrhli spisovateľke E. Mikšikovej, aby
napísala ešte knihu o bielom motýlikovi. Foto: J. Horňák

veckej. Akcia potrvá do 15. hodiny,
kedy oznámime výsledky kontaktnému pracovníkovi Tesca a ten ich
odošle do Bratislavy.“
Čakanie ubehlo pri sledovaní
detí. Každé z nich, keď prišlo na rad,
prečítalo úryvok z knihy Ľubomíra
Feldeka Modrozelená kniha rozprávok, uvoľnilo miesto ďalšiemu a
prevzalo diplom so svojím menom.

V závere o 15. hodine narátali organizátori 211 účastníkov. Dôležitý
údaj, pretože podujatie bolo súčasne
pokusom o rekord v najpočetnejšom
čitateľskom maratóne na Slovensku.
Aj ten napokon padol, keď 2 912
detí v 27 obchodoch Tesco prečítalo
2 939 strán na podporu spoločného
projektu Tesca a Linky detskej dôvery.
(pa)

Defilé strašiakov

Adresa: ........................................................
.........................................................

Číslo tel.: ....................................................

Márie Medveckej sa zapojilo 113
výtvarných prác. Boli to predovšetkým žiaci základných škôl
a ZUŠ.
V 1. kategórii žiaci ZŠ 1. a 2.
ročník boli vyhodnotení: Rastislav Glončák, Ondrej Buc, Beáta
Hlinová, Lukáš Líška, Kamil
Šlapák, Matej Janol a Matej Lajš.
V 3. kategória žiaci 5. a 6. ročník:
Michaela Kekeláková a Michaela
Ondríková a v 5. kategórii žiaci
ZUŠ 5- 10 rokov: Tatiana Loneková, Filip Kulkovský a Dáša Staššáková a v 6. kategórii žiaci ZUŠ
11 - 15 rokov: Mária Riljaková,
Petra Planietová, František Klimek
a Natália Lenčuchová.
Všetci vyhodnotení boli odmenení diplomami a vecnými
cenami, ktoré im odovzdávala
v mene primátora mesta pracovníčka odelenia kultúry Erika Čajková.
(jh)

Aj horná Orava prispela k rekordu

Meno: ..........................................................

........................................................

dospelých s témou „Moje mesto“.
Cieľom tejto súťaže bolo podnietiť žiakov základných a stredných škôl k rozvoju tvorivosti,
vyjadrenia vzťahu k svojmu mestu
literárnou a výtvarnou formou.
Do literárnej súťaže sa zapojilo
41 účastníkov, väčšinou žiakov
základných škôl, ktorí vyjadrili
svoje pocity básničkami o meste.
Výsledky: V 2. kategórii žiaci
ZŠ 3. a 4. ročníka boli odmenené Klaudia Dyttertová, Miriam
Buková, Madeleine Apolenová,
Vanesa Jandurová a Andrej Krúpa,
v 3. kategórii žiaci 5. a 6. ročníka:
Veronika Feilhauerová, vo 4. kategórii žiaci 7. 8. a 9. ročníka:
Miroslav Kakačka, Marianna
Kolejáková, Júlia Vojtašáková
a Tomáš Lofaj a v kategória dospelí
„ G“ nemenovaný autor - 3 básne
a Júlia Turoňová.
Do výtvarnej súťaže Paleta

Beseda so spisovateľkou

KUPÓN č. 2

.........................................................

Na fotografii zľava interpreti modernej piesne: víťazky N. Kormančíková a K. Stredanská, striebro získali
K. Gilová a A. Lofajová a bronz Simona Djubašáková
a Veronika Štechová.
Foto: J. Lepáček

hodnú predajnú akciu detského
tovaru. V skutočnosti však išlo
o akciu Linky detskej istoty pri
Slovenskom výbore UNICEF, na
ktorú zareagovala mestská knižnica a stala sa tak stala partnerom

Úvodné informácie poskytla
Amália Šimičáková z mestskej
knižnice: „Je to akcia určená žiakom základných škôl, oslovili sme
preto obidve na území mesta, ZŠ
Štefana Šmálika a ZŠ Márie Med-

Na Michalskom námestí sa počas
Dňa detí uskutočnil už III. ročník
regionálnej výtvarnej súťaže plastických objektov „Strašiak - ochranca
úrody“, ktorého vyhlasovateľom
bolo Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne. Do súťaže sa v
našom meste zapojili tri základné
školy. Tretiaci, štvrtáci a ôsmaci zo
ZŠ. M. Medveckej vytvorili šiestich strašiakov, zo ZŠ. Š. Šmálika
priniesli do súťaže dvoch strašiakov, ktorí predstavovali manželský
pár a s netradičným strašiakom sa
predstavila ZŠ z Brezovice, ktorá
vyrobila strašiaka - robota.
Všetky práce žiakov boli oce-

nené diplomom, ktoré deťom odovzdávala Jarmila Štelbacká z OKS
Dolný Kubín, okrem diplomov
nechýbala pre tvorcov ani sladká
odmena. Detské výtvory boli vystavené na Michalskom námestí, a
najúspešnejší strašiaci z regiónu
Oravy putovali na regionálnu
posúťažnú výstavu, ktorá sa uskutočnila v Malatinej 12.- 13. júla v
rámci medzinárodného festivalu
Bačovské dni v areáli Základnej
školy v Malatinej, kde boli tieto
práce hodnotené verejnosťou
formou diváckej ankety, ktoré komisia vyhodnotila a určila víťaza
- Strašiaka roka 2008.
(jh)
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Narodili sa

5. 5.
6. 5.
13. 5.
23. 5.
25. 5.
27. 5.
28. 5.
3. 6.
7. 6.
10. 6.
12. 6.
17. 6.
17. 6.
19. 6.
20. 6.
23. 6.
23. 6.
24. 6.
24. 6.

Matej Litvák
Karolína Planietová
Matej Bobrovský
Marko Turčiansky
Tobias Kosmeľ
Veronika Žulková
Nina Škumátová
Sandra Budzeľová
Mário Grísa
Katarína Sojková
Samantha Prísažná
Linda Teplanská
Emanuel Mačňák
Vanesa Šubjaková
Katarína Juriňáková
Matej Bizoň
Nela Gaššayová
Sabína Ferenčíková
Milan Ján Kuriak

Sobáše
24. 5.
24. 5.
14. 6.
14. 6.
14. 6.
21. 6.
21. 6.
21. 6.
21. 6.
21. 6.
21. 6.
28. 6.
3. 7.
5. 7.
5. 7.

Júlia Kuráňová – Peter Valo
Martina Pafčová – Peter Vrana
Judita Iskrová – Marián Šroba
Miroslava Tóthová – Peter Juríčka
Zuzana Urbanová – Zdeněk Gužiniak
Miroslava Personová – Pavol Zaťko
Kristína Janigová – Tomáš Pavlík
Mgr. Alena Pavlíková – Jozef Macek
Andrea Červeňová – Milan Šintaj
Michaela Drahošová – Radovan Vrana
Daniela Stašová – Radovan Hruštinec
Mária Szabová – Mgr. Peter Jakubík
Mária Joštiaková – Rastislav Šubjak
Mgr. Martina Špilárová – Ing. Marián Žuffa
Andrea Vrobelová – Marek Kurjak

Folklórne Oravice prídu pozdraviť Program KULTÚRNEHO LETA
Slováci z Prahy

V roku 1951 vznikla pri Vysokej škole ekonomickej v Prahe
slovenská folklórna skupina, ktorá
sa venovala slovenským tancom a
piesňam. Činnosť tejto skupiny pretrvávala vo väčšej či menšej miere
až do roku 1986, keď nadšenci z nej
oslovili širší okruh mladých ľudí v
Prahe nielen z radov študentov.
Vznikol súbor pod názvom
Limbora, zriaďovateľom súboru bol
„Dom slovenskej kultúry“. Po jeho
zrušení a rozdelení Československa v roku 1993 vzniklo občianske
združenie rovnakého mena, ktoré
vytvára podmienky pre existenciu súboru Limbora. V roku 2001
Limbora oslávila 15. výročie svojho
vzniku a 50. výročie slovenského

folklóru v Prahe. Detský súbor
Limborka oslávil v roku 2002 svoje
10. výročie.
Slovenské združenie Limbora je
zriaďovateľom troch súborov: Limbora - súbor mládeže a dospelých,
Limborka - deti 10-15 rokov a Malá
Limborka - deti do 10 rokov.
Pre všetky súbory hrá vlastná
cimbalová muzika v zložení: 1. husle, 2. husle, kontry, basa, klarinet,
cimbal. Súbor spolupracuje aj s
inými ľudovými hudbami.
Ak budete mať čas a chuť, príďte
sa pozrieť na vystúpenie FS Limbora do Oravíc v sobotu 26. júla o
1920 a v nedeľu 27. júla o 1540, kedy
sa predstavia na našom folklórnom
sviatku.

Konvoj takmer osemdesiatich vodákov prišiel 2. júla do
Tvrdošína, aby sa popasovali s
vodami Oravy a užili si krásu

slavy. Klub vodákov z Bratislavy
bol založený v roku 1935, takže
ich lodenica čoskoro bude mať
čoskoro okrúhle výročie.

Vodáci „vyrazili“ z Tvrdošína

COUNTRY ORAVICE 2008
Prípravy sú v plnom prúde

Odišli z našich radov
13. 5.
23. 5.
1. 6.
2. 6.
17. 6.
22. 6.
23. 6.
23. 6.
29. 6.
2. 7.

Anna Obtulovičová
Pavlína Bebejová
Cecília Seredová
František Čuchor
Žofia Obtulovičová
Jozef Habovský
Ľudovít Rýdzik
Jozef Tropek
Mária Bučeková
František Mašlonka

54-ročná
83-ročná
71-ročná
76-ročný
85-ročná
66-ročný
63-ročný
73-ročný
35-ročná
65-ročný

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

80 rokov - Anton Golboň, Krásna Hôrka
Etela Pajunková, Tvrdošín
85 rokov - Štefánia Dedinská, Tvrdošín
Mária Jurčiová, Tvrdošín
Pri tejto príležitosti im blahoželáme aj my
a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev
na tvári v kruhu svojich najbližších.

SPOMIENKA

Mal nás rád a veľmi chcel žiť, prišla však chvíľa, keď musel do večnosti
odísť. V našich srdciach žije s nami,
aj keď už nie je medzi nami.
Dňa 24. júla 2008 si pripomíname 10. smutné výročie, čo nás náhle
navždy opustil milovaný človek,
manžel, ocko a dedo

František Šubjak

z Tvrdošína.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, dcéry a celá rodina

Len šumenie vody, spev vtákov a slniečko sprevádzali na vodnej ceste vodákov z Tvrdošína do Oravského
Podzámku.
Foto: J. Horňák
tohto regiónu. Našiel som ich na
brehu pred cestným mostom, kde
sa pripravovali na splav. Organizátorku tohto podujatia som požiadal
o informácie.
„Organizujeme splav Oravy
z vrdošína do Oravského Podzámku v rámci 41. ročníka Tatranského
okruhu vodákov. Tejto medzinárodnej akcie sa môže zúčastniť
každý kto má loď, vie plávať a pozná vodu. Pridali sa k nám aj českí
vodáci a tak dolu Oravou sa nás
bude plaviť takmer osemdesiat. Sú
medzi nami aj vodáci z Rakúska,
Belgicka a Nemecka. Plavíme sa
pravidelne, každý rok. Na Orave
si vyberáme trasu, buď z Tvrdošína
do Oravského Podzámku, alebo z
Oravského Podzámku do Kraľovian,“ povedala nám vedúca sekcie
vodnej turistiky Klubu slovenských turistov Mária Bažantová,
ktorá absolvovala z uvedených
ročníkov tridsaťpäť a organizovala
aj tento ročník.
Najstarším vodákom, ktorý sa
chopil vesla bol 75-ročný Rene
Kretz zo Strasbougu a najmladším
2-ročný Tomáš Poustecký z Brati-

Okrem Oravy splavujú počas
roka Čierny Váh, Belú, Dunajec a
kým ich ochranári nevyhnali, tak
splavovali aj Hornád. Vraj robia
veľký hluk a plašia im ryby, skôr
to bude naopak, rušia asi rybárov,
ktorí chytajú ryby. Veď akýže
hluk môže robiť bezmotorová
loďka, ktorú poháňa len veslo.
No už čože, aj toto je možné na
Slovensku.
Tohto roku si vodáci pre svoj
týždenný výlet vybrali kemp
na Borovej Sihoti v Liptovskom
Hrádku, kto chcel, splavoval Belú
a pre ďalších bol pripravený peší
výlet.
Oravu splavujú pravidelne,
vlani im vôbec neprialo počasie,
pršalo. Tohto roku ich však Orava
prekvapila nádherným počasím
a tak aj plavba z Tvrdošína bola
pre všetkých opäť prekrásnym
zážitkom. Tohto roku si museli
dokonca vybaviť aj pustenie
vody cez dispečing v Trenčíne, pretože niektoré úseky od
Tvrdošína do Oravského Podzámku pri malej vode by sa nedali splaviť.
(jh)

V auguste
sme pre Vás pripravili

27- ŠIAT -

romantická komédia
1. 8. 2008 (piatok) o 1800

7. 9. 2008 (nedeľa) o 18

00

HORTON - animovaná rozprávka
15. 9. 2008 (nedeľa) o 1800

BÁTHORY - historický / thriller
24. 9. 2008 ( streda) o 1800

MÚMIA: HROB DRAČIEHO CISÁRA - dobrodružný film
28. 9. 2008 (nedeľa) o 1800

V Kine Javor môžete použiť na filmové predstavenia kultúrne poukazy !!!

Neuplynulo veľa času, čo sa v rôznych periodikách písalo o úspešnom projekte, ktorý sme za podpory mesta Tvrdošín, pod vedením
jeho primátora a poslanca NR SR, Ing. Ivana Šašku, pripravili spolu
s bratom Františkom. Po tak úspešnom podujatí sme plní elánu túto
akciu zopakovať. Stretnutia so známymi pri otvorení otázky Country
Oravice boli príjemné. Je to výzva a zároveň zodpovednosť pripraviť ďalší ročník ešte lepší. Asi dva mesiace po festivale sme začali
pracovať na prípravách druhého ročníka. Uvedomili sme si, že sme
sa dali na niečo, v čom treba pokračovať. Má to myšlienku a zmysel.
S plynúcim časom sa v tom neustále utvrdzujeme a ľudia to už berú
ako samozrejmosť, že druhý ročník bude. A tak vám chceme oznámiť,
že II. ročník Country festivalu sa uskutoční v amfiteátri v Oraviciach
19. júla. Gro celého podujatia je samozrejme závislé na hlavnom programe, ktorý je tento rok opäť postavený na osvedčených kapelách.
Takže v hlavnom programe uvidíte Mlokov z Prešova, Bukasový
masív z Modry, Žobrákov s Michalom Hudákom z Košíc a hviezdou
festivalu bude Allan Mikušek. Program začne o 1100 hodine a celý sa
bude niesť v country a folkovom štýle v podaní country oravských
tanečných a hudobných skupín a sólistov. Už samozrejmosťou sa
nám zdá byť účasť nášho kamaráta, svetového klavírneho virtuóza,
Richarda Rikkona. Predpokladané ukončenie podujatia je o 2200
hodine. Takže aj Oravická jedenástka by sa mohla niesť v podtexte
tohto podujatia. Pre tento ročník je stanovené symbolické vstupné vo
výške 50 Sk. Súčasťou vstupného bude aj 20 % zľava na vstupné do
Western City Šikluv Mlýn v Liptovskom Mikuláši. Deti do 10 rokov
majú vstup zdarma. Taktiež vstup zdarma majú zabezpečenývšetci,
ktorý na festival prídu na bicykli. Tento ročník bude obohatený aj o
dve sprievodné akcie. Konkrétne o súťaž vo varení firemného guľášu
a akciu, ktorú poriadame v úzkej spolupráci s Cykloklubom Nižná
s názvom „Na bicykli o bicykel“. Do súťaže vo varení guľášu sa
môžu prihlásiť firmy z celej Oravy, ktoré majú záujem preukázať
svoje kulinárske schopnosti. Odborným degustátorom a zároveň
hodnotiacou porotou bude známa rodáčka z Tvrdošína pani Oľga
Feldeková s Ľubomírom Feldekom a Elena Vacvalová. Súťaž začne o
1000 hodine. Záujemcovia o súťaž sa môžu prihlásiť na nasledovných
e-mailových adresách: juto@orava.sk a marfra.tom@kromsat.sk. V
súťaži „Na bicykli o bicykel“ bude každý účastník, ktorý sa festivalu
zúčastní na bicykli, zaradený do žrebovania o nový bicykel. Vylosovanie výhercu prebehne počas hlavného programu. Medzi hlavné
atrakcie budú rozhodne patriť aj detské skákačky a šmýkačky a pre
nás starších tou atrakciou určite bude elektrický býk.

Obsadili šiestu priečku

Pozvánka
do kina
V septembri sme pre Vás pripravili:
NARNIA: PRINC KASPIAN - dobrodružný film

Vážení spoluobčania, mesto Tvrdošín pripravilo počas leta
bohatý kultúrny program, v ktorom, veríme, si nájde každý
niečo pre svoju zábavu a potešenie.
19. júla o 1100 Country Oravice - prehliadka country skupín a
sólistov, Oravice - amfiteáter.
19. júla o 2200 Vatra zvrchovanosti s ohňostrojom, Oravice.
20. júla o 1500 ForDych 2008 - 3. ročník krajského festivalu
dychových hudieb, Michalské námestie.
27. júla o 1100 Folklórne Oravice 2008 - amfiteáter Oravice.
25. júla o 1800 Indiana Jones a kráľovstvo krištálovej lebky - dobrodružný film, Kino Javor.
1. augusta o 1800 27 šiat - filmová komédia, Kino Javor.
10. augusta o 1800 Hudobná skupina Uprostred noci a Tichá domácnosť - promenádny koncert, Michalské námestie.
16. augusta o 1600 Dychfest - celoslovenská prehliadka dychových hudieb - Michalské námestie.
16. augusta AMATI Kraslice - predajná výstava hudobných dychových nástrojov, Výstavná sála MsKS.
24. augusta o 1800 Baví vás Milan Hrčka – promenádny koncert,
Michalské námestie.
31. augusta o 1600 Otto Weiter - promenádny koncert, Michalské
námestie.
Od 1. júla do 30. augusta je v prevádzke Gotický drevený kostol
so zabezpečeným sprievodcom. V mestskej časti Oravice je pripravený kultúrny program, kde počas nedieľ vystúpia hudobné
skupiny a animátori s rôznymi súťažami.
Pripravujeme na september
23. - 26. septembra, III. Rezbársky plenér, 26. septembra,
VIII. Michalský jarmok.

V Čimhovej na futbalovom ihrisku sa 6. júla už
po druhykrát stretli dobrovoľné hasičské zbory z
okresu Tvrdošín, ktorí sa tu zišli na okresnej súťaži,
aby si po roku opäť zmerali svoje sily. Počasie bolo
ideálne, divácka kulisa vynikajúca a tak sa bavili
nielen diváci, ale aj súťažiaci. Súťažilo sa v požiarnom útoku a v štafete 8x50 metrov. Ceny a poháre
odovzdávali riaditeľ Územného výbor DPO Dolný
Kubín Peter Sršeň a starosta obce Čimhová Imrich
Ševčík.
Najhoršie si nepočínali ani naši dobrovoľníci,
ktorí obsadili konečnú šiestu priečku z desiatich
družstiev.

Toto podujatie je zaradené do programu Európskeho roka medzikultúrneho dialógu 2008, ktorý je na Slovensku podporovaný
Ministerstvom Kultúry SR. Boli sme oslovení bratislavskou agentúrou, ktorá zastrešuje tieto aktivity, aby sme sa do tohto projektu
prihlásili, nakoľko mali informácie o pripravovanom druhom ročníku Country festivalu, jeho programe a zameraniu. Ďalším potvrdením nastoleného smeru a myšlienky festivalu bolo oznámenie,
že sme úspešní a budeme môcť pre tento rok používať na našom
podujatí ich logo. Nejedná sa však o financovanie projektov, ako by
si poniektorí mysleli. Ide o prestíž celého podujatia a zviditeľnenie
regiónu ako takého.
Hlavnou myšlienkou projektu Európskeho roka medzikultúrneho
dialógu 2008 je zvýšiť povedomie európskych občanov a tých, ktorí
žijú v EÚ, rozvíjať sociálne a osobné zvyky, ktoré občanov pripravia
na otvorenejšie a zložitejšie kultúrne prostredie a vytvoriť pocit európskeho občianstva. Rok 2008 tak prispeje aj k strategickým prioritám EÚ: rešpekt a podpora kultúrnej rôznorodosti, realizácia efektívneho partnerstva so susednými krajinami a to aj podporou projektov
v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a občianstva. Takže
aj s týmto logom sa stretnete 19. júla na najväčšom country festivale
na Orave, počas Country Oravíc 2008, na ktoré vás čo najsrdečnejšie pozývame.
Juraj Tomadlík
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Historický úspech nášho futbalu, starší žiaci postúpili do 1. ligy a dorastenci do 3. ligy
Postupujúcim družstvám žiakov a dorastencov na futbalovej
ploche osobne poďakoval primátor
mesta Ivan Šaško so zástupkyňou Vlastou Jančekovou, ktorý
im odovzdali poháre, medaily a
finančné odmeny za postup do
vyšších súťaží pred početnou diváckou kulisou. Na slávnostnom
ceremoniáli mal byť aj Dušan
Gallis, ktorý sa však pre pracovné povinnosti ospravedlnil. Pre
všetky mládežnícke mužstvá však
zakúpil futbalové lopty. Primátor
v jeho mene poďakoval za úspech,

ktorý mládežnícky futbal v Tvrdošíne dosiahol.
Starší žiaci postúpili do prvej
ligy, dorastenci do 3. ligy a prípravka vyhrala Oravskú ligu. Je to
obrovský úspech nášho futbalu,
ktorý nám okolie môže závidieť,
veď ktorýže futbalový oddiel na
Orave sa po skončení súťaži mohol pochváliť takou bilanciou ako
MŠK Tvrdošín. Spoločná fotografia úspešných futbalistov s primátorom mesta bude iste peknou
spomienkou pre všetkých, ktorí sa
na tomto úspechu podieľali.

Oravu reprezentovali aj naši futbalisti
V Prešove sa v dňoch od 2. 7. do
7. 7. uskutočnil veľký medzinárodný
mládežnícky futbalový turnaj „FRAGARIA CUP 2008 Prešov“, kde výber
Oravy reprezentovali aj naši hráči,
ktorých pripravuje tréner prípravky

Peter Kubala. Turnaja sa zúčastnilo
294 družstiev zo 16 krajín.
V kategórii U 10 sa na turnaji predstavili Matej Lajš, Pavol Dreveňák a Ľubomír Gerát a v kategórii U 11 Michal
Lajš, Filip Bakoš a Lukáš Repka.

Obhájili titul majstra Českej republiky
Už po druhýkrát sa Fbk Tvrdošín
zúčastnil turnaja v Brne, tento rok
pod názvom Hummel Open Game
2008. Do Brna odchádzali obhajovať
v kategórii neregistrovaných amatérov
majstrovský titul a u žien 4. miesto, ku
ktorému im vtedy dopomohli aj traja
hráči zo Serede (vlaňajší víťaz extraligy). Tento rok sa odhodlali hrať len
s hráčkami z domáceho klubu. Od začiatku turnaja bolo jasné, že zopakovať
vlaňajší výsledok nebude jednoduchá
záležitosť, keďže sa zúčastnilo viac
tímov (tento rok 14 u žien) a 24 v neregistrovaných amatéroch.
To, aké výkony sme podávali na
tomto turnaji, naši súperi vôbec nečakali. Obhájený titul majstra Českej
republiky a bravúrny výkon našich
žien, ktoré skončili na 3. mieste z Fbk
Tvrdošín urobili najúspešnejší klub na
tomto turnaji.

vanie za titul Amatérskeho majstra
ČR a úžasný výkon na tomto turnaji.
Najlepším brankárom turnaja sa stal
Mário Chorvát.
Zostavu majstrov tvorili: Realizačný tím: Lukáš Lepáček, Jozef Vloch,
Martin Glonek.
Hráči: Milan Burdeľ „C“ , Mário
Chorvát „G“, Martin Tomaga, Jaroslav
Daňa, Michal Uhlík, Pavol Zeman,
Juraj Bača, Tomáš Šurina, Ján Kuník
, Tomáš Kuník, Tomáš Šróba, Peter
Žuffa, Lukáš Kuník „G“, Emanuel
Žuffa „G“.
Ženy: Fbk Tvrdošín - Psycho Brno
3:2, Tvrdošín - Cirkus Praha 5:4,
Tvrdošín - Služba pohonných hmot a
maziv 1:3, Tvrdošín - Hattrick Brno
U 18 2:0, Tvrdošín - FBC Zlín 4:2,
Tvrdošín - Spartak Pelhřimov 1:0,
Tvrdošín - Služba pohonných hmot
a maziv 0:3, O tretie miesto: Fbk

tím, s ktorým na turnaj začínali. Ako
prvý duel aj tento bol veľmi vyrovnaný a vďaka dobrým výkonom obrán
a brankárov v riadnom hracom čase
skončil 0:0. Nasledovali samostatné
nájazdy po päť na každej strane. Za
mohutného povzbudzovania tvrdošínskych mužov perfektne zachytala
Veronika Stredanská, keď kryla všetky štyri nájazdy súpera, zatiaľ čo svoje
nájazdy premenili Zuzka Stredanská
a Deniska Ferenčíková a a mohli sa
radovať z 3. miesta.
Turnaj ukázal, že dievčatá napredujú a mladšie neskúsené hráčky, pre
ktoré to bol prvý väčší turnaj, získali
cenné skúsenosti.
Zostava žien: Veronika Stredanská, Veronika Turčáková, Veronika
Hutirová, Soňa Brnová, Milota Hutirová, Soňa Medvecká, Zuzka Stredanská, Janka Brčáková, Júlia Rakytová,

Pohár ostal doma
V nedeľu 13. júla sa na futbalovom
štadióne uskutočnil už 32. ročník tradičného futbalového turnaja za účasti
hráčov OFK Máčov-Diviaky nad

Tvrdošína, pred Jakubom Prielomkom
z Oravskej Jasenice a Antonom Paliderom-Tvrdošín.
Výsledky turnaja: Máčov - Jasenica

stranách i keď ho narušil silný dážď
a hlavný rozhodca Cyril Kohár poslal
mužstvá na chvíľu do kabín. O víťazstve našich rozhodol nakoniec pekným

Víťazné družstvo našich futbalistov.
Nitricou, MŠK Podbiela, Oravskej Jasenice a nášho družstva. V príjemnej
spoločenskej atmosfére a takmer za
ideálneho počasia diváci videli hodnotné futbalové zápasy a nechýbala
ani bohatá tombola.
Opäť nechýbalo kopanie penált
„Tvrdošínska jedenástka“, kde si
víťazstvo vykopal Pavol Maslo z

2:2 (1:0) na penalty postúpila Or. Jasenica, Tvrdošín - Podbiel Bialka 10:0
(5:0), góly: Dzúrik 3, Sirota a Palider po
2, Sučák, Plančo, Baláž, o tretie miesto: Máčov - Podbiel 7:0 (5:0), finále:
Tvrdošín - Or. Jasenica 2:1 (1:1), góly:
Dzúrik a Novák. Finále sa divákom
muselo páčiť, pretože pekné futbalové momenty sa striedali na obidvoch

gólom kapitán mužstva F. Novák.
Po minuloročnom víťazstve sme po
dobrej hre obhájili prvé miesto. Najlepším strelcom turnaja sa stal Pavol
Dzúrik z Tvrdošína a brankárom Ľuboslav Jankeje z Máčova. Ceny a poháre
pre najlepších odovzdávali primátor
mesta Ivan Šaško, Milan Kováč a Jozef
Ženčuch.
(jh)

S. Buloň sa vzorne pripravuje na svoj comeback
Zápasy mužov:
Fbk Tvrdošín - Fbk Pltníci Nižná
6:2, Snipers Team - Tvrdošín 0:7,
Tvrdošín - Ořel Ořechov 7:2, Tvrdošín - Pulper Brno 10:2, Pohostinství
u Pštrosa Olšany - Tvrdošín 4:4,
Tvrdošín - MAC Angels 4:0, Pacovští
Honzíci - Tvrdošín 2:7, Fbc Hradec
nad Moravicí - Tvrdošín 2:7.
Finále: Devils NJ - Fbk Tvrdošín 1:3, góly: Pavol Zeman 2, Tomáš
Kuník.
Po kombinačných situáciách nasledovali individuálne prieniky čo
robilo veľký problém súperovi. Takto
dokázali Tvrdošínčania streliť tri góly
a zápas doviesť do víťazstva. Súperovi
patrí poklona za bojovnosť a pekný
florbal. Našim chlapcom poďako-

Tvrdošín - Psycho Brno 1:0 samostatné nájazdy.
V záverečnom zápase ich čakal

Denisa Ferenčíková. Poďakovanie
patrí mestu Tvrdošín za finančnú
podporu klubu.

Na dvojpreteku v Poľsku
Naši bežci Viktor Fonfer a Ján
Balún sa 28. júna predstavili na 10.
ročníku populárneho dvojpreteku v
Poľsku. Prvým bol horský beh v Medzibrodi Živieckom s dĺžkou 6,7 km a
prevýšením 400 metrov. Pretekov sa
zúčastnilo vyše dvesto pretekárov a
medzi nimi nechýbali ani štyria bežci
z Oravy. V kategórii do 40 rokov Ján
Balún, ktorý skončil na 21. mieste a
Viktor Fonfer na 25. mieste.

Ešte v ten istý deň sa bežci presunuli do Wodzislawu Slaskieho, kde
sa za účasti 120 pretekárov v horskom
teréne bežala desiatka. I keď už v druhom preteku chýbali aj sily, tentoraz
si pozície vymenili a J. Balún skončil
pred V. Fonferom.
Pre pretekárov to nebola zlá skúsenosť a ako nám povedal V. Fonfer,
tento obľúbený poľský dvojpretek
chcú absolvovať aj na rok.

Ďalšie tri zlaté medaily pre F. Jantošíka
V Martine sa uskutočnil už XII.
ročník Krajskej súťaže v hasičskom
športe v takzvanom dvojboji, kde
jednou z disciplín je beh na sto metrov a druhou veža. Mimoriadne v
tejto súťaži sa opäť darilo Františkovi
Jantošíkovi z OR HaZZ Dolný Kubín,
ktorý slúži v Tvrdošíne, keď zvíťazil v
obidvoch disciplínach a svojim súperom nedal žiadnu šancu. V behu na sto

metrov získal čas 18,34 a v zdolávaní
veže 17,55 sekúnd. Dobre si počínali
aj ďalší naši reprezentanti Vladimír
Rydzík skončil celkovo na treťom
mieste, Ján Jantošík na 5. mieste, Marek Vrobel na 9. mieste, Miloš Pilár na
14. mieste, Miloš Gonda na 22. mieste
a Marek Hlina na 27. mieste. Súťaže
sa zúčastnilo celkovo osem družstiev
a šesťdesiatštyri hasičov. F. jantošík

tak na krajských kole získal do svojej
zbierky ďalšie tri zlaté medaily.
Na celoslovenskú súťaž do Dubnice, ktorá sa uskutočnila 3.-4. júla
sa kvalifikovali F. Jantošík a V. Rýdzik. Majstrovstiev sa zúčastnil len
F. Jantošík, kde sa mu už tak nedarilo
ako na krajských majstrovstvách a zo
120 pretekárov sa umiestnil v prvej
štyridsiatke.

Stanislava Buloňa viacerí z
minulosti poznali ako aktívneho
pretekára triatlonu, duatlonu a
neskoršie trénera týchto disciplín.
Ani po skončení aktívnej a trénerskej dráhy nezanevrel na šport. I
keď sa už nevenuje vrcholovému
športu v týchto dňoch ho častejšie
vídať na bicykli, ale aj v bežeckom
pohybe.
Opýtali sme sa ho, čo ho vrátilo opäť ku športu?
„Už v roku 2005 som sa zúčastnil prvého ročníka cyklistických pretekov Vysoké Tatry Tour,
otvorené majstrovstvá strednej
Európy, s dĺžkou trate vyše dvesto
kilometrov. Nápad zorganizovať
takýto pretek vyšiel od talianskeho cyklistu Maurizio Fondriesta,
bývalého majstra sveta.
Trať pretekov je veľmi náročná
a kopcovitá a tak sa na preteky
chcem poriadne pripraviť. Preteky sa uskutočnia 2. augusta a trasa
v dĺžke 212 km začína v Poprade
- Starý Smokovec, pokračuje - Štrbské Pleso - Podbanske - Jamník
- Liptovský Mikuláš -Zuberec
- Oravice - Suchá Hora - Chocholow - Zakopane - Lysá Poľana
- Tatranská Kotlina - Tatranská
Lomnica - Starý Smokovec - Poprad, kde sa preteky končia“.
V roku 2005 S. Buloň v kategórii 40-49 rokov skončil za Maurizio Fondriestom na 28. mieste
časom 6:56:31.

Ako dlho sa na preteky pripravuješ?
„Dlhodobo od novembra 2007,
zatiaľ som nabehal 1 500 km a na
bicykli chcem do pretekov absolvovať päťtisíc kilometrov.

službu (S. Buloň je zamestnaný v
Oraviciach na termálnom kúpalisku) trénujem ráno tri hodiny
a ak nie som v službe, tak štyri
hodiny strávim v sedle bicykla.
Musím mať natrénované ináč sa

Kde najviac trénuješ?
Vyhýbam sa premávke na
oravských cestách, chodím jazdiť
do Poľska, smerom na Zakopané,
kde je doprava od kamiónov odklonená. Tam jazdím v kopcoch
na Lysu Poľanu, alebo odbočujem
do Koscieliska na Gubalovku, kde
je prevýšenie vyše 1 400 metrov.
Do týždňa trénujem päťkrát, dva
dni mám odpočinok. Keď mám

na preteky neoplatí ísť a ja nechcem byť iba do počtu, povedal
nám S. Buloň.
Pamätníci cyklistiky si možno
spomenú na Miloša Hrazdíru, pojem českej cestnej cyklistiky, ktorý
si nič neodpustil v tréningu a čím
mal viac rokov, tým bol lepší a tak
nejako mi to vychádza aj pri S. Buloňovi, ktorý sa vzorne pripravuje
na svoj comeback . J. Horňák
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