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Cezhraničná spolupráca naberá obrátky
Cezhraničná spolupráca
medzi gminou Kościelisko
a mestom Kobylnicou nie je
len deklaráciou. S gminou
Kościelisko má družobné
vzťahy od roku 2000 a v
minulom roku sa k tomuto
zväzku priradilo poľské
mesto Kobylnica. Vzťahy
sa zintenzívnili tento rok, o
čom svedčia výmeny mládeže. Žiaci základnej školy
M. Medveckej začiatkom
júla vycestujú na týždňový
pobyt do Kobylnice a v tom
istom období budeme hostiť poľské deti v Tvrdošíne.
Spolupráca bola nadviazaná aj v kultúrnej oblasti. Na
Festival kultúr pôjde súbor
Oravan Senior do Kobylnice od 19. do 23. augusta
reprezentovať oravský folklór. Družobné vzťahy sa
zintenzívnili aj na úrovni
samosprávy. Zástupcovia
nášho mesta prijali ich
pozvanie v dňoch 11. – 14.

Primátor Ivan Šaško s wójtom Gminy Kościelisko Bohdanom Pitońom (zľava) a wójtom Gminy Kobylnica Leszekom
Kuliňskim (zprava) na stretnutí v Tvrdošíne.

júna na Dni Kobylnice. Hlavn ý m c i e ľo m
tohto stretnutia
bolo podpísanie
dohody o spolupráci s ďalšími mest ami
zo Slovenska,
Poľska a Čiech
a rokovania, týkajúce sa med zi národ ného
projektu Twin
Town, ktorého
je mesto Tv rdošín tri roky
členom a podľa plánu v roku
2011 hostiteľským mestom
pre stovku mladých ľud í z o
Švédska, Belgicka, Poľska,
Estónska, Nemecka, Lotyšska
a Slovenska.

Parlamentná delegácia na návšteve v Tvrdošíne

Pred pracovnou návštevou Poľska - Zakopaného sa slovenská
delegácia Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj,
vedená jej predsedom
Tiborom Cabajom, zastavila v Tvrdošíne, kde
ich prijala zástupkyňa
primátora Vlasta Jančeková.
Po skončení pracovnej cesty sme požiadali
T. Cabaja o rozhovor:
Pán predseda, čo
vyriešilo pracovné
stretnutie v Poľsku?
„Spolupráca medzi poľskou komisiou
regionálneho rozvoja
a Výboru NR SR pre
verejnú správu a regionálny rozvoj je veľmi
dobrá. Pravidelne sa
stretávame na bilaterárnych rozhovoroch.
Na stretnutí v Zakopanom sme sa zaoberali
obojstrannou spoluprácou prihraničných

regiónov zo slovenskej a poľskej
strany. Ďalšie stretnutie sa následne
uskutoční na jeseň a tam si už budeme môcť povedať konkrétne veci,
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Komunálny
odpad už
budeme vyvážať
na novú skládku

Ktorých konkrétnych oblastí
ktoré sa v tejto oblasti urobili. Zatiaľ
je to len v informatívnej rovine, pre- sa dotýka spolupráca s poľskou
tože každý štát si ide vlastnou linkou stranou?
„Ide o užšiu spoluprácu medzi
pri čerpaní prostriedkov z Bruselu.“
mestami a obcami v rôznych oblastiach cez kultúru, hospodárstvo, ale
i ďalších. Spolupráca na miestnej
úrovni je v podstate už rozbehnutá
odvtedy, ako sa zrušili schengenské hranice, čoho dôkazom sú aj
miestne samosprávy, ktoré sa už
podieľajú na takejto spolupráci
dlhšiu dobu.“
Ste v jednom výbore s naším
primátorom, môžete nám povedať, ako sa vám s ním spolupracuje?
„Veľmi dobre, pretože jednak sa
spoznáme zo samosprávy, kde som
pôsobil aj ja, takže ovládame túto
problematiku. V tomto volebnom
období sa už stretávame na parlamentnej pôde a jeho skúsenosti presvedčili členov výboru pre Verejnú
správu a regionálny rozvoj SR o
tom, že bol zvolený za podpredsedu
výboru. Vážim si jeho doterajšiu
prácu a iniciatívu pri plnení cieľov
nášho výboru.

Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Posila v slove

Trojjediný Bože, už chápem, prečo pre mnohých ľudí si vzácnosťou. Už chápem, prečo si pre mňa mnohokrát ničím. Pre
ten čas, pre tú moju starosť a venovanie sa Tebe sa Ty môžeš
stať vzácnosťou pre mňa. Ďakujem Ti za Tvoju starosť o moje
ohodnotenie a ocenenie. Za to, že chceš, aby som mohol byť
Tvojím synom, Tvojou dcérou. Ďakujem Ti, Pane, že som pre
Teba vzácnosť.
Július Chalupa

Inaugurácia prezidenta

V pondelok 15. júna sa konala
slávnostná inaugurácia prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča,
ktorej sa zúčastnil aj primátor mesta
Ivan Šaško.
Pán prezident je nielen osobným
priateľom primátora, ale k nášmu mestu
prechováva veľmi srdečný vzťah, o čom
sme sa mali možnosť presvedčiť počas
jeho päťročného pôsobenia v tejto funkcii. Primátora sme požiadali, aby nám
tento slávnostný deň priblížil:
„Takáto príležitosť sa človeku v
živote nenaskytne veľmi často. Ja mám
to šťastie, že už po druhýkrát som mal
možnosť zúčastniť sa inaugurácie,
ktorá začínala schôdzou NR SR v Historickej budove SND za účasti poslancov
parlamentu, členov vlády, veľvyslancov

a blízkych príbuzných pána prezidenta,
kde I. Gašparovič zložil inauguračný
sľub. Po zložení sľubu sa konalo slávnostné Te Deum v Dóme sv. Martina
za účasti predstaviteľov štátu, ale aj
cirkvi. Bola to česť, ktorej sa dostalo
len tým najbližším.
Na záverečnej recepcii som mal
príležitosť i na rozhovor s pánom prezidentom a jeho najbližšími. Stretol
som sa aj s niektorými členmi vlády,
s ktorými sme hovorili na tému rozvoja nášho regiónu a mesta. Pánu
prezidentovi prajem, aby bol dobrým
prezidentom pre celé Slovensko. Viem
aj to, že jeho prajnosť voči nášmu mestu
je úprimná a viem, že ju počas ďalšieho
volebného obdobia bude dokazovať
nám všetkým.“

Na stretnutí už boli dohodnuté
konkrétne kroky

Koncom
mája a začiatkom júna navštívil naše mesto
wójt G m i ny
Kościelisko so
Stasiou Skarbnik. Predmetom ich
stretnutí s primátorom a jeho zástupkyňou boli spoločné projekty
cezhraničnej spolupráce. Prvý podaný projekt v minulom roku bol
úspešný. Obidve mestá začnú modernizovať kultúrne domy vo svojich
obciach. Tvrdošín na rekonštrukciu
a spoločné podujatia získal z fondov
Európskej únie takmer 332 tisíc eur,
ktoré preinvestuje do jesene 2010.
Súčasťou projektu bude aj vybudovanie a úprava parkovacích miest a
priestoru s pamätnou tabuľou, ktorá
bude symbolizovať cezhraničnú
spoluprácu dvoch miest a finančnú
pomoc z EÚ.
Rokovania sa dotýkali aj ďalších
oblastí, ktoré sú zamerané na kon-

krétne slovensko - poľské projekty,
ktoré majú pozitívny vplyv na rozvoj pohraničnej oblasti na obidvoch
stranách, či už v zamestnanosti,
kultúrnej výmene, turistickom ruchu a ďalších iných oblastiach. Ako
z rokovania vyplynulo, samospráva
mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko
bude spoločne podporovať rozvoj
tejto vzájomnej spolupráce, ktorá už
prináša konkrétne výsledky.
Výsledkom slovensko – poľskej
spolupráce bol ďalší spoločný projekt s názvom Stopa bez hraníc v
Oraviciach a Kulturalnym szlakiem
z Dzianisza do Oravic. Ide o menší
projekt kultúrnej infraštruktúry,
ktorého cieľom je vybudovanie
mobilnej scény (pódia) amfiteátra v
Oraviciach, spojený so športovými,
kultúrnymi a ďalšími podujatiami
na oboch stranách hranice. V súčasnosti sa tento projekt nachádza v
štádiu hodnotenia. Výsledky by mali
byť známe v decembri tohto roku.

REVITALIZÁCIA CENTRA MESTA

Projekt „Revitalizácia centra mesta“ patrí k tým projektom, ktoré by zásadne mohli zmeniť jeho tvár a zároveň priniesť skultúrnenie
života pre občanov Tvrdošína. Mesto vypracovalo projekt na revitalizáciu Trojičného námestia - centrálnej mestskej zóny. Urbanisticko
– architektonické riešenie Trojičného námestia rešpektuje územný plán mesta, kde budú vybudované nové spevnené plochy a zhromažďovacie priestory v parku, veľké a malé zastrešené pódium, jazierko, lavičky. Súbežne sa uskutoční rekonštrukcia verejného osvetlenia,
chodníkov, zastávky autobusovej dopravy a miestnych komunikácií. Jeho súčasťou sú nové sadové úpravy, rekonštrukcia celej plochy
centra námestia a zatrávnené plochy. Veríme, že aj tento projekt bude pri schváľovaní uspešný, o čom vás budeme informovať.
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Medzi najúspešnejšími na Slovensku

Včleniť sa do spoločnosti 72
najúspešnejších je považované
za úspech vari len vtedy, ak ide o
svetové tenisové rebríčky. Jestvuje
však oveľa menej populárne odvetvie, ktoré má i bez potlesku tribún
nárok na najvyššie prejavy uznania, pretože okrem svojej športovej podoby prispieva k záchrane
majetku a zavše i ľudských životov. Ani ono však nedokáže plniť
svoje poslanie v nevyhovujúcich
podmienkach a s technikou, ktorá
bola zastaraná už v predchádzajúcom storočí. Najmä nedôstojné
podmienky spôsobili, že mnoho

obecných a mestských úradov
zareagovalo na výzvu zverejnenú
pred necelým rokom.
Vyhlásilo ju ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ako
riadiaci orgán pre Regionálny operačný program. V zmysle opatrenia Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb výzva motivovala ku tvorbe projektov, ktoré v
prípade úspešnosti mohli priniesť
spracovateľom finančnú podporu z
fondov Európskeho spoločenstva.
Do projektu sa pustilo mesto
Tvrdošín, ktoré má pod svojou
garanciou dobrovoľný hasičský

zbor. To, že ich aktivity sú, vynikajú ochotou pomôcť, svoje ja
odovzdávajú vlastnému dorastu
a neprekáža im, že vedľa seba
majú profesionálnych hasičov,
ba naopak, ich spolupráca je príkladná. Preto sa pracovníci mesta
pustili do prípravy projektu. Dali
spracovať projektovú dokumentáciu, v ktorej sú zahrnuté garáže,
požiarna technika, schôdzkové i
cvičné priestory. Najmä od nadstavby garáží vo dvore očakávajú,
že im umožní účelnejšie využívať celý objekt. Nečakali márne.
Projekt uspel a mesto získalo na

jeho realizáciu 280 398 eur (8 447
277 Sk).
Sme radi, že sme tieto finančné
prostriedky z eurofondov získali.
Mesto reagovalo pružne, uvedomujúc si, že na tento program bola
vyhlásená iba jedna výzva, na ktorú bolo nutné okamžite reagovať. S
uspokojením môžeme konštatovať,
že naše mesto sa zaradilo medzi
72 najúspešnejších subjektov z
celého Slovenska. A zaradiť sa
do tohto výberu vôbec nie je na
zahodenie, ak si pripomenieme
štatistický údaj, podľa ktorého
má Slovensko 2891 miest a obcí.

Tí, ktorí denne prechádzajú
Oravským nábrežím, majú možnosť vidieť, že tu postupne vyrastá nová stavba, ktorou bude nový
„Nízkoenergetický bytový dom“
so šiestimi bytmi.
Tento projekt rieši výstavbu
nízkoenergetického trojpodlažného objektu s podpivničením a
súvisiacou technickou infraštruktúrou. Okrem tradičného spôsobu
na vykurovanie objektu a prípravu TÚV, bude využitá plynová
kotolňa, solárne kolektory, ale aj
tepelné čerpadlá.
Stavba, ktorá je umiestnená
na brehu rieky Orava vedľa materskej školy, bude po ukončení
akousi výstavnou skriňou, kde
budú v praxi použité doterajšie
najmodernejšie stavebné a iné

konštrukčné prvky. Na nízkoenergetický bytový dom nám boli
schválené nenávratné finančné

prostriedky z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Stavbu realizuje spoločnosť

Slovpanel, a.s. Žilina v spolupráci so subdodávateľom BMU
Zuberec.
Ak budete mať čas a pôjdete
na prechádzku po našom meste,
môžete sa zatúlať na Oravské
nábrežie a presvedčiť na vlastné
oči, kde takýto dom v súčasnosti
„rastie“. Raritou je to, že Tvrdošín
je prvé mesto na Slovensku, kde
sa výstavba takéhoto bytového
domu začala realizovať. Samozrejme, že investície neprišli do
mesta náhodou, a ani to, že sa
tento dom stavia práve v našom
meste. Je to zásluha vedenia
mesta, ktoré uvedený projekt dotiahlo do zdarného konca a záleží
mu na rozvoji mesta. Najviac ho
asi ocenia ľudia, ktorí sa do nového domu nasťahujú.
(jh)

Problematika odpadového hospodárstva je v našej spoločnosti
preberaná už niekoľko rokov, ale až
v ostatnom období sa začalo v tejto
oblasti intenzívnejšie pracovať, súviselo to aj so skutočnosťou, že Slovensko vstúpilo do Európskej únie a
musí sa prispôsobovať legislatívnym
požiadavkám a normám európskeho
Spoločenstva. Jednou z požiadaviek
Európskej únie bolo aj to, že všetky
skládky, ktoré nespĺňali kritériá
európskych noriem, museli byť k

Z technologického hľadiska je
projekt rozčlenený na dve etapy.
Prvou je samotné zakrytie a rekultivácia skládky, druhou jej monitoring
po dobu tridsiatich rokov. Interná
finančná kontrola je plánovaná v
dvoch úrovniach: prvá v súčinnosti
kontrolóra mesta s Technickými
službami, druhá zo strany stavebného dozoru v súčinnosti s Technickými službami a externou firmou.
Výstavba, prevádzkovanie i revitalizácia skládok dávno vyrástli z

V máji začala výstavba, v júni sa už črtajú obvodové steny

Komunálny odpad už budeme vyvážať na novú skládku
Rekultivovaná plocha bude vybavená tzv. plynovými studňami, ktoré
slúžia na monitorovanie skládkových
plynov. Pravidelné monitorovacie
správy bude prevádzkovateľ podávať
ministerstvu životného prostredia
ešte ďalších päť rokov po dokončení
projektu.“
V najbližších dňoch už bude pre
novú skládku na sypanie smetí pripravená jedna kazeta, ktorá spĺňa
všetky európske normy. Termín bude
dodržaný, to znamená, že od 15. júla
budeme vyvážať komunálny odpad
už na novú skládku. Súčasne s týmito
prácami sa bude kompletne uzatvárať stará skládka, ktorá bola uvedená
do prevádzky v roku 1991 a odvtedy
bolo na ňu vyvezených 461 826 m3
zmesového komunálneho odpadu.
I keď zvoz a uskladňovanie tuhého komunálneho odpadu (TKO) si

zabezpečujeme vo vlastnej réžií a
za najnižšie ceny v rámci Slovenska,
možno ešte dnes si mnohí z nás ani
neuvedomujú, čo znamená pre mesto
mať vlastnú skládku. Problematika
odpadového hospodárstva je totiž
behom na dlhé trate, týka sa to aj
triedenia a separovania odpadu, do
ktorého sa čoraz viac zapájajú obyvatelia nášho mesta. Samozrejme, že
aj nová skládka má svoju životnosť,
no už teraz možno povedať, že na
najbližšie štvrťstoročie má mesto
túto problematiku vyriešenú.
Neodpustím si poznámku na
koniec: Koľko miest a obcí si na
Slovensku môže povedať, že má o
jeden veľký problém menej? Nás
môže tešiť, že sa nám to podarilo, to
len na margo toho, že v Tvrdošíne sú
aj ľudia, ktorí tvrdia, že v meste sa
nič nedeje, nerobí.

Tvrdošínske gymnázium predložilo žiadosť o nenávratné finančné
prostriedky v rámci výzvy ROP-1 za
účelom realizácie projektu „Stavebné úpravy a zateplenie Gymnázia
Tvrdošín“.
V rámci tohto projektu by sa mali
v gymnáziu vymeniť okná, dvere,

zatepliť obvodový plášť, strešná konštrukcia, urobiť hydroizolačné práce v
suteréne a tiež urobiť nový bezbariérový vstup do gymnázia. Na uvedené
práce už mesto gymnáziu vydalo
potrebné stavebné povolenie.
Projekt je plánovaný vo výške
502 450 eur.
(jh)

O tom, že sa mestu darí zveľaďovať
svoj majetok svedčí aj to, že sme uspeli
v ďalších troch projektoch, ktoré sa týkajú tentoraz vodovodov a kanalizácie,
takže do mesta „pritiekli“ ďalšie milióny.
Laicky povedané, dostali sme peniaze z Environmentalného fondu na
rozšírenie vodovodu a kanalizácie v
meste a tiež na rozšírenie vodovodu a
kanalizácie pre novú ulicu Pod Žiarcom.
Projekt „Rozšírenie kanalizácie a
vodovodu Tvrdošín“, zahŕňala v sebe
kanalizáciu Medvedzie I. a II časť, ďalej
to bol vodovod Medvedzie časť I., vodovod Medvedzie časť II., ktoré sú už
urobené a v súčasnosti sa pokračuje vodovodom a kanalizáciou na Školskej ulici.
Obyvateľov Pod Žiarcom istotne poteší
to, že sa v rámci projektu „Inžinierskych
sieti IBV Pod Žiarcom - Tvrdošín - II. etapa“ dobuduje verejný vodovod a kanalizácia pre ďalšie rodinné domy. Na tieto akcie
je už vydané aj právoplatné vodoprávne
povolenie a v procese je i výber najvhodnejšieho dodávateľa, ktorý bude tento
projekt realizovať. Pri výbere dodávateľa,

okrem iných kritérií, je rozhodujúca cena.
Z uvedenej čiastky až šesť miliónov
korún ide na oravický vodovod, na zabezpečenie zásobovania vodou v Oraviciach.
Mesto na základe projektu dostalo peniaze
na rekonštrukciu už existujúceho vodovodu.
V tejto časti územia pripravilo mesto
na realizáciu projekt „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v
mestskej časti Tvrdošín - Oravice“, ktorý
rieši vybudovanie základnej chýbajúcej
infraštruktúry tohto významného strediska cestovného ruchu. Stavba je projekčne
a stavebne pripravená, je na ňu vydané
právoplatné stavebné a vodoprávne povolenie a rozdelená je do dvoch častí.
V prvej časti je plánované vybudovanie
kanalizácie, čističky odpadových vôd
a v druhej časti vodovod, vodojemy a
ostatné s tým súvisiace stavebné objekty.
Finančné prostriedky v čiastke cca 1 726
084 eur (52 miliónov Sk) dostalo mesto
z Nórskeho finančného mechanizmu.
I napriek kríze sa v meste neustále
niečo nové robí, a staré rekonštruuje a
dôkazom toho je aj mestská časť Oravice.

Projekt na zateplenie Gymnázia Tvrdošín

Jedna kazeta na sypanie odpadu je už pripravená.
31. 12. 2008 vyradené z prevádzky.
Patrila k nim aj naša skládka v lokalite Jurčov laz, legislatívnou úpravou
sa účinnosť tohto opatrenia oddialila
o pol roka aj vďaka legislatívnemu
opatreniu, ktoré inicioval primátor
Ivan Šaško z pozície poslanca Národnej rady SR.
Mestu to pomohlo, pretože začiatkom roka vyhlásilo Ministerstvo
životného prostredia SR výzvu, ktorá
riešila túto problematiku. Mesto už
malo projekt pripravený, zareagovalo
okamžite na operačný program Životné prostredie, prioritná os 4 - odpadové hospodárstvo, operačný cieľ
Uzatváranie a rekultivácia skládok
odpadov. Projekt uspel, a pretože
je spolufinancovaný z Kohézneho
fondu, dopomohol mestu k dotácii z
prostriedkov Európskej únie vo výške 890 729 eur (26 834 102 Sk).

detských plienok a riadia sa osvedčenými technologickými postupmi.
Zástupkyňa primátora mesta Vlasta
Jančeková už mala príležitosť sa s
nimi oboznámiť a preto jej nepôsobí
problém zostaviť z nich akési informačné minimum: „Nová projektová
dokumentácia na uzavretie skládky
rieši odvodnenie zrážkových vôd,
meranie a monitorovanie skládkových plynov. Skládka samotná
pozostáva z viacerých vrstiev: rekultivačnej, drenážnej, tesniacej a plynovej drenáže. Rekultivačnú vrstvu
tvorí humus v hrúbke až do jedného
metra a povrch skládky bude po
uzatvorení zatrávnený a osadený
drevinami. Drenážna vrstva slúži
na odvod vody pri dodržanej hranici
priepustnosti. Tesniaca vrstva bude
pozostávať z nepriepustných ílov a
špeciálnej tesniacej minerálnej fólie.

V závere mája sa uskutočnilo v
Žiline už 27. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktorého sa zúčastnil aj primátor Ivan
Šaško. Poslanci rokovali o niekoľkých dôležitých bodoch, spomenúť
by sme mohli cezhraničnú spoluprácu s Poľskom a Českom, záverečný
účet ŽSK za rok 2008, vyhodnotenie
zimnej údržby ciest II. a III. triedy,
úpravu rozpočtu na rok 2009, ale aj
ďalších iných.
Poslanci okrem iného schválili
záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2008, Všeobecne

záväzné nariadenie ŽSK 18/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených
Žilinským samosprávnym krajom,
návrh na prerozdelenie finančných
prostriedkov na základe predložených
projektov vypracovaných v zmysle
Sociálneho programu na ochranu práv
a právom chránených záujmov detí,
spolufinancovanie vo výške 5 % z
celkových oprávnených nákladov pre
realizáciu mikroprojektov predkladaných ŽSK, ako aj príslušnými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja.

Z rokovania Žilinského samosprávneho kraja

Takmer desať miliónov
korún z Environfondu

Poďakovanie z gymnázia

Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva,
dovoľte mi v mene našich študentov a všetkých pracovníkov školy
poďakovať za veľkorysý dar pri príležitosti 15-teho výročia založenia školy. Darované finančné prostriedky budú použité na nákup
učebných pomôcok a kníh pre jednotlivé predmety.
Želám všetkým pracovníkom mestského úradu veľa zdravia a
osobnej pohody.
PhDr. Alena Golboňová riaditeľka školy

Volili sme
do Europarlamentu

Hlasovania sa zúčastnilo 19,63 percenta voličov, čo je viac ako
pred piatimi rokmi, kedy k urnám prišlo 17 percent voličov.
Najviac percent v rámci Slovenska získal Smer-SD - 32,01 percenta hlasov a obsadí v Európskom parlamente päť kresiel, SDKÚDS, SMK a KDH po dve a ĽS-HZDS a SNS po jednom. Smer-SD
podporilo 32,01 percent voličov, SDKÚ-DS 16,98 percent, SMK
11,33 percent, KDH 10,55 percent, ĽS-HZDS 8,97 percent a SNS
5,55 percenta.
Zvolení europoslanci za Smer-SD: Katarína Neveďalová, Monika
Smolková, Boris Zala, Monika Flašíková - Beňová a Vladimír Maňka, SDKÚ-DS Eduard Kukan a Peter Šťastný, KDH Anna Záborská
a Miroslav Mikolášik, SMK Alajos Mészáros a Edit Bauer, SNS
Jaroslav Paška a ĽS-HZDS Sergej Kozlík.
Toto sú mená tých, ktorí nás budú zastupovať v Europarlamente. Veríme, že za budúce päťročné obdobie stihnú navštíviť
aj naše mesto, pretože ak sa nám budú ponúkať len pred voľbami,
tak to nebude dobré.
(jh)

Hydac dostal
stavebné povolenie

I napriek tomu, že vo svete
vládne globálna finančná kríza,
firma Hydac sa pripravuje na
ďalšiu novú investíciu. V pláne
má výstavbu novej výrobnej
haly. Dnes je ťažko stanoviť
presný termín, kedy sa s výstavbou haly a rozšírením výroby
začne. Firma Hydac už dostala
stavebné povolenie, čo zname-

ná, že už teraz sa pripravuje na
to, aby do mesta pritiahla novú
výrobu, ale aj ďalšie pracovné
príležitosti. Potvrdzuje tým,
že v Tvrdošíne chce ostať a
rozšíriť výrobu. Vedenie firmy
pripravuje kroky pre budúcnosť,
po oslabení krízy chce byť už
pripravené na nové rozvojové
impulzy.

Na rad v rekonštrukcii sa
dostala aj druhá materská škola, ktorá bola kolaudovaná v
60-tych rokoch minulého storočia. Od roku 1991 je využívaná
ako jasle a materská škola a jej
zriaďovateľom je od roku 2002
mesto Tvrdošín. Pre súčasné
požiadavky je už nevyhovujúca
a značne fyzicky opotrebovaná.
„O týchto nedostatkoch vieme
a v rekonštrukciách zariadení pokračujeme jednotlivými
krokmi,“ informovala nás Vlasta
Jančeková, zástupkyňa primátora. „Týmto naším projektom
sme sledovali zlepšenie všetkých

služieb vo vzdelávaní detí predškolského veku. V pláne máme
nadstavbu a prístavbu budovy,
čím sa zvýši plocha materskej
školy o 53 percent. Budova
bude technicky zhodnotená,
všetky technológie použité pri
rekonštrukcii budú sledovať zníženie nákladov na vykurovanie
o 83 percent, odstránené budú
stavebné poruchy a zlepšené
dispozičné riešenie prevádzky.
Projekt bude financovaný z
rozpočtu mesta, ministerstva
školstva, grantov a fondov Európskej únie v čiastke takmer
650 tisíc eur.“

Mesto vypracovalo projekt a
podalo žiadosť na ministerstvo
životného prostredia na takmer 2
milióny eur. O bližšie informácie
sme požiadali Vlastu Jančekovú,
zástupkyňu primátora.
„Podať projekt sme sa rozhodli preto, aby sme zvýšili kvalitatívnu i kvantitatívnu úroveň
separovaného zberu, pretože v
súčasnosti je separovaný zber
v našom meste zameraný len na
triedenie papiera, skla a plastov. Množstvo vyseparovaného
odpadu pomerovo k celkovému
množstvo vyprodukovaného
odpadu však nezodpovedá predstavám mesta o účinnom systéme
separácie. Mesto chce zvýšiť
objem vyseparovaného odpadu
o približne 60 percent všetkých
v súčasnosti triedených zložiek.
Takéto navýšenie by pomohlo
obmedziť vyvážanie zhodnotiteľ-

ného odpadu na skládku. Máme
záujem i o rozšírenie separovaného zberu o biologicky rozložiteľný odpad, ktorý v súčasnosti
v tomto systéme absentuje. Náš
projekt, nazvaný Zberný dvor
Tvrdošín, predpokladá rozšírenie technologickej základne
separovaného zberu (nádoby na
papier, sklo, plasty, tetrapaky,
kontajnery na bioodpad a technologické zariadenia na úpravu
a manipuláciu s vyseparovaným
odpadom) v areáli Technických
služieb mesta Tvrdošín. Tvorbe projektu sme venovali veľa
úsilia, pretože otázka ochrany životného prostredia patrí
medzi priority mesta. Ďalším
dôvodom je zachovanie nízkych
daní za komunálny odpad pre
obyvateľov Tvrdošína, ktoré v
súčasnosti patria k najnižším v
rámci Slovenska.“

Aj MŠ na Oravskom nábreží čakajú zmeny

Zvýši sa objem separovaného odpadu

Oravice boli pred 350 rokmi
odovzdané mestu Tvrdošín
Gróf Štefan Thököly v Oravskom hrade 6. júna 1659 podpísal donačnú (darovaciu) listinu, ktorou bola obec Bystrá (dnešné Oravice)
odovzdaná do užívania mestu Tvrdošín. Vyberáme z tejto listiny: „...
Mešťania a všetci ich dedičia a nápadníci budú môcť uvedený chotár
naznačeným spôsobom udelený po všetky budúce veky slobodne a v
pokoji držať, mať a ovládať...
Mešťanov z Tvrdošína ako aj všetkých ich dedičov a nápadníkov
v tejto našej darovizni zachováme, udržíme a proti akýmkoľvek
napádavateľom budeme chrániť, nepochybujeme, že i nástupcovia
naši urobia to isté. Tiež aj našim terajším a budúcim úradníkom
menovaného nášho zámku Orava ukladáme, aby týchto našich obdarovaných zachovali, zastávali a udržovali v tichom, pokojnom a
slobodnom užívaní prideleného chotára a proti akýmkoľvek napádateľom všemožne sa usilovali, museli a povinní boli brániť.“
Tvrdošínčania takmer tri storočia hospodárili na svojom území.
Až v novodobých dejinách, začiatkom 30-tych rokov boli menšie
pokusy ohrozovať Tvrdošínčanov na ich právach. Najväčšie úsilie o
určenie príslušnosti Oravíc sme však museli zvádzať s Vitanovou od
90-tych rokov. Týmto problémom sa venovali súdy všetkých úrovní
až po Najvyšší súd SR a Európsky súd pre ľudské práva v Strasbourgu. Spor o Oravice sa dostal až na rokovanie NR SR v roku 2003,
ústavným zákonom hŕstka kaskadérov chcela odobrať Oravice Tvrdošínu. Zvíťazil však zdravý rozum a 99 poslancov 18. septembra v
Národnej rade SR zahlasovalo za to a rozhodlo, že územie Tvrdošína
sa nemení a Oravice ostanú naďalej jeho súčasťou.
Toto výročie je pre naše mesto jedno z najvýznamnejších, pretože sa nám podarilo uchrániť naše práva. Mesto ako dobrý „gazda“
investovalo a naďalej plánuje investovať do rozvoja Oravíc nemalé
finančné prostriedky na prospech občanov Tvrdošína.
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ODSTRAŇOVANIE REGIONÁLNYCH ROZDIELOV

Rozvinuté regióny by nemali stagnovať a
zaostalejšie regióny Slovenska určite potrebujú pomoc od štátu a v súčasnosti aj od EÚ.
O podporu v ich úsilí sa snažia aj členovia
Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj
NR RS . S jeho podpredsedom a poslancom
za SNS IVANOM ŠAŠKOM sa pre Parlamentný
kuriér rozprávala redaktorka Anna Komová.
Niekedy v regiónoch Slovenska, práve na udržanie istého
štandardu nestačí len samospráva, ale ľudia potrebujú pomoc aj
od štátu. Je dostatočná pomoc
regiónom napríklad s nižšou
nezamestnanosťou?
„Či je dostatočná, o tom by
sme mohli diskutovať. Podľa mňa,
financií na rozvoj Slovenska nie je
nikdy dosť, musíme však vychádzať z reálnej situácie a z reálnych
možností. Myslím, že naša vláda
sa snaží využiť celé spektrum nástrojov, samozrejme, najmä finančných, aby pomohla zaostávajúcim
regiónom. Avšak je potrebné, aby
sa regióny nespoliehali len na
pomoc štátu, ale sami boli v tomto
smere aktívne, ak by som mal parafrázovať: „Pomôž si sám, aj štát
Ti pomôže.“ Rozhodujúce je, že
vládny kabinet sa usiluje reagovať
na dosah finančnej krízy a útlm investícií. Takým je napríklad novela
zákona o investičnej pomoci (zákon
č. 56/2009 Z. z..), ktorá primerane
reaguje na súčasnú svetovú finančnú krízu. Sú to opatrenia, ktoré do
istej miery môžu udržať a ovplyvniť
ekonomický rast na Slovensku.
Ekonomické stimuly môžu využiť
podnikatelia, ktorí môžu investovať, a tak rozširovať zamestnanosť
na Slovensku. Podnikatelia v menej
rozvinutých krajoch touto novelou
zákona dostali šancu na podporu
a je len na nich, či ju využijú. Na
financovanie priemyselnej výroby či cestovný ruch môžu získať
v Žilinskom, Banskobystrickom,
Košickom a Prešovskom kraji 60
a v Trenčianskom, Trnavskom,
Nitrianskom kraji 50 percent
oprávnených nákladov na financovanie projektu stredného podniku
a o desať percent viac pri malom
podniku. Myslím si, že touto novelou bol naozaj nastavený dobrý
štart pre riešenie nezamestnanosti
v regiónoch s nižšou nezamestnanosťou. Čas ukáže, ako pomôžu
sociálne podniky a ďalšie stimuly,
ktoré vláda nastavila.“
Ako by ste hodnotili, pán
poslanec, spoluprácu medzi regiónmi? Nepociťujete viac rivalitu
než súťaživosť?
„Keď hovoríme o spolupráci
medzi regiónmi, môžeme hovoriť
o dvoch rovinách: Spolupráca
medzi regiónmi na Slovensku a
spolupráca so zahraničnými regiónmi – cezhraničná spolupráca.
Začnem najskôr tou druhou. Od
vstupu do Európskej únie Slovensko prijalo jej ciele kohéznej politiky a zapojilo sa do cez-hraničnej
spolupráce. Z vlastnej skúsenosti
môžem povedať, že je dobrá a môžem to ilustrovať na prípade mesta
Tvrdošín. Musím však zdôrazniť,
že spolupráca si vyžaduje úsilie
obidvoch zúčastnených strán a
až potom môžu nastúpiť výsledky.

Naše mesto má už za sebou úspešný
projekt v spolupráci s prihraničnou
poľskou gminou Kościelisko a ďalší prechádza schvaľovacím procesom. Hodnoty prinesie obidvom
stranám. Takže v tomto prípade
vôbec nemôžeme hovoriť ani o
rivalite, ktorá znamená súperenie,
ale ani o súťaživosti.
Podľa môjho názoru je spolupráca medzi regiónmi Slovenska v
mnohých veciach na veľmi dobrej
úrovni, najmä v tých prípadoch,
keď je potrebné riešiť spoločné
problémy. Samozrejme, že každý
región má svoje vlastné špecifiká a
aj vlastný pohľad na ich riešenie a
práve tu si myslím, že je priestor na
zintenzívnenie komunikácie, spolupráce a odovzdávania skúseností.
Prirodzenú súťaživosť považujem
za prospešnú, a aj keď rivalite sa
niekedy vyhnúť nedá, myslím, v
konečnom dôsledku na Slovensku
skôr prevažuje konštruktívna súťaživosť.“
Dokážu, podľa vás, regióny Slovenska efektívne využiť
finančný potenciál, ktorý poskytuje Národný strategický
referenčný rámec na roky 2007 –
2013? Pýtam sa vás aj preto, lebo
máte skúsenosti aj ako primátor
mesta Tvrdošín. Čo by sa malo
využívať viac?
„Na prvú otázku vám odpoviem, že v súčasnosti áno. Prešli
sme dosť krátkym časovým obdobím, ale naši ľudia sa naučili
stanoviť si konkrétne priority v
súlade s cieľmi Národného strategického referenčného rámca, ktoré
sú nastavené tak, aby pomáhali v
najviac ohrozených oblastiach, či
sa to týka životného prostredia,
rekonštrukcií a modernizácií, či
vedomostnej politiky a ďalších
aktivít, ktoré budú znamenať
zlepšenie podmienok života našich
miest a obcí.
Zo strany regiónov je určite veľmi veľký záujem o využitie týchto
finančných prostriedkov, o čom
svedčí aj množstvo podaných ako
aj pripravovaných projektov. Na
druhej strane, realizácia týchto
projektov prináša množstvo rizík;
pravidlá, ktorých dodržiavanie
nám stanovuje Európska únia, sú
náročné, často majú žiadatelia
problém si zaobstarať vlastné financovanie, zložité a zdĺhavé je aj
majetkovo- právne vysporiadanie.
Pevne však verím, že naše regióny
sa s týmito problémami dokážu vysporiadať a financie z eurofondov
dokážeme naplno využiť.
Naše mesto má skúsenosti z
mnohých oblastí a naozaj sa snažíme, aby sme pre mesto získali
prostriedky z eurofondov, pričom
zároveň našu finančnú politiku
smerujeme tak, aby sme zabezpečili spolufinancovanie týchto
projektov.“

Je úplne samozrejmé, že každý kraj má svoj vlastný potenciál možností, vlastné častokrát
špecifické problémy, ktoré treba
riešiť. Kde sú podľa vás sťažené
podmienky zamestnania, ktorý
región je na tom najhoršie, aká je
pomoc štátu a eurofondov?
„Štatistiky už dlhodobo vykazujú zaostávanie najmä východných
regiónov Slovenska, taktiež vidieckych oblastí, ako aj regiónov, kde
zaznamenávame útlm priemyslu.
Pomoc štátu a eurofondov je zameraná jednak na vybudovanie
infraštruktúry týchto regiónov,
ktorá je základnou podmienkou
pritiahnutia záujmu investorov.
Dôležité sú aj programy na podporu malého a stredného podnikania
ako aj projekty na podporu zamestnanosti, napr. rekvalifikačné kurzy
a školenia.
Myslím si, že okrem Bratislavského kraja, ktorého HDP sa
rovná vyspelým európskym regiónom, potrebuje pomoc každý kraj.
Svetová hospodárska finančná
kríza poznamenala celý svet a je
na čelných predstaviteľoch vlády,
aby nastavili stimuly, ktoré pomôžu
vyriešiť túto situáciu. Veľkú pomoc
naozaj v súčasnosti zohrávajú eurofondy, či sa to týka verejného alebo súkromného sektora. Ak budú
prostriedky dobre investované,
pribudnú nové pracovné miesta.
Každý kraj má naozaj špecifické
podmienky, a preto je treba využiť
daný potenciál, ktorý sa na danom
území nachádza. Veľkú úlohu zohrá v budúcnosti výstavba dialnic
a sociálne programy. Podmienky
zamestnanosti rieši aj operačný
program Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast. Ten smeruje k vyváženému regionálnemu
rozvoju.“
Rieši sa aj rozvoj verejnej
správy, mám na mysli informatizáciu, sú ešte veľké rozdiely v
tejto oblasti medzi jednotlivými verejnými správami, aká je
úroveň v súčasnosti, čo sa týka
vývoja verejných správ ?
„Informatizácia zasiahla každú
oblasť spoločenského života a je
samozrejmé, že sa to týka aj verejnej správy. Presadzuje sa myšlienka efektívnych a dostupných služieb, poskytovaných samosprávou
pre obyvateľov. Cieľom je zaviesť
verejne poskytované elektronické
služby čo v najväčšom rozsahu a
presvedčiť najmä starších obyvateľov, aby ich využívali. V súčasnosti si musí občan vybaviť osobne
väčšinu služieb, i keď si mnohé
formuláre, tlačivá môže stiahnuť z
internetu. V tejto súvislosti môžem
pripomenúť, že nie je napríklad využívaný elektronický podpis, hoci
legislatíva pre jeho využívanie bola
prijatá už v roku 2002.
Aj v tomto prípade sú eurofondy
nastavené tak, aby obec či mesto
v rámci operačného programu a
opatrenia Elektronizácia verejnej
správy na regionálnej a miestnej
úrovni mohlo získať prostriedky
na verejne poskytované elektronické služby.
V máji boli zverejnené výzvy
operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) v rámci

opatrenia Elektronizácia verejnej
správy a rozvoj elektronických
služieb na centrálnej úrovni a na
ministerstve financií sa uskutočnilo zasadnutie Riadiaceho výboru
štúdií uskutočniteľnosti (OPIS),
kde boli predstavené aj čiastkové
štúdie: Centrálna elektronická
podateľňa, Elektronická identifikačná karta, Kontaktné centrum,
Register priestorových informácií,
Základné číselníky – Princípy a
štruktúry, Modul elektronického
doručovania a Modul dlhodobého
ukladania elektronických registratúrnych záznamov.
Ich zavedenie do praxe znamená veľký posun v dostupnosti,
kvalite a bezpečnosti poskytovaných elektronických služieb pre
obyvateľova a to je hlavným cieľom
štátnej a verejnej správy. Vypovedá
o tom aj vízia e-Governmentu v
Slovenskej republike do roku 2013:
„Dosahovať neustály rast spokojnosti občanov s verejnou správou
prostredníctvom poskytovania služieb atraktívnym a jednoduchým
spôsobom za súčasného zvyšovania svojej efektívnosti, kompetentnosti a znižovania nákladov na
verejnú správu.
Z prieskumov vyplýva, že Slovensko v súčasnosti zaostáva v
úrovni informatizácie spoločnosti
za krajinami Európskej únie, a preto je vyvinuté veľké úsilie, aby bol
tento hendikep odstránený. Skutočnosť, že tento program zastrešuje
Úrad vlády SR vypovedá o tom, že
ide o celospoločenský záujem, aby
sa v čo najkratšom čase uskutočnila elektronizácia verejnej správy
na centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni. O záujme svedčí fakt, že
na toto programovacie obdobie je
na „Informatizáciu spoločnosti“
vyčlenená takmer miliarda eur a z
toho na „Elektronizáciu verejnej
správy a rozvoj elektronických
služieb“ 70 percent.
Povedať teda môžem, že jednotlivé verejné správy majú rôznu
vybavenosť informačnými technológiami, pričom sa dá jednoznačne
povedať že je horšia aj v porovnaní
so štátnou správou. Ak nastavený
program sa bude v blízkej budúcnosti realizovať podľa plánu, tak
o zlej vybavenosti informačnými
technológiami a rozdielmi v subjektoch verejnej správy budeme
hovoriť onedlho už v minulom
čase.“
Ako je zvládnutá problematika verejnej správy - elektronizácia napríklad v Tvrdošíne?
„Uvedomujeme si, že elektronizácia verejnej správy (e-government) zabezpečuje lepší prístup
občanom k informáciám, jednoduchšiu orientáciu v množstve
informácií a efektívne, rýchle a
kvalitné služby pre občana.
Verím, že postupne budú prepojené aj portály iných organizácií,
aby bol systém jednotný a naozaj
poskytoval čo najširší okruh služieb pre obyvateľov.
Ku komplexnej elektronizácii v
našom meste postupujeme jednotlivými krokmi. Využívame elektronické bankovníctvo formou biznis
bankingu, od novembra 2008 majú
občania možnosť platenia daní

a poplatkov platobnými kartami
prostredníctvom platobného terminálu v kancelárii prvého kontaktu.
V mestskom úrade je prepojený
informačný systém v moduloch účtovníctvo, pokladňa, majetok, došlé
a vyšlé faktúry. Využívame taktiež
portál evidencie hrobových miest,
ktorý je prístupný na web-stránke
mesta. Aj naše mesto sa prihlásilo
do systému Elektronický portál
odpadov a stalo sa jeho používateľom. Od júna tohto roku využívame
tento elektronický portál, ktorý má
za cieľ zabezpečiť komplexné informácie o odpadovom hospodárstve
na komunálnej úrovni pre riadenie
systémov odpadového hospodárstva a je zameraný na zabezpečenie informácií pre zhodnocovanie
odpadov s dôrazom na maximálne
možnú recykláciu.“
Aké sú priority Tvrdošína pre
ďalšie obdobie, predpokladáte
väčší záujem obyvateľov o problematiku a rozvoj mesta?
„Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR)
sme pripravovali v spolupráci so
všetkými inštitúciami v meste a
s mnohými občanmi, aby sme do
neho zakomponovali požiadavky
občanov, organizácií, ale aj odborníkov. Stanovili sme si ciele, ktoré,
verím, prinesú mestu prosperitu
a tým aj spokojnosť občanov. Od
prijatia PHSR ho jednotlivými
krokmi napĺňame a veľké úsilie
venujeme „na pridanú hodnotu“
– na prípravu projektov na čerpanie finančných prostriedkov z
eurofondov.
Teší ma, že môžem povedať, že
naše mesto patrí medzi rozvíjajúce sa mestá, je v inovačnom póle
rastu, čo mu umožňuje zapájať
sa do mnohých projektov v rámci
eurofondov.
Naše investičné akcie smerujú
do mnohých oblastí, týkajúcich
sa školstva, bytovej oblasti, životného prostredia, zdravotníckych služieb, sociálnej oblasti,
infraštruktúry a ďalších. Jednoznačne musím povedať, že rozvoj
nášho mesta, čo sa týka investícií,
bude pokračovať.“
V súčasnej dobe svetovej krízy sa predpokladá pokles záujmu
zo strany investorov, pociťujú to
aj regióny Slovenska ?
„Súčasná kríza a z nej vyplývajúci pokles záujmu investorov
má samozrejme globálny charakter a bohužiaľ, ani Slovensko sa
tomu nevyhne. Už dnes to čoraz
viac slovenských regiónov začína
pociťovať a bude potrebné veľké
úsilie tak zo strany vlády, ako aj
samotných regiónov, aby dopad
tejto krízy bol čo najnižší.
V predchádzajúcich rokoch
zahraničné investície oživili slovenskú ekonomiku, či to bol automobilový alebo elektrotechnický
priemysel a zvýšili zamestnanosť
na Slovensku. Pokles objednávok
zo zahraničia spôsobil mnohým
firmám problémy. Verím, že to je
len prechodný stav.“
Do čoho sa najčastejšie investujú peniaze zo štrukturálnych
fondov EÚ na Slovensku, bolo
by treba viac projektov, väčšie
nasadenie zo strany jednotli-

vých regiónov na využívanie
európskych financií, alebo je
čerpanie rovnomerné pre potreby a rozvoj jednotlivých oblastí
Slovenska ?
„Čerpanie z eurofondov sa
rozbehlo už v programovacom období rokov 2004 – 2006. V tomto
programovacom období (2007
-2013) sú všetky výzvy nastavené
primerane a ich čerpanie sa začína rozbiehať. Už v minulom roku
bolo po celom Slovensku schválených množstvo projektov, pričom
tento rok zaznamenávame dobré
výsledky pri ich zazmluvňovaní,
ale aj pri ich reálnom čerpaní.
Jednotlivé ministerstvá a vláda
priebežne vyhlasuje výzvy, a tak
podávanie žiadostí o nenávratné
finančné príspevky, tvorba projektov, ich vyhodnocovanie a realizácia prebieha kontinuálne. Všetky
regióny sa do tohto procesu zapájajú. V zmysle cieľov Národného
strategického referenčného rámca
sú pokryté najproblematickejšie
oblasti hospodárskeho a spoločenského života, takže sa dá povedať, že do všetkých vymedzených
oblastí a do výšky oprávnených
nákladov, ktoré boli na ten-ktorý
program určený.
Zatiaľ je predčasné hodnotiť,
či je čerpanie rovnomerné alebo
nie, eurofondy vytvárajú priestor
na financovanie širokého spektra
aktivít tak jednotlivých regiónov,
ako aj na národnej úrovni. Výbor
NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj pozorne sleduje
vývoj v tejto oblasti, máme prístup
k informáciám zo strany vlády ako
aj jednotlivých ministerstiev a v
prípade, ak sa zistí výraznejšie
zaostávanie niektorého regiónu v
čerpaní, budeme hľadať príčiny a
spoločne sa snažiť tieto problémy
riešiť.
Nedá sa hovoriť o rovnomernom čerpaní finančných prostriedkov pre jednotlivé kraje, peniaze sa
nerozdeľujú plošne, čo oceňujem,
pretože každý región, obec, mesto,
fyzické osoby, či tretí sektor má
možnosť pripravovať kvalitné
projekty, ktoré majú šancu byť
schválené.“
Dá sa povedať, že aj v súčasnej nepriaznivej dobe, vzhľadom
na krízu, ste zaznamenali a stretávate sa s výrazne pozitívnymi
zmenami v regionálnom rozvoji
na Slovensku ?
„Hoci v súčasnej situácii čelia
mnohé podniky problémom na
trhu, hospodárska kríza nezasiahla Slovensko tak, ako okolité štáty
aj vďaka eurofondom. Znížili sa
rozdiely v príjmoch obyvateľstva,
zvýšilo sa HDP na obyvateľa.
Plány, ktoré sa majú realizovať do
konca programovacieho obdobia
sú ambiciózne a verím, že prispejú
k pozitívnym zmenám v regionálnom rozvoji.
Myslím si, že Slovensko sa
rozvíja, množstvo úspešných projektov už bolo zrealizovaných, v
mnohých obciach môžeme vidieť
informačné tabule, ktoré realizáciu projektov sprevádzajú, takže
som presvedčený, že tieto pozitívne zmeny a rozvoj Slovenska sa
napriek kríze nezastavia.“

Ocenenie pre darcov od mesta
Na slávnostné stretnutie pri 90.
výročí vzniku SČK prijali pozvanie
21. mája do MsKS dobrovoľní darcovia krvi z Tvrdošína. Stretnutie
organizačne zabezpečoval Mestský
spolok SČK Tvrdošín - Medvedzie v
spolupráci s mestským úradom. Medzi hosťami nechýbali primátor mesta
Ivan Šaško, Ľubica Dubnicayová, riaditeľka ÚzS SČK v Dolnom Kubíne,
Adriana Rašková, členka Výkonnej
rady Územného spolku SČK Orava so
sídlom v Dolnom Kubíne, Eva Krajčiová, predsedníčka miestneho spolku
SČK v Tvrdošíne, Anna Medvecká
predsedníčka sociálnej, zdravotnej
a bytovej komisie pri MsÚ a takmer
stovka viacnásobných darcov z mesta,
pre ktorých bolo toto pekné podujatie
pripravené.
Krátky prierez históriou Červeného kríža v úvode odprezentovala
E. Krajčiová a ďalšie príhovory
A. Raškovej, Ľ. Dubnicayovej a I.
Šašku vyjadrovali vďaku všetkým,
ktorí si našli a nachádzajú čas, aby
darovali najvzácnejšiu tekutinu.
K prítomným sa prihovoril aj

primátor, ktorý okrem iného povedal:
„Oslava 90. výročia založenia SČK je
pre mňa príležitosťou, aby som sa vám
poďakoval za to, že dlhé roky nezištne
a ochotne darujete najvzácnejšiu tekutinu - svoju krv, aby ste zachránili život
ľuďom, ktorí ju potrebujú. Vážim si
vašu humánnosť a som rád, že patríte
k tým ľuďom v našom meste, ktorí
svojou spolupatričnosťou prinášajú

veľmi veľa pre našu spoločnosť, ste
príkladom pre našich spoluobčanov a
našu mládež.“

Pekným darčekom, čo ocenili
prítomní darcovia, bolo slávnostné
odovzdávanie poďakovaní, kvetín a
finančnej odmeny z mesta, ktorú pre
nich schválilo zastupiteľstvo a ktorú
si osobne prevzali z rúk primátora a
E. Krajčiovej.
Toľko dobrovoľných darcov - vzácnych ľudí, ako sa v uvedený deň stretlo
v Tvrdošíne, bolo dôkazom toho, že

ľudia, ktorí sa venujú tejto humánnej
činnosti, sú pre spoločnosť svetlým
príkladom ako osobne, bez veľkých

„fanfár“ pomáhať iným, pretože
skromnosť, to je vlastnosť mnohých
z nich. Odmenou za ich dobrovoľnú
činnosť je získanie bronzovej, striebornej, zlatej a diamantovej plakety.

Antona Adamusa - 63, Jozefa Kozoňa
- 61, Jána Jantošíka - 60, a tak by sme
mohli písať o ďalších. Každý z nich si
zaslúži byť ocenený, samozrejme aj
ten, kto daroval krv aspoň raz. A tak

Keby sme to zobrali športovou terminológiou, tak mnohým dobrovoľným
darcom krvi už na krku „štrngajú
štyri medaily“. Stačí spomenúť mená
a počet odberov Antona Planietu - 90
odberov, Ladislava Gandiho - 86, Jána
Kuníka - 83, Františka Slivu - 80, Juraja Horňáka - 77, Jozefa Greštiaka - 65,

aj touto cestou ďakujeme všetkým,
ktorí sa tejto záslužnej humánnej činnosti venujú.
Celé slávnostné posedenie bolo
rámcované kultúrnym programom,
pesničkami, hudbou a tancom, ktorý
pre nich pripravili žiaci zo ZUŠ, deti
z CVČ a zo ZŠ.

A čo motivuje k takémuto kroku
darcov? Peter Mudronček, ktorý získal
zlatú plaketu a s dobrovoľným darovaním začal počas základnej vojenskej
služby v roku 1978, nám povedal: „Na
začiatku ma motivoval nábor, dnes už
považujem darcovstvo krvi za úplnú
samozrejmosť a čo je azda trochu aj
zaujímavé, už som si zvykol na to, že
je potrebné darovať krv“.
A my ešte dodáme, že krv daruje aj
jeho brat Pavol, tiež držiteľ zlatej plakety, ktorý tiež začal s darovaním počas
základnej vojenskej služby a pridal sa k
nim aj Michal, ktorý nám povedal, že k
darovaniu ho priviedli otec a strýko. Krv
darovala aj Pavlova manželka Alena.
Len pre zaujímavosť uvádzame, že rodina Mudrončekovcov darovala doteraz
vyše sedemdesiat litrov krvi.
Ľudská krv je nenahraditeľná, aj
preto dobrovoľné darcovstvo patrí
k jedným z najhumánnejších činov
človeka. Darovaním tejto vzácnej
tekutiny človek často pomáha zachraňovať životy iných. A nás teší, že
takíto ľudia a nie je ich málo, sú aj v
Tvrdošíne.
(jh)
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Základom musí byť kvalitné cestné prepojenie

Medziparlamentný poľsko-slovenský výbor tvorí päť poslancov
sejmu, združených vo výbore pre
samosprávu a regionálny rozvoj
spolu s rovnakým počtom slovenských poslancov, členov parlamentného výboru pre verejnú
správu a regionálny rozvoj. Táto
zostava sa 11. mája nakrátko stretla
v sídle krakovského vojvodstva. Po
slávnostnom prijatí sa jej členovia
presunuli do Zakopaného, ktoré si
podľa predchádzajúceho dohovoru
zvolili za hlavný stan svojho trojdňového zasadnutia. Tam sa k nim
pripojili ďalší poslanci sejmu, žijúci
v tomto regióne a kolotoč výmeny
poznatkov, súpisu nevyriešených
problémov a návrhov na riešenie sa
rozkrútil naplno. Nie iba v rokovacej
miestnosti. Náš parlamentný výbor
vedený jeho predsedom Tiborom

Cabajom využil príležitosť oboznámiť sa so strediskami zimných
športov, centrami cestovného ruchu
a všetkým, čo možno využiť pri
intenzívnom rozvoji obojstranne
prospešnej spolupráce.
Iniciátorom spoločného zasadnutia bol podpredseda slovenského
parlamentného výboru pre verejnú
správu a regionálny rozvoj Ivan
Šaško, a práve jeho sme v priebehu
záverečného dňa požiadali, aby sa
s nami podelil o zážitky a nové poznatky. „Všimol som si napríklad,“
poznamenal v úvode, „že kríza v
Poľsku nejestvuje. Stretli sme sa s
desiatkami ľudí z rôznych sociálnych vrstiev a nikto ju ani slovkom
nespomenul. Ľudia pracujú, banky
fungujú a myslím si, že sa im darí.
Tí, ktorí chodia nakupovať na Slovensko, nám vyčítajú nevýhodný

výmenný kurz zlotého voči euru, obchodníci a trhovníci sa naopak netaja spokojnosťou nad tržbami, ktoré
majú zásluhou slovenských návštevníkov stále ešte vzrastajúci trend.
Opäť ma prekvapilo Zakopané.
Nielen masívnou rozostavanosťou,
ale najmä obrovskými investíciami
do zimných športov pri budovaní
olympijského strediska. Teraz napríklad dobudovali umelú rýchlokorčuliarsku dráhu. Sľúbil som, že
v najbližšom období navštívim Zakopané so splnomocnencom vlády
pre šport Dušanom Galisom. Všetko
si dôkladne poobzeráme a budeme
hľadať koncepciu. Nepovažujem za
múdre budovať a udržiavať skokanské mostíky v Tatrách pre dvoch či
troch vrcholových športovcov, ktorí
sú schopní vytvoriť reprezentačné družstvo, keď máme nablízku

stredisko, kde môžu naši trénovať
spoločne s Poliakmi. Nielen skokani, ale i zjazdári, bežci, biatlonisti,
rýchlokorčuliari. Nie je problém
vytvoriť našim športovcom ideálne
ubytovacie a relaxačné podmienky,
napríklad v Oraviciach, ale trénovať by mohli chodiť do Zakopaného,
veď je to na skok. Ideálne možnosti
by tam našli i rekreační športovci,
pričom teraz myslím predovšetkým
na mládež. Je to naozaj blízko, ale
zatiaľ iba vzdušnou čiarou.“
V Poľsku, podobne ako na Slovensku, pretrvávajú problémy s financovaním kvalitného cestného prepojenia
Zakopaného s Oravicami a tak hlavným cieľom spoločného zasadnutia
bolo hľadanie východísk umožňujúcich rozvoj dopravy, zimných
športov a vzájomnú podporu cestovného ruchu.
Pavel Abraham

Medzinárodný festival filmov
o životnom prostredí pod názvom
Envirofilm patrí medzi najvýznamnejšie podujatia rezortu životného
prostredia. Jeho 15. ročník sa uskutočnil od 11. do 16. mája v Banskej
Bystrici. Vyhlasovateľom festivalu bolo Ministerstvo životného
prostredia SR a organizátorom Slovenská agentúra životného prostredia. Tento rok prihlásili filmári z 33
krajín zo štyroch svetadielov 141
filmov. Najlepšie víťazné filmy mali
možnosť vidieť občania Tvrdošína
v rámci pofestivalovej prehliadky,
ktorá sa konala 3. a 4. júna v kine
Javor. Na slávnostné otvorenie prehliadky prijali pozvanie Jaroslav
Jaduš, štátny tajomník MŽP SR,
ktorý je zároveň riaditeľom festivalu
a Stanislav Štofko, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného
prostredia.
Pri tejto príležitosti sme J. Jaduša
požiadali o rozhovor.
Pán štátny tajomník, ako by
ste zo svojho pohľadu zhodnotili
akciu v Tvrdošíne?
„Bol som milo prekvapený, keď
som vstúpil do sály a videl som plné
hľadisko divákov. Musím povedať,
že základný cieľ Environfilmu sa vo
vašom meste naplnil na sto percent,
pretože to, čo je najdôležitejšie - každý festival potrebuje divákov, aby sa
problémy, ktoré sa odprezentujú na
plátne, dostali medzi občanov miest,
a tu diváci nechýbali.“
Už v minulosti sa hovorilo o
tom, že obyvatelia, ktorí bývajú
v chladnejších oblastiach, by mali
mať nižšie ceny za energie, palivo
a podobne. Mohli by ste nám povedať, či touto problematikou sa
niekto zaoberá?
„Zaoberá sa ňou Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - URSO, ktorý je zodpovedný za cenovú politiku
pre energie. Ale z pohľadu životného
prostredia si myslím, že ako bolo
kedysi Slovensko rozdelené na rôzne
oblasti podľa klimatického zaťaženia, tak to bol správny model. Bohužiaľ, zmeny vo vlastníctve výrobcov
energií a rôzne ďalšie zmeny u dodávateľov tepla a energií nedávajú
také možnosti, aké štát v minulosti
mal. Predpokladám, že ak by došlo k
určeniu regulačných pásiem, potom
by museli prísť aj kompenzácie pre
výrobcov, a to je zase otázka zaťaženosti štátneho rozpočtu.“
Čo sa robí pre to, aby sa životné prostredie na Slovensku
zlepšovalo?
„V prvom rade Slovensko, ako

štát Európskej únie, musí obhájiť
svoje pozície a záujmy v oblasti
životného prostredia u svojich partnerov v rámci EÚ a tam sú skutočne
najťažšie boje. Transformácia týchto európskych politík do legislatívneho systému Slovenskej republiky,
to je ďalšia časť našej práce, ktorá
je veľmi pozitívna a zaujímavá,
čo je veľkou výzvou pre ľudí pracujúcich v životnom prostredí,
ktorí túto problematiku musia čo
najviac priblížiť občanom. Životné

Je dôležité povedať, že Slovensko
je najvidieckejšia krajina spomedzi
všetkých európskych krajín, a preto sa potrebujeme na vidiek vrátiť,
vrátiť sa k tradičným formám obhospodarovania a potom sa môžeme
nádejať, že sa nám naša príroda za
pozitívny prístup odvďačí.“
Má štát dostatok financií na
rôzne podporné programy, ktoré
občania v týchto dňoch žiadajú,
spomenúť by sme mohli zatepľovanie, kolektory a ďalšie faktory

spojené s úsporou energie?
„Už pri tvorbe vládneho programu sme sa za náš rezort snažili
presvedčiť vládu o rôznych druhoch
podporných programov, nielen na
otázky zatepľovania, ale aj na zmenu palivovej základne, na výmenu
kotlov, na dotácie, progresívne
technológie, na zmenu DPH, ale
aj iných finančných nástrojov. Bo-

hužiaľ, potrebné je povedať, že aj
vláda má svoje priority, súčasná ich
má predovšetkým v zdravotníckych
a sociálnych rezortoch a životné
prostredie bolo tak trochu odsunuté
a mnohé z týchto progresívnych aktivít nám nevyšli. Na druhej strane
však musím povedať, že v EÚ sa
na sklonku minulého roka prijal
klimatický balíček, ktorý určuje jednotlivým štátom, aby vypracovali
rôzne projekty a programy podpôr
obnoviteľných zdrojov energie,
energetickej efektívnosti budov, zatepľovania, energetických úspor a
podobne. Môžem povedať, že v tomto mesiaci sme v stave, kedy všetky
zainteresované rezorty odovzdali
analýzy jednotlivých programov,
ktoré by mohli robiť a v jeseni tohto
roku by sme mali v rámci našej
komisie kompletizovať klimatické
zmeny, mali by sme finalizovať a
kompletizovať správu, ktorá bude
hovoriť o všetkých riešeniach,
ktoré by mali byť na Slovensku prijaté na podporu takýchto aktivít.
Pevne verím, že aj zákon o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorý
je momentálne na schvaľovaní v
parlamente, prispeje svojím dielom
k rozšíreniu obnoviteľných zdrojov
a že bude garantom, aby aj tieto
progresívne technológie boli na
území Slovenska zavedené. Budeme musieť urobiť všetko preto, aby
sme medzinárodné záväzky splnili.
Takže, myslím si, že skôr či neskôr
sa občania dožijú nielen pôžičiek na
zatepľovanie, ale aj priamych platieb za nákup rôznych technológií
pre výrobu tepla, alebo energií v
rámci svojich bytov a domov.“
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

V priestoroch Spojenej školy v
Tvrdošíne sa v dňoch 10. - 13. júla
uskutoční celoslovenské stretnutie
mladých zo Združenia mariánskej
mládeže. Podobné podujatia sa konajú každé dva roky v rôznych kútoch Slovenska. Do Tvrdošína príde
približne 300 mladých ľudí vo veku
od 14 rokov. Organizátori pripravili
pre nich prednášky na aktuálne témy
zamerané na duchovný život, službu
núdznym, ale aj životné povolanie, či
nástrahy, ktoré mladých ľudí ohrozujú. Na podujatie sú pozvaní okrem
prednášajúcich aj otcovia biskupi zo
Spišskej a Žilinskej diecézy. V piatok
10. 7. vo večerných hodinách sa uskutoční v kine Javor uvítací ceremoniál

a vystúpenie hudobnej skupiny JENO´S BROTHERS. V sobotu 11. 7. o
18.00 hod. na Michalskom námestí (v
prípade nepriaznivého počasia v kine
Javor) sa uskutoční vystúpenie známej
nitrianskej skupiny CLOSE HARMONY FRIENDS. Táto skupina je známa
tým, že ich jedinými nástrojmi sú hlasy. Vďaka nim sa slovenská formácia
Close Harmony Friends dostala aj do
Kolumbie, Austrálie, či Škandinavie,
ale až v Japonsku sa pod ich hlasivkami triasla zem. Sú to muzikanti bez
nástrojov – na ich vystúpeniach znejú
bicie, trúbky, gitary husle a celá plejáda hudobných nástrojov. Na javisku
napriek tomu neuvidíte nič iné, len stáť
osem spevákov.

Víťazné filmy sme videli v Tvrdošíne

prostredie je v Európe vnímané
ako jedna z najzávažnejších oblastí, ktorá ovplyvňuje kvalitu života
ľudí. Dúfam, že aj na Slovensku sa
stane témou dní, a že občania budú
k životnému prostrediu pristupovať
zodpovednejšie, pretože bez ohľadu na to, čo si myslíme o životnom
prostredí, to závažným spôsobom
ovplyvňuje kvalitu života. Stačí si
len pozrieť najnovšie štatistiky v
chorobnosti ,nárast alergikov medzi
deťmi, ktoré žijú vo veľkých mestách, je to okolo štyridsať percent
populácie. A to je otázka životného
prostredia, to je otázka toho, ako sa
dokáže mesto rozvíjať v zmysle environmentálnych zásad. Na druhej
strane vidíme koľko zmien sa deje v
našej krajine. Čo mňa veľmi trápi je
to, že sme ustúpili zo starostlivosti
o krajinu, takmer na hraničnú métu
a budeme sa musieť veľmi vážne
zamyslieť, aby sme sa znova vrátili
k zažitým tradíciám starostlivosti o
krajinu, pretože krajina sa nám neskutočne pomstí, ak na ňu pozabudnete. Každoročne to máme možnosť
vidieť na záplavách, ktoré sa dejú
aj na Slovensku, na devastácii lesných porastov, pôdohospodárstve.

V stovke úspešných

Mesto Tvrdošín ako zriaďovateľ materských škôl sa dvomi projektmi zapojilo do výzvy Elektronizácia a revitalizácia materských
škôl 2009. V konkurencii takmer
700 projektov sa dostalo do stovky
úspešných.
Boli podané 2 projekty. Projekt
Máme radi pohyb, ktorý sa bude
zrealizovať v Materskej škole v
Medvedzí bol úspešný a MŠ SR poskytne na jeho realizáciu finančnú
dotáciu 3.300,00 eur, mesto prispeje 5%-ným podielom vo výške
165,00 eur. Pridelené prostriedky

budú použité na nákup zostáv na
cvičenie, trampolíny, chodiaci trenažér, bazén s molitanovými loptami, preliezačky a tiež na zakúpenie
notebooku a dataprojektora.
Hlavným zámerom projektu
je zaujímavou realizáciou pohybových aktivít v materskej škole
prispieť nenásilnou formou k radosti z pohybu, ktorý by nadobúdal
trvalý charakter a utváral tak pevný
základ celoživotného kladného postoja detí k športu. Všetky aktivity
sa uskutočnia do konca decembra
tohto roku.

„Vážený pán primátor, v prekrásnych Oraviciach s úprimnou vďakou na Vás spomínajú
zdravotne postihnutí účastníci
rehabilitačného pobytu z Nitry a
širokého okolia. Ďakujeme Vám
za vašu ústretovosť, že ste nám
umožnili využiť termálne bazény
v Oraviciach počas nášho rehabilitačného pobytu.“
Z mnohých ďakovných lis-

tov, ktoré prichádzajú na adresu
primátora sme vybrali práve
tento od návštevníkov z Nitry a
okolia, ktorí tu neboli prvýkrát.
Boli opäť milo prekvapení ústretovosťou, pohostinnosťou, ale
najviac si cenili možnosť návštevy našich bazénov. Ako nám
povedali, v dobrom závidia našim
dôchodcom, i to, že mesto sa tak
príkladne stará o seniorov.

Po vlaňajšom úspechu sa naše
mesto aj tento rok zapojilo do
národnej súťaže v pohybových
aktivitách. Súťaže sa zúčastnili
mestá Košice, Banská Bystrica,
Humenné, Poprad, Želiezovce,
Nováky, Spišská Belá a Bratislava
Nové Mesto. V rámci Slovenska
sme sa umiestnili na treťom mieste
s 34,19 percentnou zapojennosťou,
čo považujeme za dobrý výsledok.
K nemu prispeli všetky školské zariadenia na území mesta, športové
kluby, členovia Hasičského a záchranného zboru z Tvrdošína, spoločenské organizácie, jednotlivci a
kolektívy seniorov, pre ktorých bol
pripravený deň v Meander parku
v Oraviciach a na termálnych

kúpaliskách. Organizáciu dňa na
výbornej úrovni zvládli pracovníci
centra voľného času. Poďakovanie prišlo od J. Holku, predsedu
Asociácie športu pre všetkých.
Vyberáme z listu: „Ďakujem Vám
za vynaložené úsilie pri prípravách
Challenge Day 2009 a súčasne
oceňujem dosiahnuté výsledky v
zapojennosti občanov jednotlivých
mestách. Výsledky v tomto prípade
nehrajú takú dôležitú úlohu ako v
rôznych športových odvetviach. V
Challenge Day sú tradične všetci
víťazmi, ktorí sa zapoja do ľubovoľnej 15-minútovej pohybovej
aktivity. Vyslovujem presvedčenie,
že podujatie splnilo svoje poslanie
a oslovilo občanov.“

Týždeň pršalo, ale 28. mája
bolo pekné počasie, a tak sa mohol uskutočniť výlet do Oravíc,
na ktorom sa zúčastnili za odmenu žiaci ZŠ Márie Medveckej.
Oravice navštívili aj žiaci z
Kościeliska a Boguczic, s ktorými
sme sa skamarátili.
Keďže sme im všetko nerozumeli, dorozumievali sme sa rukami a nohami. Hrali sme rôzne
loptové hry, boli sme na túre v Juráňovej doline a taktiež aj na termálnych bazénoch. Poriadne sme

sa vykúpali, zatiaľ čo pán údržbár
Rabčan, pán školník Adamus a
pán učiteľ Florek varili guláš.
Keď sme boli už poriadne vykúpaní, s radosťou sme išli ochutnať guláš. Neskôr sme sa rozlúčili
s našimi poľskými priateľmi, čo
nám bolo veľmi ľúto.
Za všetky tieto zážitky ďakujeme riaditeľke Dagmar Šaškovej
a všetkým, čo tento výlet zorganizovali. Dúfame, že sa v Oraviciach stretneme aj budúci rok.
Peťa a Nora

Volejbalový klub polície v
Bratislavy každoročne pripravuje
detský volejbalový kemp. Tohtoročný sa uskutoční v Tvrdošíne
od 28. júna do 3. júla. Deti, ktoré budú športovať v mestskej

športovej hale, čaká 12 dvojhodinových tréningov, poldňový
výlet do prírody, regenerácia v
termálnych kúpaliskách, besedy
so známym volejbalovým reprezentantom a metodické videá.

Deň Zeme si pripomenuli deti z
MŠ Krásna Hôrka, ktoré s učiteľkami v areáli škôlky vysadili desať jedličiek. Všetky však na svojom novom
pôsobisku nevydržali dlho, dnes ich
tam už je len šesť a štyri niekto „šikovný“ už stihol vytrhnúť a zasadiť
možno vo svojej záhrade. Musíme

sa spýtať, či ten, ktorý stromčeky
vytrhal a nebodaj zasadil vo svojej
záhrade bude mať z nich radosť, normálny človek určite nie. Ako potom
môžeme hovoriť o výchove deti a
mládeže, keď na druhej strane vidia
opačný protiklad – vandalstvo, lebo
ináč sa to nedá ani nazvať.

Nitrania na Oravice nedajú dopustiť

Tento rok sme tretí

Výlet do Oravíc

Témy zamerané na duchovný život Šport inak ako na hodine telesnej výchovy
Deti zasadili, vandali vytrhali

Kádrovať už vedel v základnej škole
Pedro Rybár je stále
nespokojný a keďže nevie,
čo robiť s týmto vnútorným pretlakom a dušou
sčernenou od závisti, píše
anonymy.
„Občan nášho mestá
sa hambí pozvať na návštevu niekoho z cudziny,
lebo sa strápni,“ píše a
opakuje si „nedocenený“
Pedro. Aj by si pozval
niekoho na návštevu, ale
to by sa musel hanbiť sám
pred sebou. A tak si nikoho nepozýva, stretáva
sa s nimi na zástavke pri
Zemianskej Dedine a pod
Hálečkovou pri Trstenej.
Turisti však i napriek
„hambe“ Pedra Rybára
do nášho mesta radi chodievajú. A čuduj sa svete,

v meste sa im páči, či už
tu boli Nóri, Poliaci, Česi,
Maďari, ale aj ďalší iní. Tak
isto reagujú rodáci, ktorí asi
najviac vidia zmeny, ktoré
sa udiali v meste. Všetci sa
s uznaním vyjadrujú aj o
kostole Všetkých svätých a
jeho okolí. A rodáci, tí sú
naň hrdí.
Ešte šťastie, že pochvaly
a ocenenia nepočul Pedro,
ten by to hádam ani neprežil, že „takí nejakí“ si dovolia také niečo povedať o
meste, keď on vie svoje.
Chudáka trápi aj kruhový objazd, vraj je v nevyhovujúcom stave. Toť nedávno
šiel po ňom s fúrikom a nemohol sa dostať von. Furt
sa točil dokola, až sa mu z
toho zatočila hlava a tak si

pospal na najvyššom mieste
kruhového objazdu. Keď ho
odtiaľ odvádzali policajti,
tak tvrdil, že ten kruháč je
postavený naopak. „A prečo
do kruhu? Kto sa má v tom
vyznať?
Ešte k eby
tak bol postavený do
trojuholníka, ten má
aspoň rohy a tak človek vie,
na čom je.“
Po týždni mu to nedalo a
pozorujúc kruhový objazd,
prišiel s ďalšou otázkou:
Ako je to možné, že nejaká
pani sa v jeho okolí pohybuje s metlou?“ A tak sa
rozhodol, že napíše anonym,
alebo zavolá šéfovi technických služieb: „Tam je toľko

neporiadku a cestujúci sa
topia v odpadkoch.“ Mädlil
si od radosti ruky, ale zistil, že všetko je inak, keď si
prišiel prácu skontrolovať
šéf technick ých služieb.
Od zlosti
ho až podhadzovalo
a nevládal
vypovedať
ani slovo.
Akýsi dobrák mu narýchlo
privolal záchranku, pretože menil farby ako dúha a
celý čas fučal ako pokazená lokomotíva. Záchranka
ho odviezla a on chudák,
keď sa ukľudnil, snažil sa
presvedčiť ošetrujúceho
lekára, že za ten poriadok
nemôže. Najlepšie jeho stav
vystihovala veta, v ktorej sa

Fejtón

lekárovi sťažoval na „rozmočenú zem“. Lekár bol tak
zaskočený, že ešte v ten deň
vyskúšal, či skutočne, keď
zaprší, alebo sa zem poleje
- je suchá, alebo mokrá.
Pedro sa trápi každý
deň, chodí od križovatky
pri kostole, popri Lidli ku
vlakovej stanici v Krásnej
Hôrke a cez „geto“ v Medvedzí. A potom sa ide vyžalovať rybičkám. Tie pľuhy
ho však nepočúvajú, tak
zase píše a pľuje štipľavé
sliny. Oravice vraj „skončili na posmech“ a ihriská sú
pokryté špinou. On to vidí.
On to vie.
On vie, ako všetko treba robiť. Mnohé veci chce
urobiť inak, ako ten, ktorý
nedávno odmontoval z bi-

cykla kolesá, vraj lepšie
je ho ťahať, ako sa na
ňom viezť.
Zakrúti čarovnou paličkou a zaklipká modrými očami. Potom sa zjaví
zlatá rybka a splní mu
všetky priania. Most a
križovatku nebudú opravovať cestári, trávu kosiť
pracovníci technických
služieb, do mestskej pokladnice budú „tiecť“
eurá . Všetko mu splní
jeho zlatá rybka a hneď.
Lebo on to chce, a basta.
A k tomu si chce privolať
média. Vtedy zhodí starý
rybársky plášť a stane sa
z neho iba obyčajný anonymný pisateľ, ktorý sa
skrýva za podpis, „občania mesta Tvrdošína“.
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Družstvo sa zaoberá predovšetkým živočíšnou výrobou
V MsKS v Medvedzí patril 14. máj družstevníkom,
Roľníckemu družstvu Pod Skalkou z Krásnej Hôrky,
ktorí sa tu zišli na výročnej členskej schôdzi, aby zhodnotili výsledky hospodárenia za rok 2008. V prednesenej správe bol podrobne zhodnotený uplynulý rok.

takmer 100% vyššia ako z neekologickej výroby. Potrebnú kvalitu
môžu dosiahnuť len preosievaním
lúk a pasienkov kvalitnými ekologickými osivami. V roku 2008
urobili prísev na 30 ha a vyrobili 1
963,7 t senáže a 419,3 t sena.
Stabilizovanú majú aj živočíšnu
výrobu, ktorej výsledky sa tiež
prejavujú na ekonomike družstva.

Družstvo hospodári v dosť
ťažkých prírodných podmienkach,
zaoberá sa predovšetkým živočíšnou výrobou - chovom hovädzieho
dobytka, hlavnou trhovou komoditou je kravské mlieko. Rastlinná
výroba sa orientuje na výrobu
krmív pre vlastnú potrebu.
V poľnohospodárskej produkcii a výrobe je družstvo zamerané
odlišným spôsobom, ako okolité
družstvá. Nesmú sa tu používať
žiadne priemyselné hnojivá a robiť
chemické postreky. Pôdu hnoja len
maštaľným hnojom a močovkou.
V ostatných rokoch sa im začalo
dariť, zrekonštruovali takmer
všetky objekty, vybudovali novú
dojáreň a silážne žľaby. Čo sa týka
mechanizácie, aj tu sú spokojní,
na zber krmovín majú viac ako
80% nových strojov a ostatok chcú
dokúpiť v tomto roku. Veľkú časť
investícii financovali zo štrukturálnych fondov, z úverov a iných
zdrojov. Bol im schválený projekt
na modernizáciu strojového parku
a fariem vo výške 3 507 017 Sk na
tri roky.
Roľnícke družstvo v súčasnosti
hospodári na výmere 499,37 ha

pôdy a svoju činnosť zameralo
na ekologické hospodárstvo, čím
sa zvýšila náročnosť pri zbere a
uskladnení krmovín. Pri chove

dobytka nemôžu používať žiadne
ochucovadlá a ostatné jadrové
krmivá môžu nakúpiť len z ekologickej farmy, kde cena komodity je

K 31. decembru minulého roka
mali v družstve ustajnených celkom 293 ks hovädzieho dobytka, z
toho 158 kusov kráv. V roku 2008

Starší ľudia aj v našom meste
si zaslúžia úctu. Jednou z mnohých aktivít, ktoré robí mesto už
dlhé roky pre svojich najstarších
spoluobčanov sú práve návštevy
Oravíc, spojené s kúpaním. V
dobrom nám tieto aktivity závidia
dôchodcovia z iných miest a obcí,
to však nie je o závisti, ale o systematickej práci a starostlivosti o
našich seniorov. Mesto Meander
parku za vykúpanie našich seniorov neplatilo žiadne peniaze ani v
minulosti, a nebude platiť ani do
budúcna. Pre Meander je to akási
samozrejmosť poskytnúť svoje
priestory pre túto mestskú aktivitu. Sú však aj takí občania medzi
nami, ktorí seniorom akoby závideli a vyčítajú, že to príliš zaťažuje
mestský rozpočet. Našťastie je ich
málo, mali by si však uvedomiť, že
aj oni časom zostarnú a až potom
možno zistia, ako si starší človek
váži a má radosť z toho, že mesto
na nich nezabúda.
A nebolo tomu inak ani v stre-

du 27. mája, kedy sa do pohybových aktivít v rámci „Challenge
day“ zapojili aj naši najstarší
spoluobčania - dôchodcovia, kto-

autobusy, ktoré premávali na trase
Tvrdošín - Oravice a tak každý,
kto chcel, sa mohol v Oraviciach
do sýtosti vykúpať. Túto ponuku

nadojili 551 928 litrov mlieka a
oproti roku 2007 sa im dojivosť
zvýšila o 93 608 litrov, čo predstavovalo na jednu dojnicu 4 164
litrov. Ako vyplynulo zo správy,
celkové hospodárenie za rok 2008
bolo kladné.
„Patríme medzi dve družstvá
na Orave, ktoré majú ekologickú
farmu,“ povedal nám predseda
družstva Eduard Ondreják. „Prvé
bolo v Hruštíne a druhí sme boli
my v Krásnej Hôrke. Eko farmu
máme už štvrtý rok, dva roky sme
boli vlastne v konverzii, kým sa
vyčistili lúky a dobytok. Museli
sme predávať mlieko za cenu ako
okolité družstvá, a dnes, po štyroch rokoch, sme už na inej úrovni.
Na mlieko sme dostali certifikát,
ale podmienky sú neúprosné,
všetko podlieha pravidelnej kontrole. Ak by nám v odobratých
vzorkách mlieka, krmiva, alebo
hnojiva zistili nejaké nedostatky,
prišli by sme o certifikát na eko
farmu. Mlieko, ktoré vyrábame,
predávame do Olomouca, kde sme
si našli odberateľa. V začiatkoch
sme ho vozili do Kežmarku, ale
tam to nejako nešlo a tak stáleho odberateľa sme si našli práve
v Česku. Okrem mlieka je tu
možnosť predávať aj ekologické
mäso, zatiaľ sme v začiatkoch, ale
robíme všetko pre to, aby sme aj v
tejto oblasti napredovali.“ (jh)

Oravické bazény sa zaplnili seniormi

rí tento deň strávili v Oraviciach
v Meander parku. Mesto, ako to
už tradične býva, poskytlo dva

mesta využilo takmer dvestoosemdesiat dôchodcov, ktorí sa
zapojili do pohybových aktivít,

urobili niečo pre svoje zdravie. I
keď v tento deň nesvietilo slniečko, v Meandri pri vodných atrakciách vládla medzi dôchodcami
výborná nálada, čo nám potvrdili
aj koordinátorky Marta Bakošová
a Mária Gallasová. Opýtali sme sa
aj ďalších účastníkov. Ján Balún:
„Vlani som v Meandri nebol pre
pracovné povinnosti, som tu vlastne prvý raz, ale musím povedať, že
je tu výborne, voda mi pomohla
na kĺby. Samozrejme, že sa patrí
poďakovať mestu a primátorovi
za to, že sa aj takýmto spôsobom
o nás stará.“ Helena Donovalová:
„Ešte nikdy som nebola v týchto
bazénoch, i keď mi mnohí hovorili, aké je to výborné. Dnes som
sa rozhodla, že pôjdem a musím
povedať, že na tie moje kĺby, to je
úľava. Ja nedám dopustiť na nášho
primátora, ktorý sa takto o nás stará a chcem sa mu aj touto cestou
poďakovať a nielen za Oravice,
ale za koncerty, ktoré sa robia na
sídlisku Medvedzie.“
(jh)

I keď nás kniha sprevádza celým životom a považujeme ju za najlepšieho priateľa človeka, musíme si
položiť otázku, či aj v dnešnej dobe je tomu tak. Na
otázku, či sa číta viac, alebo menej a aké knihy, nám
odpovedala Amália Šimičáková z mestskej knižnice.

sovej, Jána Hollého, M. R. Štefánika a
ďalších. Plánované sú aj osobné besedy
so spisovateľmi, „čítanie“ s predškolákmi v knižnici a ďalšie nemenej
zaujímavé akcie.
V tomto roku dostala naša knižnica
z rozpočtu Ministerstva kultúry SR
dotáciu na dva projekty, prvý vo výške 1 045 eur na zakúpenie výpočtovej
techniky a druhý v sume 1 500 eur, na
nákup knižničného fondu.
Knižnica pre verejnosť je otvorená
od pondelku do piatku v čase od 830 30
16 . Mestská knižnica má pobočku
na sídlisku Medvedzie.
(jh)

- Žilina a kat. F - Silvia Cséfalvayová - Žilina.
Našu ZUŠ na súťaži reprezentovali dvaja žiaci E. Ballekovej
a osem žiakov riad. Mgr. art. S.
Vaseka. Veľmi dobrý výkon podal
J. Kompan od E. Ballekovej. Jeho
hranie bolo ocenené cenou rodičovského združenia a tú istú cenu
si prevzala i D. Čierna z triedy Mgr.
art. S. Vaseka.
O úspešnú účasť našej školy sa
postarali P. Cvacho - 2. miesto a
R. Cvacho - 3. miesto v kat. D, M.
Jantošík - 3. miesto v kat. C a A.
Puchelová - 3. miesto v kat. A.
Absolútnymi víťazmi v kategóriách ZUŠ sa stal Ján Ferko z
Humenného a v kategórií konzervatórií Silvia Cséfalvayová zo
Žiliny, ktorí získali cenu primátora
mesta Ivana Šašku.
Okorenením súťaže bola výstava 40 druhov akordeónov vrátane
heligóniek firmy Delícia z Hořovíc
- ČR, ktorú sprostredkoval majiteľ
a riaditeľ Zdeňek Koutný a tiež
výstava prác žiakov výtvarného odboru školy pod názvom Výtvarné
podoby hudby.
(jh)

Gaudeamus igitur
v mestskom úrade

Obradná miestnosť mestského
úradu sa 27. mája zaplnila študentmi nášho gymnázia, maturantmi. Prišli si tu prevziať svoje
maturitné vysvedčenia, ktoré im
slávnostne odovzdávala riaditeľka
školy Alena Golboňová. Uvoľnenosť a úsmev sa zračili na tvárach
študentov, nechýbala však ani
nostalgia za študentskými rokmi

me v tom symboliku už spomínanej
vďaky vedeniu mesta Tvrdošín za
pomoc našej škole.“
Ako toto stretnutie vnímali
študenti, keď si prebrali maturitné vysvedčenia sme sa bezprostredne dozvedeli od nich:
„Osemročné štúdium a dnešné
odovzdanie vysvedčenia v týchto
priestoroch bolo slávnostným

a poznanie, že sa takto spoločne
ako trieda stretávajú naposledy.
Bodkou za peknou akciou bola
študentská hymna Gaudeamus
igitur..., ktorá sa rozoznela z úst
študentov. Na netradičný spôsob
odovzdávania maturitných vysvedčení sme sa opýtali riaditeľky
školy.
„Chceli sme týmto spôsobom
vyjadriť aj vďaku mestu Tvrdošín.
Boli by sme radi, keby z toho bola
tradícia a zúčastňovali sa jej aj
predstavitelia mesta, pokiaľ im to
čas dovolí. Vzhľadom na to, že sme
ho pripravili tak narýchlo, chceli
by sme z tohto stretnutia urobiť
tradíciu, aby spätosť medzi mestom a školu bola výraznejšia. Vidí-

uzavretím môjho štúdia na tejto
škole, skončil sa tu môj študentský
život a nádherné roky, ktoré som
v škole prežila. Chcem študovať
ďalej na vysokej škole, verím, že
sa mi to podarí,“ povedala nám
Barbora Žuffová.
„V prvom rade ukončenie
stredoškolského vzdelania a nový
krok do ďalšieho života. Spomínať
na túto školu budem po celý život
len v dobrom, pretože mi prirástla
k srdcu a keby som mohol, tak tu
ostanem aj naďalej, ale aj ja idem
študovať vysokú školu a tak má
čaká ďalšia etapa v mojom živote,
škole však prajem všetko najlepšie,“ povedal nám Matúš Knižacky.
(jh)

Akordeonista Ján Špirec nevynechal
doposiaľ ani jeden z piatich ročníkov medzinárodnej akordeónovej súťaže, ktorú
každoročne organizuje ZUŠ Tvrdošín a
vždy sa umiestnil medzi víťazmi. Nebolo

vďaka môjmu učiteľovi Marekovi Kukovi
som sa v nej veľa naučil. Môžem povedať,
že mi dal veľmi dobré hudobné vzdelanie
na ďalšie moje štúdium a som za to škole
a učiteľovi vďačný.“
Čo bolo impulzom pre teba, aby
si pokračoval ďalej v štúdiu na konzervatóriu?
„Baví ma hra na akordeóne, ako
som už povedal z Tvrdošína som mal
dobré základy, veď okrem rodičov ma
podporovala škola, mesto a pravidelne
sme chodili na súťaže, kde som sa mohol
porovnávať so žiakmi iných škôl.“
Aká hudba ťa najviac baví?
„Asi vážna, k nej najviac inklinujem,
ale nevyhýbam sa ani inej.“
Skončíš konzervatórium a čo plánuješ robiť ďalej, živiť sa hudbou,
alebo niečo iné?
„V prvom rade by som chcel študovať niekde na vysokej škole v zahraničí
a bavilo by ma aj živiť sa hudbou, i keď
je ťažké presadiť sa medzi hudobníkmi,
verím, že sa mi to časom podarí.“
Ako dlho hráš denne na harmonike?
„Snažím sa dodržať najmenej dve
hodiny denne i keď niekedy to nevyjde,
pre iné povinnosti.“
J. Špirec sa už jedenásť rokov venuje tejto záľube, v rodine hrával na
harmonike len jeho dedko, ale ako nám
povedal, to bola iná hudba. Vlastnú
harmoniku ešte nemá, pretože kvalitné
nástroje nie sú najlacnejšie, ale časom
si chce kúpiť a veľmi rád by bol ak by
mu pomohol aj nejaký sponzor. V súčasnosti hrá na zapožičanom akordeóne od
svojej profesorky.
(jh)

Jedenásť rokov v zajatí akordeónu

Takmer 60 tisíc výpožičiek

Mestská knižnica poskytuje svoje služby žiakom základných škôl,
stredoškolákom, vysokoškolákom,
dôchodcom, nezamestnaným a ďalším
návštevníkom knižnice. V roku 2008
mala knižnica registrovaných 1 218
čitateľov, z nich bolo 358 čitateľov
do 15 rokov, ktori ju v priebehu roka
navštívili 11 465 krát a vypožičali si

57 164 kníh. Knižnica mala k dispozícii 29 858 knižničných jednotiek (z
toho odborná literatúra 10 431, krásna literatúra pre dospelých 11 193,
odborná literatúra pre deti 1 410 a
krásna literatúra pre deti 6 824 kníh).
Čitatelia si môžu v knižnici vypožičať
aj týždenníky a iné periodiká. Najviac
si vypožičiavali krásnu literatúru pre

dospelých - 23 232 kníh a detskú
literatúru - 14 744, čo svedčí o tom,
že deti nestratili záujem o čítanie.
Knižnica na požiadanie poskytuje aj
medziknižničnú výpožičkovú službu z iných knižníc a tieto jej služby
využívajú najmä študenti stredných a
vysokých škôl, ktorí potrebujú najmä
odbornú literatúru.
Aj v tomto roku má knižnica naplánované rôzne sprievodné podujatia,
akými sú rozprávkové dopoludnia s
deťmi MŠ a ZŠ, besedy ku výročiam
spisovateľov, výstavky kníh ku výročiam P. O. Hviezdoslava, E. M. Šolté-

Už piaty ročník má za sebou
medzinárodná akordeónová súťaž
Koncertný akordeón 2009, ktorá sa
uskutočnila 7. mája v ZŠ Š. Šmálika. V šiestich kategóriách, štyri pre
ZUŠ a dve pre konzervatóriá, súťažilo 68 súťažiacich, čo je o 10 viac
ako vlani. Súťažiacich hodnotili
tri poroty pod vedením predsedov
prof. Miroslava Košnára zo Žiliny,
Doc. Mgr. art. Ireny Medňanskej,
PhD z Prešovskej univerzity a Doc.
Mgr. art. Borisa Lenka z VŠMU z
Bratislavy.
Takmer stoštyridsať účastníkov
(hráčov, porotcov, pedagógov a pozorovateľov) prišlo z Trenčianskych
Teplíc, Kremnice, K. N. Mesta, Námestova, Novej Bane, Tvrdošína,
Omšenia, D. Kubína, Hliníka nad
Hronom, Ilavy, Trenčína, B. Bystrice, Starej Ľubovne, Žiliny, Košíc,
Rajca, Giraltoviec, Humenného,
Ostravy, Havířova, Humpolca - ČR
a z poľského Solnoku.
„Súťaž má každý rok stúpajúci
trend, čo je zásluhou dobrých učiteľov, ale aj žiakov,“ povedal na v
závere súťaže Miroslav Košnár,
jeden zo spoluzakladateľov súťaže.

Vo svojom príhovore poďakoval organizátorovi - základnej umeleckej
škole a mestu, že toto podujatie tak
precízne a zodpovedne každoročne

ako doma a už sa tešia na ďalší
ročník.“
Víťazi jednotlivých kategórií:
kat. A - Richard Sokol, Stará Ľu-

Koncertný akordeón 2009

pripravujú. Poďakovanie pridal
aj riaditeľ ZUŠ S. Vasek: „Ďakujem za úspešný priebeh súťaže, o
ktorý sa zaslúžili pracovníci ZUŠ,
sponzori a mesto Tvrdošín, ale aj
ďalším, ktorí sa podieľali na tom,
že účastníci súťaže sa u nás cítili

bovňa a Ľuboš Pisarčík, Námestovo, kat. B - Peter Zamiška, St.
Ľubovňa a Roman Šupej, Žilina,
kat. C - Ján Ferko, Humenné a Filip Urda, Nová Baňa a kat. D - M.
Masaryk - Žilina, kat. E - Michal
Ochodnícky - Žilina, Ján Špirec

tomu inak ani v tomto roku, keď vo svojej
kategórii opäť zvíťazil. Predtým sa stihol
predstaviť na medzinárodnej súťaži v
Dunajskej Strede, kde obsadil bronzovú
priečku Momentálne J. Špirec študuje
druhý ročník na konzervatóriu v Žiline,
položili sme mu niekoľko otázok.
Čo ťa pritiahlo na súťaž?
„Akordeónových súťaží na Slovensku
nie je veľa a ak sa chceme porovnávať,
tak je potrebné sa ich zúčastňovať, ale aj
preto, že som tu opäť stretol veľa známych
akordeonistov.“
Keď sa vrátiš v pamäti o pár rokov
späť, môžeš nám povedať, čo ti dala
ZUŠ v Tvrdošíne?
„Môžem povedať, že dosť, pretože

Je to len o vzájomnej tolerancii
Pred tisíckami rokov sa pes „nasťahoval“ ku ľuďom a zostal pri nás
dodnes. V rôznych dobách psy vykonávali rôzne funkcie: stráženie človeka, stráženie majetku človeka, pasenie
oviec, záchrana ľudí. Tieto funkcie
im zostali dodnes. Avšak pribudli aj
mnohé ďalšie.
Medzi nami sú, žiaľ, aj takí majitelia psov, ktorí sa o nich nedôsledne
starajú, nechávajú ich napospas ulice,
sú sebeckí voči iným ľuďom, už len
tým, že venčia psov tam, kde je to neprípustné, ako sú napríklad detské ihriská, ale aj iné priestranstvá. Vôbec sa
nečudujem tým, ktorí nemajú v láske
psov a psičkárov, keď tí, ktorí majú
psov, nedodržujú základné hygienické
potreby, alebo nechávajú psa pohybovať sa bez dozoru. Sú však aj takí,
ktorí psa jednoducho vyhodia na ulicu,
alebo odvezú do cudzieho mesta.

Ani naše mesto nie je výnimkou,
mestská polícia i napriek tomu, že
odchytáva túlavých psov a následne
ich umiestňuje v záchytnom zariadení areálu technických služieb, nestačí
byť všade. Na druhej strane mesto má
výdavky s takto odchytenými psami,
pretože sa o nich musí starať po určitú
dobu. Ak sa neprihlási, alebo nenájde
majiteľ, tak je pes odvezený do útulku,
alebo ho utratí veterinár.
Aj v tomto prípade chceme apelovať na majiteľov psov, aby dodržiavali
nariadenia, ktoré sa týkajú psov, pretože vinný nie je pes, ale jeho majiteľ,
ktorý sa má o psa starať. Neznepríjemňujte život vašim susedom, priateľom,
známym, či neznámym osobám, ale
dbajte o to, aby sme si všetci vychádzali v ústrety. Samozrejme, ak sa
vyskytnú už určité problémy, je ich
potrebné čo najskôr riešiť.
(jh)
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Hurbanove obrodenecké snahy zanechali v Tvrdošíne stopy
Súťaž
Vodcovia národného hnutia Slovákov, dovtedy neznámeho národa
žijúceho v centre Európy, sa prihlásili k veľkým ideám slobody, rovnosti
Obrodenecké snahy, šíriace sa v prvej polovici 19. storočia
Kto to bol a čo znamenal pre Slovensko ? apobratstva.
celom Slovensku, zasiahli aj Oravskú župu.
;+

Územie Slovenska bolo stá- povednosti za osudy iných, za
ročia súčasťou rôznych štátnych osudy spoločenstva a národa.
útvarov. Boj za národnú identitu
V roku 2007 sme si priposa začal v 19. storočí a jedným menuli 190. výročie jeho naroz najvýznačnejších pilierov pri denia, rok 2007 sa stal Rokom
jeho zrode bol J. M. Hurban. J. M. Hurbana. Pri tejto príležiMá veľkú zásluhu, že sa Slo- tosti mali možnosť obyvatelia
vensko stalo sebavedomým a Tvrdošína vo Výstavnej sále
zvrchovaným štátom. Historici vidieť výstavu, zapožičanú z
ho vnímajú ako skoro renesanč- Hurbanovej siene Národnej rady
nú všestrannú osobnosť, muža SR. Po rekonštrukcii mestského
činu, človeka plného invencie, parku bude socha J. M. Hurbatvorivosti, ale predovšetkým šľa- na v nadživotnej veľkosti jeho
chetnej osobnej a ľudskej zod- dominantou.
Už druhý rok si sprítomňujeme tohto velikána našich dejín formou
súťaže, ktorou si pripomíname 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. J. M. Hurban svojou činnosťou na národnom, ale aj cirkevnom
poli bojoval proti maďarizačným
tendenciám. „V jednej ruke kríž
a v druhej meč, napred!“ Týmito
slovami Svätoboja z Hurbanovej
povesti Svätoplukovci sa dá charakterizovať jeho životná cesta.
Kríž symbolizuje činnosť J. M.
Hurbana v cirkevnej oblasti, meč
zase v národnej. Popri svojej politickej aktivite, ktorou spoluvytváral
a predstavoval slovenskú oficiálnu
politickú reprezentáciu v 19. storočí
bol vyše 40 rokov kňazom evanjelickej cirkvi a. v. Ako evanjelický kňaz
chcel slúžiť slovenskému národu.
„Avšak netušil, do akej miery ho
štúdium na skutočný život kňaza pripravilo. V tom čase nemal o obsahu
kňazského povolania ani predstavu.
Štúdium teológie bolo veľmi biedne.
Dokonca sa o svojich profesoroch
vyjadril, že si činili z kňazstva len
posmech. Aj hlavný profesor teológie na bratislavskom lýceu V.
Šimko si svoju pastorálku odbavil
anekdotami zo svojho kňazského
života v Trenčíne a Vsetíne. Takto
chabo teoreticky pripravený prišiel
do brezovej po Bradlom.“
1. V ktorom roku bol ordinovaný za kňaza?
a/ v roku 1838
b/ v roku 1839
c/ v roku 1840
2. V Brezovej pod Bradlom
nadobúdal Hurban skúsenosti,
vykonával cirkevno-kňazskú a
pastoračnú prácu. Po niekoľkomesačnom účinkovaní písal Augustovi
Horislavovi Škultétymu, že prijatím
kaplánstva urobil šťastný krok. Zo
dňa na deň rástla dôvera a láska
brezovských Slovákov k Hurbanovi,
jeho kázne ich zaujali až natoľko, že
mu ženy nosili do kostola koláče.
2. Kedy sa stal kaplánom v
Brezovej pod Bradlom?
a/ 16. júna 1838
b/ 16. júna 1839
c/ 16. júna 1840
3. Na svojom prvom kňazskom
pôsobisku začal aj s osvetovými
aktivitami- založil nedeľnú školu,
knižnicu, spolok miernosti. Usiloval
sa o založenie pokladnice, z ktorej
by sa preplácali knihy a časopisy,
a tie si potom požičiavali jednotliví
farári a vzdelávali sa. J. M. Hurban pokračoval v štúdiu a začal
realizovať aj svoje smelé literárne a
publicistické plány. V Brezovej vydal prvé „pohoršenie“, to znamená
reč pri príležitosti posviacky novej
školy v Košariskách, kde okrem
iného hovoril o zlej situácii na slovenských školách, ktorá je príčinou
úpadku národa, o ťažkostiach vtedajšieho národného vyučovania bez
spolkov, novín a kníh. „Pohoršenie“
neskôr vydal tlačou v roku 1841 .

Svoje prvé účinkovanie v Brezovej
v cirkevnej oblasti zhodnotil takto:
„Jako kaplán strávil sem v Brezové
v práci pastorání, obšírné, ale jen
povrchní, o tolik intenzívnejší byl
ruch mnou zpusobený v národno –
literárním smyslu.“ Zaujímavosťou
je, že Brezovania si za svojho ďalšieho kňaza nezvolili Hurbana, ale
svojho rodáka T. Hroša, ktorý bol v
Brezovej o päť rokov skôr kaplánom
ako Hurban.
3. V ktorých rokoch pôsobil
Hurban v Brezovej pod Bradlom?
a/ 1838 - 1841
b/ 1839 - 1842
c/ 1840 – 1843
4. V ďalšom svojom pôsobisku
pokračoval v práci, ktorú začal v
Brezovej, usiloval sa o pozdvihnutie
zaostalého cirkevného zboru, pričinil sa o obnovu kostola, získanie
nového organu, nových cirkevných
zvonov, o premenu miestneho
pohostinstva na školskú budovu.
Aktívne sa zúčastňoval na činnosti v
Nitrianskom senioráte, v roku 1846
bol zvolený za dekana škôl. V tomto
období na seba výrazne upozornil aj
svojim bojom proti tzv. Únii, spojeniu uhorských luteránov a kalvínov.
Bol zásadne proti nej, pretože podľa
neho by Úniou stratili Slováci prevahu medzi uhorskými evanjelikmi
a. v. a stali by sa menšinou v radoch
uhorskej protestantskej cirkvi.
Práve kalvinizmus mal „zlomiť“
nemaďarské jazyky v Uhorsku a
vzdaním sa slovenčiny mali slovenskí evanjelici a. v. priniesť „obeť v
prospech uhorskej vlasti“. Podľa
Hurbana nemala Únia len teologické pozadie, ale aj politické.
4. Ktoré bolo Hurbanovo
druhé pôsobisko?
a/ Bratislava
b/ Hlboké
c/ Liptovský Mikuláš
5. Svojou aktivitou proti Únii sa
Hurban dostal až pred dištriktuálny
konvent Preddunajského dištriktu,
ktorý ho obžaloval. Prešporská
cirkev podala na neho žalobu za
to, že ju Hurban obvinil z nevery
a profesorov evanjelického lýcea z
ateizmu, že sa vysmieval z maďarskej národnosti a zákona, a že sa vo
svojich spisoch usiloval podkopať
základy protestantizmu. Súdil ho
aj Nitriansky seniorát, konvent,
konajúci sa vo Vrbovom rozhodol o
zbavení Hurbana kňazského úradu
a nariadil podať na neho novú žalobu z vlastizrady. Do konečného
rozsudku zasiahla revolúcia. Až na
zakročenie samotného cisára bol
opäť uvedený do kňazského úradu.
5. Kedy bol uvedený do kňazského úradu?
a/ v roku 1849
b/ v roku 1850
c/ v roku 1851

Aby sme pochopili význam J.
M. Hurbana a ďalších vodcov počas
národno-obrodeneckého hnutia a
dobrovoľníckych výprav, priblížime
si v skratke hospodársko – sociálnu
situáciu na Orave.
V tomto období žili oravskí poddaní v neobyčajne zlom sociálnom postavení. Bieda a hlad priniesli so sebou
hladomory a epidémie. V tomto čase
bolo bežné, že príčinou smrti bol hlad
a podvýživa. Nepriaznivé klimatické
podmienky hlavne na hornej Orave
spôsobovali časté neúrody a zaostalý
spôsob obrábania pôdy prinášal len
biedu. Mimoriadne kritický pre orav-

ských poddaných bol neúrodný rok
1847: „Zemiaky boli napadnuté nákazou a kapusta sa neurodila...“ Poddaní a želiari boli zaťažení peňažnou
rentou, desatinu odvádzali oravskému
panstvu, k čomu patrili aj „roboty“,
ktorých rozsah závisel od veľkosti
pozemkov. Sedliaci robotovali na
panskom v rámci verejných prác, ktoré
nariaďovala verejná správa. Dedením
sa pozemky drobili a vzrastal počet
bezzemkov. Najchudobnejší (želiari)
hrdlačili „za mizerné bývanie a tri
piade zeme pod zemiaky sto dní na
panskom, čo bolo celé leto“.
Nevyspelosť ľudu ako aj neschop-

nosť národných buditeľov pochopiť
ich sociálne položenie boli príčinou
pasivity a začiatočného nezáujmu o
národný program oravských buditeľov,
ktorí sa začali aktivizovať až v 40-tych
rokoch 19. storočia.
Hurbanov príchod rozčeril „stojaté
vody“ v Tvrdošíne. Pre obyvateľov to
bola veľká udalosť, keď prišlo dobrovoľnícke vojsko v počte pol kompánie
dobrovoľníkov a pol kompánie cisárskeho vojska. Ich postup bol rázny.
Odvolali pôvodné predstavenstvo a
zvolili novú mestskú radu a richtára
Karola Lippaya. Je na škodu veci, že po
niekoľkých mesiacoch dobrovoľníkov
vytlačili z Oravy, ktorí museli ustúpiť
cez Mutné do poľského Živca.
Príchod J. M. Hurbana a ďalších
dobrovoľníkov do Tvrdošína zostane
zapísaný v histórii mesta. Znamenal

Pracovníčky Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, ktoré
ako zástupkyne hlavného organizátora pricestovali vo štvrtok 7. mája do
Tvrdošína, boli od samého poludnia v
stave plnej pohotovosti. Nemali dôvod
na nervozitu, veď nácvik otvorenia
výstavy prebehol bezchybne, ale čas
ubiehal bez jedinej správy o pohybe
očakávaných autoriek unikátnych
ručných prác. Nakoniec predsa len
pricestovali, dokonca bez meškania,
ibaže namiesto avizovanej štvorčlennej delegácie sa na poschodie MsKS
nahrnula štyridsaťčlenná dámska jednotka. Domáce hostiteľky, ktoré majú
bohatú prax v riešení neštandardných
situácií, nespanikárili. Rozbehli sa do
susednej predajne a v priebehu niekoľkých minút pripravili v zasadačke
budovy štandardné pohostenie. V
susednej miestnosti sa medzitým rozbehla vernisáž za aktívnej asistencie
tvorkýň z Krakova. Výraz „asistencia“
sa však v tomto spojení príliš vzďaľuje
od reality. Keď sa poľské ženy, povestné výnimočnou komunikatívnosťou,

dostanú k slovu, ťažko sa ho vzdávajú.
Podobný postup zachovali i vo štvrtok,
ibaže to, čo sa pri iných príležitostiach
stáva rušivým prvkom, zapôsobilo te-

Zvedavosť prepukla až počas
prestávky, keď sa „učnice“ začali
živo zaujímať o odborný názov predvádzaných techník, chceli spoznať

raz v podobe improvizovanej inštruktáže ako najcennejší prínos celého
podujatia. Krakovianky boli ochotné
donekonečna opakovať zaužívané postupy a naprávať začiatočnícke chyby.

odbornú terminológiu a schválené
technologické postupy. Krojovaná
vedúca poľskej výpravy priznala, že
pokus o vedecký prieskum sa začal
pred niekoľkým rokmi, ale vzápätí

ho odborníci pozastavili, keď sa nedokázali zhodnúť v názore, či ide o
remeslo alebo o umenie. Kategória
„umeleckého remesla“, ako ju poznáme u nás, nezapustila zrejme v Poľsku
dostatočne hlboké korene.
Neostáva teda iné, len laicky úprimne obdivovať všetky tie dečky, obrusy,
obrazové portréty, krajinky, zátišia a
vôbec všetko, čím dokážu poľské ženy
prizdobiť svoje domácnosti a bytové
doplnky. Hlavnými pracovnými nástrojmi sú zahnutá ihla a člnok, pričom
mužskej populácii už vonkoncom netreba vedieť, či výsledný výtvor vznikol paličkovaním, háčkovaním alebo
vyšívaním. Hlavne, že je pekný. A keby
aj nebol, začínajúca autorka určite nepohrdne pochvalou za vytrvalosť.
Ešte k výstave. V poľštine má
názov Koronek czar a v Tvrdošíne
dostala pomenovanie Frivolitka a
iné ručné práce. Potrvá do 22. mája
a v záverečný deň ju organizátori
prevezú do Oravského kultúrneho
strediska v Dolnom Kubín, kde sa
zdrží až do 4. júna. Pavel Abraham

Z príbehu, ktorý sa začal odvíjať
v roku 2006, vyplýva skúsenosť, ktorá dokazuje, že do jedného projektu
je možné zapojiť sa i dvakrát a že
podmienky projektu možno navyše
využiť k účasti v zaujímavej súťaži.
To všetko sa stalo. Nie s pomocou
tajomných síl, ale zásluhou Anny
Ďurčekovej, vedúcej informačného
centra Spojenej školy v Tvrdošíne,
ktorá zanovito trvá na tvrdení, že bez
výraznej podpory vedenia školy by
sa nepresadila. Treba ešte pripomenúť, že súčasťou informačného centra je knižnica - a môžeme začať.
Neúprosný čas má na svedomí,
že technické i nábytkové vybavenie
knižnice v roku 2006 už nebolo
možno nazvať inak, ako – zastarané.
Škola v tom období nedisponovala
dostatočným kapitálom a tak vyvstala otázka, kde vziať, aby bol vlk
sýty a baran celý? Riešenie napokon
ponúkol projekt Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc. Škola
v ňom uspela a získala z ministerstva
školstva dotáciu vo výške 94 000 Sk,
ktorú využila na nákup troch nových
počítačov. Úspech podnietil Annu

Ďurčekovú ku spracovaniu ďalšieho
projektu v tejto oblasti. Pokus v roku
2008 bol opäť úspešný a obohatil
knižnicu o 100 000 Sk. Pribudli
ďalšie dva počítače s pripojením na
internet a knihy podľa odporúčaní
učiteľov jednotlivých predmetov
v hodnote 50 000 Sk. Obnovy sa
dočkalo i nábytkové vybavenie,
uhradené z neinvestičného školského
fondu Bakalár.
Nasledovala súťaž, ktorá úzko
súvisí s predchádzajúcim projektom.
„Samotné spracovanie projektu by
nemalo nádej na úspech, keby neobsahoval pridružené aktivity,“ vysvetľuje Anna Ďurčeková. „Využili sme
preto jednu z aktivít, ktorú vyhlásila
Slovenská pedagogická knižnica v
Bratislave - súťaž O najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici.
Vlani pri príležitosti Dňa školských
knižníc, ktorý pripadá na 27. októbra, sme zorganizovali v knižnici
zaujímavé podujatie. Pozostávalo z
troch častí. Prvou bola dramatizácia
románu Malý princ, v druhej museli
študenti vypracovať úlohy spojené s
vyhľadávaním informácií pomocou

internetu, počítača a literárnych diel,
treťou bol rozbor schémy. Dokumentáciu s opisom priebehu súťaže sme
odoslali vyhlasovateľovi. Istý čas
panovalo ticho, ale pred nedávnom
som dostala na 14. mája pozvánku
do Univerzitnej knižnice v Bratislave na medzinárodnú konferenciu

Školské knižnice ako informačné a
kultúrne centrá. Práve na nej bolo
vyhodnotenie spomínanej súťaže, z
ktorého vyplynulo, že sme sa umiestnili na 6. mieste spomedzi 343 škôl a
získali sme odmenu v hodnote 10 000
korún na nákup kníh podľa vlastného výberu.“
(pa)

V obci Lednické Rovne sa 13. a 14.
júna sa konal 20. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky malých dychových hudieb
pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavla Sedláčka.
Sobota patrila súťažnému programu,
v ktorom sa predstavili dychové súbory
Drotári, Lieskovanka, Grinavanka, Minciar, Selanka, Hodrušanka, Senčanka a
po prvýkrát naša Tvrdošanka. Tá sa tento
rok dostala medzi najlepšie slovenské
dychové súbory a odniesla si dve cenné
trofeje - umiestnenie v „Zlatom a pásme“
a Cenu za najlepšiu dramaturgiu zúčastnených súborov. Tvrdošanka prvýkrát
prelomila bariéru a ako prvá z oravských
dychových súborov sa zúčastnila tejto
celoslovenskej súťaže a odniesla si dve

z najvyšších ocenení. Bezprostredne po
súťaži sme sa spýtali Daniela Kolejáka,
kapelníka DH Tvrdošanka na dojmy zo súťaže: „Konkurencia bola silná, Tvrdošanka
zastupovala celý Žilinský kraj, a preto to
bola aj veľká zodpovednosť. Napriek tomu
sa všetci členovia maximálne sústredili a
podali výborný výkon, ktorý sa odzrkadlil
v celkovom hodnotení. Pre všetkých členov
je to veľká odmena za dlhé hodiny skúšok
na úkor svojho voľného času a rodiny.
Preto sa chcem poďakovať všetkým členom dychovej hudby, ale aj ich rodinným
príslušníkom za podporu a pochopenie,
taktiež primátorovi Ivanovi Śaškovi a
mestu Tvrdošín za vytvorenie optimálnych
podmienok pre existenciu a účinkovanie
dychovej hudby Tvrdošanka .“

Už po ôsmykrát zneli v mestskom
kultúrnom stredisku ľudové a moderné pesničky v podaní detí našich škôl,
ktorí si tu zmerali svoje sily v štyroch

a Samuel Belopotočan tretiu.
Najmenej detí sa prihlásilo do tretej a štvrtej kategórie, kde sa spievali
moderné pesničky.

Diplomy a vecné ceny víťazom
na záver odovzdávala predsedníčka
poroty Darina Šašková, ktorá vyhodnotila súťaž.
Výsledky 8. ročníka Tvrdošínskej
studničky
Ľudové piesne: 1. kategória žiaci
ZŠ 1. – 4. ročník: 1. Nikola Simanová
- ZŠ Š. Šmálika, 2. Matej Habovštiak
- ZŠ Š. Šmálika, 2. Paulína Krkošková
- ZŠ M. Medveckej, 3. Kristína Marušťáková - ZŠ Š. Šmálika, 3. Samuel
Belopotočan - ZŠ M. Medveckej.
2. kategória žiaci ZŠ 5. - 9. roč-

ník: . Veronika Feilhauerová - ZŠ Š.
Šmálika, 2. Sabína Branická - ZŠ Š.
Šmálika, 3. Martina Sameliaková - ZŠ
M. Medveckej, 3. Zuzana Badárová ZŠ M. Medveckej.
Moderné piesne: 3. kategória žiaci
ZŠ 1. - 4. ročník: . Martina Vranová ZŠ Š. Šmálika, 2. Vanesa Záňová - ZŠ
M. Medveckej.
4. kategória žiaci ZŠ 5. - 9. ročník – Moderné piesne: 1. Katarína
Stredanská - Gymnázium Tvrdošín,
2. Martina Sameliaková - ZŠ M. Medveckej.
(jh)

Firma Panasonic a Panax v zastúpení M. Tabačekom a M. Paľom
darovali deťom v MŠ Krásna Hôrka
7 kusov počítačov. Prvé štyri deti
dostali ako darček k sviatku MDD.

Dlhodobým úsilím učiteliek je
aj vzhľadom na klesajúcu populáciu zvýšiť kredit materskej školy a
kvalitu prípravy detí do základnej
školy, ku ktorým veľmi prispeli
aj týmto darom firmy Panasonic
a Panax. Deti sa sponzorom za
tento darček poďakovali básničkou a pesničkou a poďakovanie si
sponzori vypočuli aj od učiteliek.
Vedenie materskej školy touto
cestou chce poďakovať aktívnym
rodičom, ktorí poskytli školskému
zariadeniu pomoc, hlavne však
Jurajovi Ballekovi.

Prirodzená krása nepotrebuje terminológiu

Úspešní s projektmi i v súťaži

1
2
3
4
5

Tvrdošanka v Zlatom pásme

Tvrdošínska spievajúca studnička

Správne odpovede z aprílovej súťaže (kupón č. 10)
- 1. b, 2. b, 3. c, 4. a, 5.c

Otázka č. Správ. odpoveď

Počítače pre najmenších

KUPÓN č. 11
Meno: ..........................................................
Adresa: ........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
Číslo tel.: ....................................................

veľa v roku 1849 a znamená pre nás
veľa i dnes. Zaujímavosťou je, že sa
popri sebe objavili mená J. M. Hurbana a Martina Šašku, predka nášho
primátora.
Pri skúmaní historických materiálov o J. M. Hurbanovi sme „narazili“
na Zmluvu medzi Ev. a. v. cirkevným
zborom v Hlbokom a majstrom Martinom Šaškom o stavbe organa.
Archívny materiál preskúmal M.
Hvožďara, ktorý vo svojej knihe J. M.
Hurban a jeho zápas o pravé hodnoty
cirkvi a národa píše: „Zrejme v zbore chudobnom na materiálne statky nebolo dosť
peňazí. Dokončený bol v roku 1857, ale
poistenky Šaškovcov, otca a synov Martina a Jána, siahajú až po február 1860 a
hovoria ˇo dluhu organovemˇ. Šaškovcov
s Hurbanom spájalo srdečné priateľstvo,
preto dokázali byť zhovievaví.“

kategóriách.
Najviac bola obsadená prvá
kategória pre prvý až štvrtý ročník, kde sa prihlásili aj chlapci
a neobišli najhoršie, Matej Habovštiak obsadil druhú priečku

Už tradične v prestávke, kedy
zasadala odborná porota, sa deťom
predstavili speváci z domova mládeže, ktorí im zahrali a zaspievali
niekoľko pesničiek zo svojho repertoáru.
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Narodili sa

29. 4.
1. 5.
8. 5.
12. 5.
12. 5.
14. 5.
18. 5.
23. 5.
24. 5.
27. 5.
29. 5.

Jakub Kovalik
Kristián Juríčka
Max Paľa
Lenka Bakošová
Tatiana Žuffová
Sofia Hudáková
Eva Medvecká
Soňa Belvončíková
Michaela Jagelková
Barbora Želudeková
Nina Brňáková

Sobáše

9. 5.
16. 5.
23. 5.
30. 5.

Marcela Kekeliaková – Ing. Juraj Kahaník
Mgr. Michaela Krúpová – Mgr. Tomáš Pikulík
Patrícia Ontková – Martin Starek
Monika Kurajdová – Miloš Vysloužil

Odišli z našich radov

13. 5. Františka Kaleadisová
25. 5. Eva Ciblíková
31. 5. Ivan Kováčik

79-ročná
46-ročná
41-ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožila naša spoluobčianka:

80 rokov
Antónia Smreková

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

Putovná sova pre ZŠ M. Medveckej

Expozícia tatranskej prírody a Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici
10. júna hostila 140 žiakov základných
škôl z Popradu, Trstenej, Tvrdošína,
Hladovky, Zuberca, Pribyliny, Tatranskej Štrby, Vysokých Tatier, Ždiaru a
Spišskej Starej Vsi. Ich cieľom bolo
zúročiť získané vedomosti o prírode
Tatier a tak vyhrať vedomostnú súťaž
o prírode Tatranského národného
parku „Putovná sova“. Jej tohtoročný
6. ročník aj tentoraz pripravili Štátne
lesy Tatranského národného parku (ŠL
TANAP-u).
Najúspešnejší spomedzi mladších
žiakov, triedy 1. až 5. základných
škôl, boli piataci zo Základnej školy
Tvrdošín - Medvedzie. Sošku sovy
v kategórii starších žiakov (triedy 6.
až 9. základných škôl) si odniesli členovia Ekokrúžku zo Základnej školy
v Trstenej.
Úlohou päťčlenných družstiev
v oboch vekových kategóriách bolo
okrem správnych odpovedí na otázky, týkajúcich sa základných údajov

o Tatranskom národnom parku, určiť
podľa vetvičiek druhy listnatých a
ihličnatých stromov, podľa stôp vystopovať živočíchov, ohmataním vzorky
rozpoznať základné druhy hornín
Západných a Východných Tatier, pomenovať druhy kvetov a húb, správne
utvoriť jednoduchý potravinový reťazec živočíchov či uhádnuť, aké zviera
zanechalo svoj hlas na magnetofónovom zázname.
Lesní pedagógovia z radov zamestnancov Štátnych lesov TANAP-u vo
všetkých dvanástich ochranných obvodoch od Oravy po Červený Kláštor
sa svojim zverencom – žiakom základných škôl – venujú pravidelne na
spoločných stretnutiach počas celého
školského roka. Súťaž Putovná sova je
ukončením celoročnej práce malých a
veľkých školákov. Ekovýchova, zameraná na prírodu Tatranského národného parku, je pre lesných pedagógov a
ich zverencov už siedmy rok neodmysliteľnou súčasťou vyučovacích hodín
vlastivedy a prírodopisu.

Projekt „Modrá stužka mesto bez
odpadkov“ má veľa sprievodných
podujatí. Jedným z nich bola výstava
obrazov detí v ART Galérii Schürger,
ktorá bola slávnostne 30. mája otvorená. Výstavu kresieb deti predškolského
veku od 4 do 6 rokov, na ktorej deti prezentujú svoj názor na spojenie s prírodou slávnostne otvorila Anna Lenková,

Daniel Bidelnica a Anna Šimanková.
Súčasťou uvedenej výstavy bola aj súťaž pod názvom Pramienok. Do tejto
súťaže bolo zapojených 158 prác z troch
oravských okresov. Odborná porota
z nich nakoniec vyberie tridsať prác,
ktoré postúpia do záverečného finále,
ktoré sa uskutoční 28. júna v Trstenej.
Výstava bola ukončená 15. júna.

Deti vystavovali v ART Galérii Schürger

Úspešne na medzinárodnom festivale

Tento nesúťažný štafetový beh, ktorého úlohou je posilniť medzinárodné priateľstvo a porozumenie, bol založený pred
20 rokmi indickým filozofom, atlétom,
umelcom a básnikom Sri Chinmoyom.
Na Slovensko sa dostal v roku 1993 a
odvtedy sa už uskutočnilo niekoľko
ročníkov. V tomto roku začal beh 1. júna
v Malackách a bude končiť 13. júna v
Košiciach.
„Beh je zasvätený myšlienke harmónie. Snažíme sa inšpirovať ľudí k
myšlienke, že každý jeden z nás je zodpovedný za harmóniu a pokiaľ chceme
zmeniť svet a vytvoriť harmóniu, priateľstvo a porozumenie medzi ľuďmi,
tak musíme začať práve od seba. Pri
návšteve Tvrdošína máme za sebou už
päť bežeckých dní, počas ktorých denne
bežíme od päťdesiat do sedemdesiat
kilometrov a po dobehnutí do cieľa v
Košiciach budeme mať za sebou viac
ako šesťsto kilometrov. V skupine s
nami bežia ľudia, ktorí sa behu venujú,
alebo je to pre nich každodenná zále-

žitosť. Medzi nami sú bežci a bežkyne
v rozpätí od 25 do 45 rokov zo Žiliny,
Prešova, Prahy a ďalších miest,“ po-

Známa námietka o miešaní hrušiek s jablkami neobstojí. Na oslavách Medzinárodného dňa detí v
Tvrdošíne každoročne vidno cieľavedomú snahu vedenia mesta, ktoré
vypovedalo vojnu šablónovitosti,
o vytvorenie pestrej programovej
zmesi. V tomto duchu prebiehali aj
pondelkové oslavy v deň sviatku.
Začali už predpoludním v
kine Javor dvoma divadelnými
predstaveniami pre škôlkarov a
žiakov Základnej školy Márie
Medveckej. Pozvanie do Tvrdošína
prijala i výjazdová skupina Slovenského paralympijského výboru.
Jej príslušníci nainštalovali pod
strechou tribúny na Michalskom
námestí stacionárne bicykle, na
ktorých si deti usmerňované šikovným moderátorom a odmenené
po jazde hračkou Jojo odšliapavali
počas troch hodín svoje kilometre.

Menej šťastia mali ich rovesníci na
„ozajstných“ bicykloch a kolieskových korčuliach. Na okruh po sídlisku ich organizátori púšťali iba
v prestávkach medzi dažďovými
prehánkami.
Voľnú plochu námestíčka medzitým obsadili technici bratislavskej spoločnosti AZAD
(agentúra zážitkov a dobrodružstiev). Netrvalo dlho a deti mali
k dispozícii veľkú lezeckú stenu
v tvare kaktusu, obrovskú šmýkačku a ďalšie atrakcie. Riaditeľ
spoločnosti Zdeno Zvara v sebe
nezaprel Tvrdošínčana a prispel
atraktívnou cenou. Šťastnou vyžrebovanou výherkyňou bola desaťročná Sandra Harkabúzová zo
sídliska Medvedzie, ktorá sa stane
účastníčkou týždňového detského
tábora v Chorvátsku s termínom
podľa vlastného výberu.

Zbierka na „Kolesách proti
rakovine“, ktorú v našom meste
organizovali a koordinovali pracovníci centra voľného času, bola
i v tomto roku určená deťom, mládeži i dospelým s cieľom zapojiť
sa do športovej aktivity. Projekt
je postavený na čo najväčšej účasti
verejnosti. Formou zvládnutia
stanovej dĺžky trate na akomkoľvek nemotorovom kolieskovom
vozidle a prispením symbolickou
sumou na podporu v boji proti rakovine sa verejnosť stáva súčasťou
projektu.
Zámerom hlavného organizátora bolo taktiež zviditeľniť zbierku
„Na kolesách proti rakovine“ formou hračky jojo, ktorú si účastníci
mohli kúpiť za symbolickú sumu.
Do kampane sa aktívne zapojili
pracovníčky CVČ a žiačky zo ZŠ
Márie Medveckej, ktorí vyzbierali
320,1 eur.
V rámci aktivity „mobilné

fitnes“ sa aj napriek daždivému
počasiu do aktivity zapojilo 100
detí vrátane dospelých cyklistov,
ktorí na cyklotrenažéroch našliapali 406,102 km a absolvovali aj
symbolickú jazdu na kolesách na
Michalskom námestí.

vedal nám jeden z účastníkov Rasťo
Uličný z Prešova.
Štafetu bežcov a bežkýň s pochodňou

v našom meste v sobotu 6. júna na Michalskom námestí privítal primátor Ivan
Šaško a poslanec MsZ Milan Kováč, ktorí
im do ďalšieho behu popriali veľa síl a
zdravia. Nechýbala ani kultúrny program
v podaní žiakov ZUŠ. Na pódiu sa všetci
členovia behu predstavili a v kocke oboznámili prítomných občanov s myšlienkou
Svetového behu harmónie. Nasledovalo
krátke občerstvenie v priestoroch mestského kultúrneho strediska a potom sa už
štafeta vydala na ďalšiu púť. Symbolický
štafetu z Tvrdošína, ktorá v sobou končila
v Liptovskom Mikuláši, rozbehol Milan
Kováč. Medzi bežcami nechýbal ani
maratónec Viktor Fonfer a ďalší mladí
ľudia, ktorí ich z mesta odprevadili podporným behom.
Len pre zaujímavosť uvádzame,
že pochodeň v rámci tohto podujatia
zapaľujú známe osobnosti spoločenského, politického či kultúrneho života
spomenúť by sme mohli Petra Dvorského, Nelsona Mandelu, či Muhammada
Aliho a iných. Text a foto: J. Horňák

S divadelným predstavením, atrakciami a speváčkou Kristínou

Na kolesách proti rakovine

Hlav ný m hudobný m hosťom vlaňajších osláv bol Martin
Konrád. Tentoraz ho vystriedala
speváčka Kristína, nový objav
slovenskej hudobnej scény. Komunikácia medzi hľadiskom a
javiskom fungovala bezchybne a
tak nečudo, že záver osláv pripravených mestom nastal až po 18.
hodine. Trvali teda deväť hodín
a dôležité je pripomenúť, že deti

neboli iba v pozícii obdarovaných.
Máme na mysli deti z mestského
centra voľného času, ktoré využilo
sviatok na zorganizovanie peňažnej zbierky. Po návrate z ulíc mesta
nastalo rátanie a výťažok - 320
eur (9640 Sk) odovzdala šéf ka
CVČ Daniela Jurincová ešte v ten
istý deň zástupkyni Slovenského
paralympijského výboru.
Pavel Abraham

FORDYCH 2009

V nedeľu 19. júla o 1500 sa na Michalskom námestí uskutoční festival dychových orchestrov FORDYCH 2009.
Program začne spoločnou skladbou monster koncert
„Tvrdošínska polka“ a „Tam pod Tatrami“. Predstavia sa
vám DH Tvrdošanka, DH Supranka z Ružomberka, DH
Fatranka zo Žiliny, DH Oravanka z Trstenej, DH Kysučanka z Kysúckeho Nového Mesta a Parafialna Orkiestra
z Laskovej. Srdečne pozývame všetkých milovníkov dychovej hudby na príjemné nedeľné popoludnie.

Zabavte sa floorballom

Pozývame všetkých nadšencov floorballu na TS CUP 2009
- STREET FLOORBALL, ktorý
sa uskutoční 4. 7. a ZŠ Márie
Medveckej na športovom ihrisku
so začiatkom o 900.
Turnaja sa zúčastnia hráči zo
Slovenskej a Českej republiky.
Súťažiť sa bude aj o najtvrdšiu
strelu, najrýchlejšieho hráča a
nebude chýbať ani žonglovanie s
loptičkou.
Do súťaže sú prihlásené družstvá žien, mužov, mix družstvá a
deti do 15 rokov.

V Rajeckých Tepliciach sa 10. - 11. júna uskutočnil VIII. Medzinárodný akordeónový festival
Euromusette - Golden tango, ktorého sa zúčastnili žiaci našej ZUŠ. V silnej konkurencii získali
pekné umiestnenia: z triedy E. Ballekovej v I. kategórií 1. miesto Jozef Kompan a v VI. kat.
3. miesto Martin Babinský. Z triedy M. Kuku v II. kat. 2. miesto Veronika Feilhauerová a v I.
kat. 3. miesto Radovan Vrana, z triedy Mgr. Art. S. Vaseka v VI. kat., 1. miesto Matúš Jantošík
a 2. miesto Rudolf Cvacho, v I. kat 2. miesto. Andrea Puchelová a v III. kat 2. miesto. Lenka
Turčáková a Andrej Chorvát. K dosiahnutým úspechom im srdečne blahoželáme a ďakujeme za
vzornú reprezentáciu nášho mesta a našej školy.
S. Vasek, riaditeľ ZUŠ

Ocenenie pre najúspešnejších

Slávnostné vyhodnotenie najúspešnejších žiakov základných a stredných škôl v predmetových a športových súťažiach sa uskutoční v stredu
24. júna v kine Javor.

Koncert súkromnej ZUŠ

V piatok 26. júna o 1600 sa na Michalskom námestí uskutoční promenádny koncert Súkromnej základnej umeleckej školy pod vedením Martina
Rosinu. Pozývame všetkých na príjemne strávené popoludnie pri príležitosti
ukončenia školského roku. V prípade nepriaznivého počasia sa koncert
uskutoční v Malej sále MsKS Medvedzie.

Pozvánka
do kina
Pripravili sme pre vás v júli a v auguste

MILIONÁR Z CHATRČE – romantická dráma
12. 7. (nedeľa) o 1800
HOTEL PRE PSOV – rodinná komédia
9. 8. (nedeľa) o 1800
V kine Javor môžete využiť kultúrne poukazy!

Country Oravice 2009

Pozývame vás na najväčší country festival na Orave „ Country Oravice
2009“, ktorý sa uskutoční v nedeľu 19. júla. Aj tento rok sa podujatie bude
konať v prírodnom amfiteátri v Oraviciach. Začiatok programu je o 1200. V
programe vystúpia detské country tanečné a hudobné skupiny Skalka, Kredenc, Lujziana, Funny Fellows a Zuzana Haasová (Bambuľka), Bukasový
masív, známy slovenský zabávač Robo Kajzer. Sprievodné akcie: súťaž vo
varení gulášu. Do súťaže vo varení gulášu sa môžu prihlásiť záujemcovia z
celej Oravy, ktorí majú záujem preukázať svoje kulinárske schopnosti. Odborným degustátorom a zároveň hodnotiacou porotou bude známy klavírista
Richard Rikkon, leader hudobnej skupiny AYA Boris Letrich, TV moderátorka Eva Pribilincová a Jozef Bystrický, vyhlásený ako najlepší hotelier
Slovenska za rok 2008. Súťaž začne o 1000. Záujemcovia o súťaž sa môžu
prihlásiť na nasledovných e-mailových adresách: juto@orava.sk a marfra.
tom@kromsat.sk. Podmienky prihlásenia sa do súťaže – hlavne dobrá nálada.
Pre tento rok sa organizátorom podarilo pripraviť aj zaujímavú tombolu, kde
hlavnou cenou bude týždňová dovolenka pre dve osoby. Deti do 10 rokov majú
vstup na podujatie zdarma, ostatní, vstupné 5 eur. Príďte do Oravíc stráviť
príjemný deň plný country muziky, zábavy a detských atrakcií.
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Tvrdošínska dvanástka s medzinárodným puncom
Za ideálneho počasia sa na štart
pretekov (17. mája) na Trojičnom
námestí vo všetkých kategóriách,
postavilo vyše stodvadsať pretekárov, medzi ktorými nechýbali
ani pretekári zo zahraničia. Uskutočnil sa tu už totiž VII. ročník
bežeckého podujatia s názvom
„Tvrdošínska dvanástka“. Pomerne
početná ekipa prišla z Poľska a na
štarte sa v tomto roku objavil aj
pretekár z Ukrajiny. No a medzi
výnimočných patril 84-ročný Tibor Vaňo z Topolčian, ktorý ešte
pretekal s legendárnym Emilom
Zátopkom. Bohaté obsadenia mali
aj mládežnícke súťaže, keďže sme
tu mali možnosť vidieť nádejných
bežcov z Tvrdošína, Trstenej,
Nižnej, Dolného Kubína, Podbiela, Starej Bystrice, Zubrohlavy,
Rabče a Oravskej Polhory. Za početnej diváckej kulisy si zmerali
svoje sily najprv tí najmladší. Po
nich sa na štart v hlavnej kategórii
postavilo takmer štyridsať bežcov,
na ktorých čakala síce pekná, ale
náročná 12 kilometrová trasa s
otočkou na Oravskej priehrade.
Najlepší spomedzi nich bol predvlaňajší víťaz Jan Wydra z Poľska, ktorý si zlepšil minuloročné
maximum o vyše minútu. „Na
začiatku pretekov som sa rozhodol
pre trhák, čo sa mi aj podarilo a
na prvej pozícií som dobehol až
do cieľa, teším sa z víťazstva. Do
Tvrdošína sa rád vraciam, pretože
je tu výborná atmosféra a vyhovuje
mi aj trasa, takže sa teším už na
ôsmy ročník a myslím, že z Poľska
nás príde viac ako v tomto roku,“
povedal nám Jan Wydra
Konštantín Železov z Kyjeva,
ktorý vyhral kategóriu 40 - 49 rokov, a zabehol len o dve minútky
horší čas ako víťaz hlavnej kategórie, nám povedal svoje dojmy
z pretekov.
„Pekné počasie, výborná atmosféra, trať kopcovitá, čo mi vyhovuje, páči sa mi pretekať na Slovensku. Dnes som vo svojej kategórii
nemal konkurenciu, tak som si
pozrel okolitú prírodu a mesto, ktorým som bežal. Ak budem zdravý,
na budúci rok veľmi rád prídem,
máte tu milých, pohostinných ľudí
a dobrých organizátorov, ktorých
srdečne pozdravujem.“
Oslovili sme aj Máriu Belvončí-

kovú z Tvrdošína, ktorá na domácej trati skončila vo svojej kategórii
na bronzovom stupienku.
„Veľmi dobre sa mi bežalo,
lepšie ako vlani, nefúkalo, bolo
však o niečo teplejšie. Potešilo by
ma, keby sa na preteky postavilo
viac domácich pretekárok, istotne
by sa nám lepšie pretekalo. Tohto
roku som už zabehla polmaratón
v Bratislave a beh Devín - Bratislava. Teší ma, že som si konečne
vyskúšala stupienok víťazov o to
viac, že to bolo doma v Tvrdošíne, konkurencia však nebola
najľahšia.“
Medzi ženami bola najlepšia
Alena Pochybová z MŠK Kys.
Nového Mesta a odsunula minuloročnú víťazku Sabinu Wydra z
Poľska na druhé miesto.
Ocenenia pretekárom v hlavných kategóriách odovzdával
primátor mesta Ivan Šaško a v
detských kategóriách Milan Kováč,
predseda športovej komisie a poslanec mestského zastupiteľstva.
Poďakovanie za vydarené preteky patrí rodičom, organizátorom,
ale aj sponzorom Tvrdošínskej
dvanástky mestu Tvrdošín, Okresnej rade SNS, reštaurácii Koruna
- Planieta, Média - Mac, Marek
Macák, Píla - Tvrdošín, Pohostinstvo - Rastislav Medvecký,
Pohostinstvo - Koco, MK Šport Klimčík Marián a ďalším.
Výsledky pretekov dospelí:
12 km muži - kategória 18 - 39
rokov: 1. Ján Wydra, MOK Mszana Dolná - 0:38,39, 2. Juraj Witko,
MŠK Kys. Nove Mesto - 0:39,03, 3.
Rastislav Galovič, Rajec - 0:39,38,
6. Ján Balún, Tvrdošín - 0:50,23, 9.
Jarolím Iskra, Tvrdošín - 1:02:36,
10. Marián Pavlov, Tvrdošín 1:10:17.
12 km, muži - kategória 40 49 rokov: 1. Konštantín Železov,
MKP - Kyjev - 0:41,44, 2. Peter
Barcík, BK Sliač - 0:46,04, 3. Peter
Valach, Zvolen - 0:49,28.
12 km muži - kategória 50 59 rokov: 1. Zygmund Lyznický,
MOK - Mszana Dolná - 0:42,51,
2. Bartolomej Galovič, Rajec
- 0:43,28, 3. Pavol Hýroš, Lok.
Vrútky - 0:52,44.
12 km muži - kategória 60 a
viac rokov: 1. Jan Maciej Mojzyszek, Nowy Targ - 0:55,43, 2. Stani-

slav Lofaj, Krivá - 0:58,04, 3. Tibor
Vaňo, Chrabrany - 0:59,06
12 km ženy - kategória, 18 - 34
rokov: 1. Alena Pochybová, MŠK
Kys. Nové Mesto - 0:47,38,
2. Sabina Wydra, MOK Mszana Dolná - 0:50,42, 3. Mária Belvončíková, Tvrdošín - 0:59,40
12 km ženy - kategória 35 a
viac rokov: 1. Anna Balošáková, ŠKP Čadca - 0:49,27, 2. Jana
Podhradská, Ďanová - 0:56,33,
3. Renáta Barcíková, ŠKP Čadca
- 0:58,14.
Mládežnícke kategórie:
6 km, dorastenci 15-17 roční: 1.
Tomáš Zboroň, Tvrdošín - 0:22,34,
2. Mário Brehovský, CVČ Stará
Bystrica - 0:24,21, 3. Tomáš Prišť,
CVČ Stará Bystrica - 0:25,37, 4.
Tomáš Vajduliak, Gymnázium
Tvrdošín - 0:25,41, 5. Michal Gregorec, Tvrdošín - 0:26,11, 6. Juraj
Balún, Tvrdošín - 0:26,12.
MŠ chlapci, dievčatá - 200 m: 1.
Pavol Betuštiak, Tvrdošín, 2. Radko Móres, Nižná, 3. Adam Šturek,
Tvrdošín, 1. Rebeka Orčová, Tvrdošín, 2. Emka Ťapajová, Dolný
Kubín, 3. Alexandra Mahutová,
Tvrdošín.
ZŠ chlapci, dievčatá 6- 8 rokov,
200 m: 1. Martin Bednár, 2. Maroš
Bednár, 3. Erik Orčo, 3. Dušan
Šturek - všetci Tvrdošín, 1. Petra
Belopotočanová, Nižná, 2. Kristína Belicová, Tvrdošín,
3. Dominika Fučeková, Tvrdošín.
ZŠ chlapci, dievčatá 9- 10 rokov, 400 m: 1. Marián Móres, Nižná, 2. Dávid Sojčák, Tvrdošín
3. Tomáš Belopotočan, Nižná, 1. Silvia Šimáková, 2. Majka
Hirčáková, 3.Paulina Krkošková,
- všetky Tvrdošín.
ZŠ chlapci, dievčatá 11- 12 rokov, 600 m: 1. Ľubomír Gerát, Tvrdošín, 2. Róber Zboroň, Nižná,
3. Adam Balún, Tvrdošín, 1.
Michaela Maxová, Rabča, 2. Zuzana Brieniková, Trstená, 3. Sára
Sroková, Zubrohlava.
ZŠ chlapci, dievčatá 13- 14
rokov, 800 m: 1. Dávid Babinský,
Zubrohlava, 2. Roman Čuchor,
Tvrdošín, 3. Matúš Zboroň, Nižná, 1. Iveta Babinská, Zubrohlava, 2. Dominika Grobarčíková,
Tvrdošín, 3. Simona Móresová,
Nižná.

Upršaná a uzimená jazda Okolo Tatier
Takmer 800 cyklistov sa vydalo
29. mája z Nižnej na 42. ročník
cyklotúry Okolo Tatier. I keď im

neprialo počasie, pretože teplomer ukazoval len šesť stupňov,
nálada bola výborná, čo sme mali

možnosť vidieť aj pri prechode
cez naše mesto. V peletóne už
tradične nechýbali ani naši cykloturisti, ktorí sa už tohto podujatia
pravidelne zúčastňujú. Po prvom
náročnom 110 kilometrovom úseku s cieľom v Tatranskej Lomnici
im dobre padol oddych a večerná
diskotéka, sobota už tradične patrila voľnému programu a krátkym
výletom po okolí.
Počasie sa nezlepšilo ani v nedeľu a tak tí, ktorí sa vracali domov
cez Huty, to nemali vôbec ľahké,
pretože 125 km v takom počasí
dá poriadne zabrať. Poniektorí
sa však v Liptovskom Mikuláši
posadili na vlak a radšej takto
absolvovali časť záverečnej etapy
s cieľom v Nižnej.

V Tvrdošíne si vylámal zuby aj Kysucký Lieskovec
Tvrdošín - Kysucký Lieskovec 2:0
(2:0), góly: Florek, Hutira.
Naši sa ziskom troch bodov v
zápase s K. Lieskovcom v tabuľke
posunuli opäť vyššie, ale čo je dôležité
aj v tomto zápase hrali zodpovedne a
na ihrisku nechali srdce. Ocenili to aj
fanúšikovia a na tribúne sa tlieskalo.
Stará Bystrica - Tvrdošín 0:1 (0:0),
gól: Bednár.
V 82. min. po chybe našej obrany
mohli domáci dať úvodný gól zápasu,
našťastie lopta skončila mimo brány.
To už tréner striedal Bednára a bol to
dobrý ťah. Pretože o minútu neskoršie,
po rýchlej akcii sa Bednár ocitol v
šanci a domácemu brankárovi vypálil
rybník a zabezpečil tak pre Tvrdošín
tri body. Zápas to bol náročný, pre
obidve mužstvá a nás môže tešiť, že
naši hráči dokázali doviezť aj zo Starej
Bystrice plný počet bodov.
Tvrdošín - Kotrčina Lúčka 3:1 (0:1),
góly: Florek, Hutira, Sirota.
Keď už sa zdalo, že sa pôjde do kabín bez gólov, udreli hostia, ktorí po ro-

hovom kope zo skrumáže v šestnástke
sa ujali vedenia. Do druhého polčasu
naši naskočili s úmyslom vyrovnať
pre nich nepriaznivý stav. V 58. min.
si diváci zakričali, keď loptu poslal do
siete Florek a bolo vyrovnané. Druhý
domáci gól sa zrodil po rýchlej akcii,
kedy hosťujúca obrana faulovala v
šestnástke Palidera, loptu si postavil
Hutira a z penalty zvýšil na 2:1. Bodku
za celým zápasom dal striedajúci Sirota, ktorý dostal nádhernú prihrávku od
Nováka, jeho prvú strelu ešte brankár
vyrazil, ale jeho dorážka už skončila v
sieti a naši si poistili víťazstvo.
Oščadnica - Tvrdošín 6:1 (4:1),
gól: Bukový.
Tvrdošín si až takú krutú prehru
nezaslúžil, ale hráči si musia tiež pospytovať svedomie, či odviedli štandardné výkony. I keď hrali oslabení o
zranených hráčov, musia si uvedomiť,
že fanúšik po dlhej sérii bez prehry
očakával iný výsledok.
Oravská Jasenica - Tvrdošín 1:1
(1:0), gól: Palider.

Pohár získali Stupavčanky
V Tvrdošíne sa stretli dva celky
staršej prípravky dievčat, ktoré medzi sebou bojovali o víťazný pohár
Slovenského florbalového zväzu.
Dievčatá s Fbk Tvrdošín privítali
na domácej palubovke rovesníčky
s Pandy Stupava. V obidvoch zápasoch zvíťazili skúsenejšie Stupavčanky a právom im patrí víťazný
pohár. Cez to všetko naše dievčatá
podali obdivuhodný výkon, hlavne
tie najmladšie, ktoré hrali výborne.
„S celkovou hrou som veľmi
spokojná. Na to že dievčatá nemajú vôbec žiadne skúsenosti a tento
zápas bol v podstate ich prvý, bol
to skvelý výkon. To čo, predviedli
hlavne mladšie hráčky, ktoré majú
iba 8 a 9 rokov, bolo úžasné. Veď

boli podstatne mladšie ako boli
ich dnešné súperky. Urobili mi
veľkú radosť. Všetky dievčatá si
zaslúžia veľkú pochvalu“, povedala trénerka Viera Trstenská.
Fbk Tvrdošín - Panda Stupava
0:3 (0:1, 0:0, 0:2), Panda Stupava
- Fbk Tvrdošín 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
gól: Fučeková.

Gymnázium Tvrdošín - Gymnázium Partizánske 7:0, góly: Júlia
Rakytová 2, Barbora Spišiaková 2,
Monika Stredanská 1, Linda Kubáňová 1, Denisa Medvecká 1.
Gymnázium Bratislava - Gymnázium Tvrdošín 2:4, góly. Barbora Spišiaková, Júlia Rakytová. Monika Stredanská a Denisa
Medvecká.
SKŠ Nemšová - Gymnázium
Tvrdošín 3:1, gól: Barbora Spišiaková.
Gymnázium Tvrdošín - Gymnázium Čadca 1:0
Zápas o tretie miesto sme hrali
s našim krajským súperom. Dievčatá z Čadce sa sústredili hlavne
na obranu a naše hráčky sa veľmi
ťažko presadzovali. Napokon po
nádhernej kombinačnej akcii na-

šich dievčat strelila víťazný gól
Monika Stredanská. Posledná tretina sa niesla v duchu našej obrany,
kedy dievčatá kondične odpadli,
ale svojimi hernými skúsenosťami
dokázali výsledok udržať a doviesť
zápas do víťazného konca.
Naše dievčatá po ťažkých zápasoch si udržali pozíciu medzi najlepšími tímami stredných škôl na
celom Slovensku, keď v konečnom
poradí obsadili výborné 3. miesto.
Za reprezentáciu školy im ďakujeme a gratulujeme k výsledku.
Konečné poradie: 1. SKS Nemšová, 2. Gymnázium Prešov, 3.
Gymnázium Tvrdošín, 4. Gymnázium Čadca, 5. Gymnázium
Bratislava, 6. Obchodná akadémia
Košice, 7. Gymnázium Partizánske
a 8. Gymnázium Brezno.

Tvrdošín reprezentovali: Vanesa Jandurová, Linda Lemonová, Madlen Apolenová, Miriam
Burková, Dominika Fučeková,
Kristína Belicová, Alica Kováľová, Dominika Bednárová, Rebeka Králová, Martina Jurinová,
Zuzana Petreková, Martina Sameliaková.

V reprezentácii aj naše dievčatá
V Liberci sa od 12. - 14. 6. uskutočnil 10. ročník medzinárodného florbalového turnaja pre mladých Nisa Open. V kategórii
junioriek GU 20 sa predstavil Slovenský výber, v ktorom si zahrali
aj dve naše hráčky: Denisa Medvecká a Lenka Maňťová.

Turnaj O pohár riaditeľa SOŠ lesníckej
SOŠ lesnícka v Tvrdošíne zorganizovala 14.-15. mája už 2.
ročník medzinárodného nohejbalového turnaja „O pohár riaditeľa

Tvrdošíne. Riaditeľ Ján Vorčák v
úvodnom príhovore naznačil, že
sa bude snažiť, aby tento turnaj
prerástol do turnaja lesníckych

SOŠ-L.“ Turnaja sa zúčastnilo desať družstiev, z toho šesť z Českej
republiky. V dvoch kategóriách
senior - junior súťažili pedagogickí
zamestnanci, študenti lesníckych
škôl a učitelia a študenti SŠ v

škôl krajín Višegradskej štvorky.
Touto cestou by sa nadviazala aj
spolupráca v odbornom vzdelávaní
lesníckych škôl s cieľom riešenia
spoločných projektov.
Jednotlivé stretnutia turnaja sa

Scool cup 2009
Medzi osmičku do celoslovenského florbalového finále dievčat
stredných škôl sa dokázali prebojovať aj dievčatá z Gymnázia Tvrdošín, ktoré si nepočínali najhoršie,
a nakoniec obsadili peknú tretiu
priečku. Turnaja sa okrem našich
dievčat zúčastnili ešte tieto školy:
Obchodná akadémia Watsonova
Košice, Gymnázium Čadca, Gymnázium J. Chalupku Brezno, SKŠ
Školská Nemšová, Gymnázium
sv. Mikuláša Duklianska Prešov,
Gymnázium Tomášikova Bratislava a Gymnázium Komenského
Partizánske.
Výsledky našich zápasov: Gymnázium Prešov - Gymnázium Tvrdošín 3:3, góly: Júlia Rakytová,
Barbora Spišiaková a Monika
Stredanská.

Starší dorast
Čadca - Tvrdošín 2:1 (1:1), gól:
Mihalík
Tvrdošín - MFK N. Baňa 1:4
Bánová - Tvrdošín 0:2 (0:2)
Tvrdošín - Podbrezová B 0:5 (0:2)
K. N. Mesto - Tvrdošín 7:2 (3:1)
Tvrdošín - Zvolen 2:1 (1:0), góly:
Pikna 2
V. Krtíš - Tvrdošín 3:0
Tvrdošín - Krásno 3:3 (1:2), góly:
Pikna, Kohár, Medvecký.
Mladší dorast
Čadca - Tvrdošín 3:0 (2:0)
Tvrdošín - MFK N. Baňa 1:4
Bánová - Tvrdošín 1:1 (1:1)
Tvrdošín - Podbrezová B 2:1 (0:1),
gól: Janček, Maslo
K. N. Mesto - Tvrdošín 3:0
Tvrdošín - Lipt. Mikuláš 1:2 (1:0),
gól: Čajka
Tvrdošín - Zvolen 1:1 (1:0), gól:
Maslo
V. Krtíš - Tvrdošín 3:0
Tvrdošín - Krásno 6:1 (3:1), góly:
Janček 4, Koválik 2.

odohrali v mestskej športovej hale
pod odborným dohľadom hlavného rozhodcu Ing. P. Cabadu. Zainteresovaní sa zhodli v názore, že
kvalita a úroveň turnaja v porovnaní s minulým rokom sa zvýšila.
Na stretnutí boli vyhlásení najlepší
hráči, v kategórii junior Daniel Kočalka (SOŠ lesnícka Tvrdošín) a v
kategórii senior Jan Lapčík (SŠZL
Frýdek - Místek).
Pri organizácii vydareného
podujatia veľkou mierou pomohli
sponzori - Nadácia SOŠ Tvrdošín, mesto Tvrdošín, Gymnázium
Tvrdošín, Panasonic Trstená, Stihl
Sténia a ďalší, ktorým patrí poďakovanie. Poďakovanie patrí aj
vedeniu SOŠ lesníckej v Tvrdošíne
a všetkým zamestnancom, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali
na zdarnom priebehu podujatia.
V kategórii junior sa najviac
darilo SOŠ - L Tvrdošín, ktorá neprehrala ani jeden zápas a obsadili
prvé miesto, druhé skončilo SOU
- L Šternberk a tretie SŠZL Frýdek
- Místek. V kategórii senior prvé
miesto obsadil SOUL Šternberk,
druhé SŠZL Frýdek - Místek a
tretie SOULaR Bzenec.
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