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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Júnového mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v Oravi
ciach dňa 26. júna sa okrem poslancov zúčastnili aj riaditelia
školských zariadení, patriacich pod mesto a ďalší vedúci pra
covníci mesta.
Poslanci si z úst prítomných ria- pripravenosť na nastávajúci školský
diteľov okrem predložených správ rok. Zhodli sa v tom, že i keď v kažvypočuli podrobné zhodnotenie dej škole sú určité nedostatky, tieto
uplynulého školského roka, ale aj sa postupne riešia za pochodu.

Primátor prijal úspešných futbalistov
V priestoroch našej radnice sa to
30. 6. hemžilo mládežou. Primátor
Ivan Šaško totiž v tento deň prijal tri
družstvá futbalistov, mladších, starších žiakov a dorastencov, ktorí vzorne
reprezentovali farby mesta a postúpili
do vyšších súťaží, mladší a starší žiaci

do II. ligy a dorastenci do IV. ligy. Na
stretnutí nechýbali ani tréneri a vedúci
družstiev Ján a Peter Balúnovci, Ľubomír Gregorec, František Čajka, Anton
Betuštiak, Jaroslav Pafčo a prezident
futbalového klubu Jozef Ženčuch.
(Pokračovanie na 8. str.)

„Školský rok sme prežili bez
väčších problémov, na úrovni je aj
mimoškolská činnosť, čo je zásluhou
vedenia jednotlivých škôl a za to sa
chcem poďakovať všetkým,“ povedal okrem iného primátor. Zároveň
informoval poslancov o pracovnej
ceste do Poľska, ktorú absolvoval
s kolegami z parlamentu. Stretnutie
bolo zamerané na cezhraničnú spoluprácu s našimi partnermi. V rámci
tejto spolupráce môžeme získať pri
spoločných projektoch investície
z Európskej únie na rozvoj nášho
regiónu.
Z ďalších plánov informoval o príprave výstavby novej bytovky, o plánoch s infraštruktúrou v Oraviciach,
o úprave skládky odpadu Jurčov laz
(Pokračovanie na 2. str.)
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlos
ti 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, do svojich dní, týždňov a rokov mám nádej na hod
notný a krajší život. Lenže viem, pane, že ten sám nepríde. Musím vložiť
doň svoje srdce. Duchu Svätý, Ty sila a elán Trojjediného Boha, pomáhaj
nám kriesiť druhých k radosti a tým kriesiť aj našu radosť. Pomáhaj nám,
aby sme žili v podmienkach vzťahu, aby toto bol znak našej viery, že sa
máme navzájom radi. Pomáhaj nám, aby sme vytvárali spolu s Tebou
ľudskú lásku, v ktorej sa môžeme spojiť na večnosť, Bože, s Tvojou lás
kou! Pomáhaj nám v tom.
Július Chalupa

Nech ich život sprevádzajú šťastné kroky

Uvítanie nových občanov mesta je vždy sviatkom pre nás všetkých.
V obradnej miestnosti mestského vám, aby bolo vaším šťastím v príúradu sa 12. júna uskutočnilo ďalšie tomnosti, potešením v budúcnosti
slávnostné uvítanie novorodeniatok a oporou v starobe,“ povedala okrem
do spoločenstva nášho mesta, ktoré iného V. Jančeková.
A potom v slávnostnej atmosfére
sa už stalo tradíciou. Po uvítaní rodičov matrikárkou a kultúrnej vložke za zvukov hudobných tónov pristupoďakovala v slávnostnom príhovore povali rodičia k obradnému stolu,
zástupkyňa primátora Vlasta Janče- aby sa podpísali do pamätnej knihy
ková matkám, pretože iste nie je ľah- mesta a zároveň si z rúk zástupkyké priviesť na svet dieťa a vychovať ne prevzali milý darček v podobe
z neho čestného človeka vysokých knihy a finančný darček, ako prejav
hodnôt, z ktorého chcú mať radosť vďačnosti mesta, ktoré im budú túto
slávnostnú chvíľu pripomínať.
matka aj otec.
Tridsaťosem nových občanov (18
„Sme presvedčení, že takýmito
rodičmi chcete byť aj vy a k tejto chlapcov a 20 dievčat) bolo slávnostsnahe vám prajeme veľa trpezlivosti ne uvítaných na mestskej radnici
a šťastia. Prijali sme medzi seba vaše a my im prajeme, aby ich ďalší život
dieťa, nového občana mesta a želáme sprevádzali len šťastné kroky. (jh)
Naši nádejní futbalisti so svojimi trénermi a primátorom mesta.

Rokovanie o oravských cestách
Z iniciatívy primátora mesta, ako
poslanca NR SR sa v pondelok 9.
júla uskutočnilo rokovanie na pôde
Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR za účasti ministra Ľubomíra Vážneho, zástupcov Národnej
diaľničnej spoločnosti a Slovenskej
správy ciest.
Primátor si na rokovanie prizval
primátora Trstenej Jozefa Ďubjaka
a starostov zo Sedliackej Dubovej
Ladislava Tomáňa a Dlhej nad Oravou Bartolomeja Gonosa. Rokovaniu
predchádzal list, ktorý poslal primátor

ministrovi, ktorý na základe tohto listu zvolal rokovanie do Bratislavy.
I. Šaško ešte pred odoslaním listu
interpeloval ministra dopravy v Národnej rade SR ohľadne dopravnej
situácie na Orave. K tomuto problému sa aj osobne niekoľkokrát stretol
s ministrom, ktorý prisľúbil, že ministerstvo sa bude s touto problematikou
vážne zaoberať.
O záveroch rokovania budeme
našich čitateľov informovať v najbližších novinách. Text listu ministrovi
uverejňujeme na 2. strane.

Mesto Tvrdošín Vás srdeène pozýva do Oravíc
na

XVII. Folklórne Oravice,
ktoré sa uskutočnia 21.-22. júla.
Dvojdňový program začína

v sobotu o 1300,

v nedeľu odpustovou sv. omšou o 1100,

slávnostné otvorenie folklórnych slávností o 1230.
Pre občanov nášho mesta bude do Oravíc zdarma zabezpečená autobusová doprava a ponúkať sa bude tradičné občerstvenie.

Rok v parlamente uplynul ako voda
Pri tejto príležitosti sme oslovili
poslanca NR SR Ivana Šašku, ktorý
zároveň zastáva funkciu podpredsedu výboru NR SR pre verejnú správu
a regionálny rozvoj ako aj podpredsedu klubu SNS, aby nám povedal, čo
znamenal preňho rok poslanca NR
SR a ako hodnotí svoje účinkovanie
v parlamente?
„Rok uplynul naozaj veľmi rýchlo,
povedal by som ako voda. Okrem pravidelných zasadnutí parlamentu, kde
sme prerokovávali a prijímali potrebné
zákony a ďalšie záležitosti, ktoré súvisia
so Slovenskom, moja poslanecká práca
bola aj v ďalších oblastiach. Veľa práce
mám aj vo výbore pre verejnú správu
a regionálny rozvoj, kde ako podpredseda mám určité povinnosti. V tomto
výbore sa však dokážem najlepšie realizovať, hlavne zo získaných skúseností,
ktoré mám z dlhoročného pôsobenia vo
verejnej správe. Tento výbor bude mať
aj v budúcnosti veľmi dôležité postavenie hlavne vo vzťahu k čerpaniu fondov
z Európskej únie pre jednotlivé regióny. Pod našu gesciu patrí Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR,
čo dáva dobré predpoklady pre ďalší
rozvoj regiónov, nevynímajúc Oravu.
Okrem toho som aj podpredsedom
poslaneckého klubu SNS, z ktorého mi

tiež vyplývajú určité povinnosti, či už pri
zasadnutí grémia, rokovaniach v parlamente, kde zastupujem v neprítomnosti
aj nášho predsedu Rafaela Rafaja.
Práca poslanca spočíva aj v tom, že
za SNS som delegovaný do rôznych delegácií, pri parlamentných prijatiach. Po-

Česka, do Prahy. Ďalšia pracovná cesta
smerovala na Ukrajinu a tá najčerstvejšia bola v Poľsku, ktorá mala podstatný
význam aj pre náš región.
V parlamente a na ministerstvách
riešim v prvom rade potreby nášho mesta a potom aj celej Oravy. Sú to najmä

čas prvého roka pôsobenia v parlamente
som sa zúčastnil pri prijatí kambodžského kráľa Norodoma Sihamoni. Moja prvá
cesta s parlamentnou delegáciou a predsedom Národnej rady SR smerovala do

potreby dopravy, životného prostredia,
čerpania financií z eurofondov, pomoci školám a ďalších potrieb, ktoré
úzko súvisia so životom ľudí v tomto
regióne.“

2

Rozvoj Oravy dostane priestor v medzinárodnom projekte
Návrh poslanca NR SR Ivana Šašku sa
ujal a onedlho nadobudol aj reálnu podobu.
Tak sa stalo, že 11. júna predpoludním
sa tvrdošínsky primátor spolu s ďalšími
tromi členmi parlamentného výboru pre
verejnú správu a regionálny rozvoj ocitol vo Varšave. Nasledovalo ubytovanie
v hoteli Sheraton, pracovný obed, stretnutie na Úrade maršálka Mazovského
vojvodstva, stretnutie na Ministerstve
regionálneho rozvoja a prijatie v rezidencii veľvyslanca SR. Program druhého dňa
nebol o nič pokojnejší: prehliadka budovy
Sejmu, stretnutie delegácie s výborom pre
územnú samosprávu a regionálnu politiku
Sejmu, obed s jeho predsedom, prehliadka
Varšavy a oficiálna večera. Na tretí deň
sa delegácia presunula na juh krajiny. Po
príjazde do Krakova ju čakalo stretnutie
v Úrade maršálka Malopoľského vojvodstva a po obede cesta do Zakopaného, kde
ju prijal primátor mesta Janusz Majcher
a ďalší predstavitelia oblasti.
Výsledky rokovaní budú mať nepochybne širší medzinárodný dosah, nás
však pri stretnutí s Ivanom Šaškom po
návrate z cesty zaujímalo najviac to, či sa
pri hľadaní spoločného postupu na parlamentnej úrovni trošičku nepozabudlo
na spoločný rozvoj nášho a susedného
poľského regiónu.
„Je logické,“ priznáva poslanec a primátor, „že pri rokovaniach na medzištátnej
úrovni sú prvoradé štátne záujmy a až
po nich regionálne. Naša cesta mala dať
odpoveď na otázku – akým spôsobom sa

Poliaci pripravujú na čerpanie prostriedkov z eurofondov, ale najmä to, akým
spôsobom budeme rozvíjať cezhraničnú
spoluprácu s využívaním eurofondov pri
spoločných projektoch. Našli sme spoločnú
reč a potešilo nás zistenie, že Slovensko je
v tejto fáze príprav minimálne na rovnakej,
ak nie na vyššej úrovni. Iba pre zaujímavosť poznamenávam, že v prvých chvíľach
sme sa museli vyrovnať so skutočnosťou, že
naši partneri majú početnú prevahu. Poľský sejm má 460 poslancov, preto aj jeho
výbor pre regionálnu politiku, zložený zo
zástupcov koalície i opozície, je 32-členný,
kým náš má iba 13 členov. O rozvoji prihraničnej spolupráce sme rokovali už vo
Varšave, ale konkrétne programy, ktoré
chceme realizovať spoločne a dotýkajú sa

Oravy, sme rozoberali predovšetkým v Zakopanom. Ide najmä o rozvoj infraštruktúry, problémy znečisťovania Oravskej
priehrady a výstavbu nových turistických
centier. Na pretras prišla aj príprava
možnej zimnej olympiády v Zakopanom,
na ktorej chce i Orava participovať, ale aj
cestné prepojenie Zakopané - Oravice.“
Oba výbory sa na jeseň zídu v Bratislave a potom na stretnutí výborov krajín
V 4 v Častej-Papierničke, kde Európska
únia zaujme stanovisko k návrhom spoločných programov. V budúcnosti sa však
otázky slovensko-poľskej spolupráce budú
prerokúvať najčastejšie v tých regiónoch,
ktorých sa týkajú - podľa dohody oboch
výborov striedavo v Zakopanom a Tvrdošíne.
Pavel Abraham

Na Slovenskom veľvyslanectve vo Varšave sa uskutočnilo stretnutie aj s bývalými prezi
dentmi Slovenska a Poľska, kde sa hovorilo najmä o budúcej spolupráci našich krajín.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. str.)
podľa potrebných nariadení v zmysle
nariadení EÚ, ako aj o príprave ďalších projektov súvisiacich s čerpaním
finančných prostriedkov programovacieho obdobia rokov 2007 - 2013.
V súčasnom období sa v meste
realizujú nové chodníky, opravujú sa
cesty, vykonávajú sa rekonštrukcie
v ZŠ a predškolských zariadeniach,
osadzujú nové zariadenia na detské
ihriská, pokračuje sa vo výstavbe
27 b. j., rozširujú sa služby v areáli
termálného kúpaliska ako aj priľahlé
odstavné, parkovacie a oddychové
plochy v Oraviciach.
V ďalšej časti rokovania sa poslanci

zaoberali správou o priebežnom hodnotení stavu platenia daní na území mesta,
správou o zhodnotení činnosti spoločného stavebného úradu a úseku rozvoja
bývania, ale aj prípravou kultúrno-spoločenských podujatí oddelením kultúry pre
letnú sezónu. Samostatne bola predložená
správa o zabezpečení Folklórnych Oravíc
2007, kde sa môžu návštevníci tešiť na
pestrý dvojdňový program, rozšírený
v sobotu o známe folkové súbory.
Dôležité boli aj správy o činnosti a
hospodárení termálnych kúpalísk Oravice
za obdobie od 1. januára 2007 a transformácia subjektu na obchodnú spoločnosť,
o činnosti mestskej polície na úseku verejného poriadku na území mesta, ale aj o

Informáciu o návštevách predstaviteľov susediacich miest by pri
štandardných vzťahoch čitatelia považovali za pokus o prvoaprílový žartík. Ibaže štandardné vzťahy medzi
predstaviteľmi Trstenej a Tvrdošína

v uplynulých rokoch absentovali.
Nie preto, že ich nahradili vzťahy
zlé alebo nedostatočné, ony vlastne
neboli nijaké.
V týchto súvislostiach má správa
o návšteve primátora Tvrdošína Iva-

Viac ako dlhodobé zámery diktujú
rozvoj miest a obcí momentálne dostupné prostriedky.
Niekedy zvýši na opravu strechy
školy, niekedy na drobnú prístavbu

etapy. To však neznamená, že menej
frekventované časti musia čakať na
dokončenie prioritnej úlohy. Práve
v týchto dňoch prebiehajú konečné
úpravy zrekonštruovaného chodníka

rozpracovanosti územného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a ďalšie.
V závere rokovania poslanci schválili úpravu rozpočtu mesta v príjmovej a
výdavkovej časti, plán práce MsZ na II.
polrok 2007, výstavbu nízkoenergetického
trojpodlažného objektu s technickým suterénom - bytového domu so 6 bytovými
jednotkami, ktorého výstavbu v spolupráci s mestom zabezpečuje Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Financovanie projektu je zabezpečené a
bude realizované v objeme - 80 percent z
prostriedkov Európskej únie, 15 percent
z prostriedkov štátneho sektora a 5-timi
percentami sa bude na výstavbe podieľať
mesto.
(jh)

Chcú byť dobrými susedmi

Systematicky v celom meste

Pôvodný chodník, na ktorom sme v daždivých dňoch preska
kovali kaluže, zostane po rekonštrukcii len spomienkou.
a inokedy zasa na zaplátanie zdevastovaného úseku miestnej komunikácie.
Tvrdošín už má našťastie etapu
neustáleho improvizovania za sebou a za tým, čo v meste pribúda,
cítiť starostlivo premyslený systém.
Najzreteľnejšie sa prejavuje pri rozsiahlej rekonštrukcii Trojičného námestia s mestským parkom, kde na
seba plynule nadväzujú jednotlivé

vedúceho súbežne so štátnou cestou od sídliska po vstup do starého
Medvedzia. A hneď o pár metrov
ďalej, v lokalite Pod Velingom, bola
dokončená ďalšia úprava – rekonštrukcia cesty, vedúcej zo starého
Medvedzia po lavicu pre chodcov ponad rieku Orava. Cesta je rozšírená,
strmé brehy sú upravené, ohraničené
obrubníkmi a cesta je pokrytá novým
asfaltovým kobercom.
(pa)

na Šašku a jeho zástupkyne Vlasty
Jančekovej nespornú informačnú
hodnotu a možno v nej pokračovať.
Stalo sa tak v pondelok 18. júna
a hostí na pôde trstenskej radnice
privítal tamojší primátor Jozef Ďubjak a prednosta úradu Jozef Parec.
Obom treba priznať, že boli o čosi
rýchlejší a ako prví prednedávnom
navštívili tvrdošínskych kolegov.
Ale vráťme sa do Trstenej. Hostia
v zápise do pamätnej knihy vyjadrili
túžbu rozvíjať obojstranne prospešnú spoluprácu a pripojili aj želanie
všetkého dobrého obyvateľom mesta.
Nasledovalo priateľské posedenie,
o ktorom nám tvrdošínsky primátor
prezradil: „Prebrali sme viaceré
témy, je predsa veľa vecí, ktoré nás
spájajú. Považujem za prirodzené,
že ma trstenský primátor požiadal,
aby som na pôde národnej rady vyvinul veľké úsilie vo veci urýchlenia
výstavby cestného obchvatu Oravy.
Takisto som mu prisľúbil, že budem
intervenovať u ministra školstva za
rekonštrukciu základnej školy a školskej jedálne. Nečudujte sa takémuto
zvratu. Hneď po minulých komunálnych voľbách sme sa s primátorom
Ďubjakom vzájomne ubezpečili, že
nemáme najmenší dôvod pokračovať v predchádzajúcich zvyklostiach
a začali sme sa k sebe správať ako
kolegovia a dobrí susedia.“
Obidve návštevy mali hlboký
význam a zasluhujú si publicitu.
Primátori v nich oficiálne deklarovali záujem o dobré susedské vzťahy
a potvrdili, že sami chcú ísť príkladom. Vlastne ani nie sami. Pri družnej debate padol návrh zorganizovať
spoločné stretnutie poslancov oboch
zastupiteľstiev. Nad vhodným termínom treba ešte porozmýšľať, určite k
nemu dôjde ešte v tomto roku.
P. Abraham

List pre ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií
Vážený pán minister,
nielen ako poslanec NR SR, poslanec VÚC Žilina, ale aj ako primátor mesta Tvrdošín sa obraciam na Vás so žiadosťou o riešenie problému zastaranej
dopravnej infraštruktúry na štátnej ceste 1/59, čo je dôsledok nepokojného
života ľudí celej Oravy.
Hlavný problém, doteraz riešený len ako čiastočný, je nadmieru frekventovaná doprava v časti úsekoch Trstená, Tvrdošín, Dolný Kubín, čo má negatívny dopad hlavne na občanov, ochranu ich vlastníctva, t. j. znehodnocovanie
obytných domov otrasmi, narúšanie statiky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti
existujúcej št. cesty 1/59. Obyvatelia Oravy sú denne ohrozovaní, hlavne
pri prechodoch cez vozovku, sú vystavovaní hluku prechádzajúcej nákladnej
hlavne kamiónovej doprave a v neposlednom rade sú vystavovaní prachu a
škodlivými výfukovými plynmi. Ako chodci - účastníci cestnej premávky sú
ohrozovaní nielen nákladnou, ale aj osobnou dopravou, ktorá má stále rastúcu
tendenciu. Nielen v našom meste, ale aj v časti trasy oravskej štátnej cesty 1/59
sa za posledné obdobie zvýšila nielen dopravná nehodovosť, ale narastajú aj
smrteľné úrazy.
Aj keď v súčasnom období je v zmysle dokumentu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v rozostavanosti rýchlostná cesta R3 v úseku Oravský Podzámok
- Horná Lehota, ostatné úseky výstavby R3 sa zatiaľ neriešia a podľa mojich
dostupných informácií nie sú zaradené do riešenia ani pre najbližšie obdobie. Už
na predchádzajúcich rokovaniach bolo dohodnuté, že po ukončení projekčnej,
územnej a stavebnej prípravy časti úseku Trstená, sa začne s prípravou územia
obchvatu Tvrdošín a následne ďalších častí Oravy. Dnes je situácia taká, že už
aj realizácia pripraveného úseku obchvat Trstená je pozastavená.
Vážený pán minister, súčasťou pomerov na trase štátnej cesty 1/59 je realizácia obchvatov miest a obcí, ktoré sa majú realizovať ako súčasť výhľadovej
trasy rýchlostnej cesty R3. Vychádzajúc zo zistení skutkového stavu mám zato,
že doterajší postup v príprave realizácie zámeru R3 v úseku Trstená - D. Kubín
nezaručuje urýchlené riešenie tohto nepriaznivého stavu. Podotýkam, že jediným
doteraz reálne ukončeným úsekom bude Oravský Podzámok - Horná Lehota.
V zmysle uvedeného si dovoľujem vysloviť názor na realizáciu daného zámeru ako zložitý a pomerne dlhý. Podľa štatistických údajov len za posledné
obdobie sa podstatne zvýšila intenzita dopravy, najmä kamiónovej dopravy
z Poľska, kde tento prirodzený nárast predstavuje v niektorých úsekoch v
priemere 30 - 40% a aj z tohto pohľadu je potrebné tento problém riešiť ako
nevyhnutný. Podľa mne dostupných informácií možno vysloviť názor, že proces
zabezpečovania týchto obchvatov prostredníctvom Slovenskej správy ciest bol
pružnejší, ako terajšia realizácia cestou Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá
má prioritu riešenia zameranú hlavne na výstavby diaľnic, pričom realizácia
rýchlostných komunikácii a ešte k tomu na Orave ostáva v úzadí ako riešenie
menej hodnotné, resp. menej potrebné.
Vychádzajúc z uvedených skutočností, ale poznajúc aj samotné aspekty
negatívnych dopadov zvyšovania sa intenzity dopravy od hraničného prechodu Trstená až po D. Kubín si záverom pán minister Vás dovoľujem požiadať
o prehodnotenie daného stavu a zváženie následných krokov pri zabezpečení
realizácie rýchlostnej komunikácie R3 a jej spojitosti s cestou 1/59, ktorá je
strategicky jediným komunikačným ťahom spájajúcim Oravu s ostatnou časťou
Slovenska, kde naviac už cesta 1/59 má charakter medzinárodného významu,
pretože spája Poľsko, Slovensko a Maďarsko.
Veríme, že naša opodstatnená požiadavka bude posúdená kladne a v čo
najkratšej dobe sa začne s ďalšou prípravou stavieb na trase R3.
Ivan Šaško
Poslanec Národnej rady SR

Po stopách fámy

V ostatnom čase ma čoraz viac
známych i menej známych pristavuje
s otázkou - čo viem o tom, že primátor
mesta sa chystá kúpiť Oravice, pričom
majú na mysli tamojšie termálne kúpalisko. Popravde odpovedám, že neviem
nič, ale s pribúdajúcim počtom zvedavcov vzrastá aj moja zvedavosť a tá ma
nakoniec privádza na radnicu. Necítim
sa práve najpríjemnejšie v úlohe overovateľa pouličných fám, no svoje konanie
aspoň v duchu ospravedlňujem tým, že
obyvatelia majú právo vedieť, aký osud
stihne ich obľúbené kúpalisko.
Rovnaký názor našťastie zdieľa
aj primátor Ivan Šaško a na priamu
otázku reaguje priamou odpoveďou:
„Ak sa nemýlim, tieto klebety kolujú po
Tvrdošíne najmenej 17 rokov, vlastne
odvtedy, ako sa tam začali rozvíjať prvé
aktivity. Úplne zámerne nazývam tieto
dohady klebetami, pretože v Oraviciach
sa prakticky nič kúpiť ani nedá. Patria
do katastrálneho územia mesta, pričom
vlastníkmi lúk sú konkrétne fyzické
osoby a lesy patria urbárskym spolu-

majiteľom. Ani neviem, čo by sa tam
asi dalo kúpiť. Od urbáru určite nič, a
ak by chcel ktosi kúpiť kus lúky, musel
by sa najprv dohodnúť so skutočným
vlastníkom.“
Nemá na kolujúcich dohadoch určitý
podiel nedávno založená „eseročka“?
„Pochybujem,“ namieta primátor, „veď
s. r. o. Termalšport zriadilo mesto, ktoré
v nej má stopercentný podiel, iba od 1.
júna. Členmi dozornej rady sú poslanci
mestského zastupiteľstva. Spoločnosť
dostala od mesta do prenájmu termálne
kúpalisko a ďalšie športové zariadenia na
území Tvrdošína za vopred stanovené nájomné. Ako je známe, nájomné nepodlieha zdaneniu. Takže zriadenie spoločnosti
bolo len využitím jedného z ekonomických
nástrojov na efektívnejšie hospodárenie
s prostriedkami, ktoré sú zdrojom príjmov
mesta. Možno sklamem tých, ktorí uverili
fáme, že chcem kúpiť kúpalisko. Nemôžem
im vyhovieť, ani keby som chcel, pretože
napriek prenájmu ostáva vo vlastníctve
mesta a to je podľa mňa najlepšie riešenie.“
P. Abraham

Aktuálne o dotáciách na obnovu bytového fondu

Informácie nám poskytol Ing. Štefan Lukáči, pracovník rozvoja bývania
v okrese Tvrdošín.
„V rámci návratnej jednopercentnej
pôžičky, jednej z foriem štátnej pomoci na
obnovu bytového domu môže o pôžičku zo
ŠFRB žiadať fyzická, právnická osoba,
teda bytové spoločenstvá, družstvá, ale aj
obce. Patrí tu zatepľovanie, statické opravy, opravy balkónov, dilatačných škár,
obnažených konštrukcií, výmena okien a
vchodových dverí. Jednou z podmienok
je, že proti pôvodnému stavu sa po obnove ušetrí minimálne 20 percent energií
na teplo. Pôžičku môžu žiadatelia dostať
až po vypracovaní tepelno-technického
výpočtu projektu. Všetko musí robiť firma, ktorá má na to certifikát, takže ani
rodinný dom, ak sa jedná o zatepľovanie, si žiadatelia nemôžu svojpomocne
zatepľovať.

Druhou formou je možnosť požiadať
o nenávratnú dotáciu až do výšky 30
percent z obstarávacích nákladov, ktorá
je určená len na statické poruchy. Vo
väčšine prípadov to žiadatelia kombinujú s jednopercentnou návratnou pôžičkou s lehotou splatnosti dvadsať rokov.
Dotačná časť je však limitovaná určitou
výškou financií pre jednotlivé kraje, ak
ju žiadateľ chce, musí žiadosť podať
najneskôr do 20. februára príslušného
roku, takže noví žiadatelia môžu žiadať
dotácie až pre rok 2008.
V tomto roku sa už zo ŠFRB vyčerpali
peniaze na obnovu a dotácie. Fond má
však peniaze v iných kapitolách, presun do iných kapitol musí však schváliť
vláda, a potom sa uspokoja ďalší žiadatelia, časť peňazí už prisľúbilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
SR.“
(jh)
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Z výročného rokovania urbáru
V sobotu 2. júna sa členovia urbáru zišli na valnom zhro
maždení v priestoroch Veľkej sály. Každý člen hneď pri vstupe
dostal darček a nechýbal ani kalíštek. Rokovania sa zúčastnil
aj riaditeľ Štátnych lesov Námestovo, bývalý riaditeľ píly, Jozef
Šálka. V úvode si minútou ticha uctili urbárnici pamiatku tých
členov, ktorí sa už tohto rokovania nedožili.
Úvod patril Pavlovi Sýkorovi, ktorý
otvoril rokovanie a po ňom sa už slova
ujal predseda urbáru Ivan Šaško, ktorý
zhodnotil výsledky za uplynulé obdobie. Poďakoval všetkým za prácu, ktorú
odviedli v lesoch, na píle, ale aj výborníkom, pretože to nie je najľahšia práca
a najlepšie ju vedia posúdiť tí, ktorí sa na
nej podieľajú. Naďalej však pretrvávajú
problémy s družstvom, ktoré je potrebné,
čo najskôr dať do poriadku. To však už
bude vecou odborníkov a súdov, ktoré
rozhodnú, čo urbáru patrí. Ak bude urbár
pokračovať v takom trende ako doteraz,
o dobré výsledky nebude núdza, dôkazom
toho sú aj peniaze, ktoré boli urbárnikom
v posledných rokoch vyplatené. „V ďalšom období nás čaká veľa práce a jednou
z nich je aj modernizácia píly, regulácia
rieky Oravice a ďalšie potrebné práce,“
povedal okrem iného predseda urbáru.
V ďalšej časti rokovania si členovia
vypočuli správy o hospodárení v lesoch
a na píle za uplynulý rok, ktoré predniesli
Peter Huraj a Ján Ferenčík.
„V roku 2006 hospodárenie v lesoch

urbáru bolo náročné hlavne v ťažbovej
činnosti, po celý rok sa spracovávala
iba kalamita. Klimatické zmeny, prejavujúce sa teplejšími rokmi pociťujeme
pri neustálej ťažbe podkôrnym hmyzom
napadnutých stromov, pričom sa vyťažilo
27 086 m3 chrobačiarov, problémy robí aj
rozšírenie hubovej kalamity, spôsobenej
podpňovkou smrekovou, kde sa spracovalo 20 700 m3 kalamity. Vysadili sme 86
500 sadeníc hlavne smreka, jedle a buka
na celkovej ploche 18 ha. Ochranu kultúr
sme zabezpečili vyžínaním buriny a chemicky, ochrana proti zveri sa vykonala na
77 ha, uhadzovanie haluziny bolo vykonané na 30 ha. Odchyt lykožrúta smrekového vykonávame v 160 ks feromónových
lapačoch. V ZSVL Tvrdošín sa v uplynulom roku spracovalo 6 335 m3 kalamitnej
ťažby, spôsobenej hlavne podkôrnym
hmyzom a hubovými škodcami. Zalesnilo
sa 3  000 sadeníc smreka a buka na ploche
0,5 ha. Ochrana kultúr sa vykonala na 2
ha, prerezávky v mladinách tvorili 5 ha,“
povedal okrem iného P. Huraj.
„Píla v poslednom období vykazuje

stabilné ekonomické výsledky, pre chod
píly bolo výhodou aj to, že vlani bolo
spracovávané vlastné drevo. Nevýhodou
bolo, že sa spracovávala surovina, pochádzajúca z kôrovcovej a hubovej kalamity.
Jej kvalita bola podpriemerná. Rezivo
bolo potrebné triediť a so vzhľadovými
a technickými chybami spracovávať do

strešných lát a paletových prírezov. V
súčasnej dobe je výrobný proces slušne
zabehnutý.
Od dovozu dreva až po finálne výrobky a nakladanie reziva na kamióny a
vagóny je píla sebestačná. V roku 2006
bol zakúpený kamión Volvo na prepravu

Kostol je ešte starší než sa predpokladalo

Prieskum prekonal očakávania

Hoci sa občas našli pochybovači,
udávaný vek dreveného gotického
kostola doteraz nikto nespochybnil.
Všetky dostupné materiály sa vzácne
zhodujú v údaji, že stavba vznikla v
polovici 15. storočia, ale presné určenie roku všade chýba. Možno aj preto, že jednoznačný písomný doklad
o začatí a dokončení diela nejestvuje
a všetky zistenia vychádzajú zo súvisiacich dobových faktov. Musíme
teda pripustiť, že vek kostola bol až
doteraz stanovený odhadom, i keď
kvalifikovaným.
Bývalý riaditeľ Oravskej galérie Juraj Langer je však historikom
a nemožno mu zazlievať, že sa
neuspokojil s odhadom, ale hľadal
dôkazy. Práve na jeho podnet pricestoval do Tvrdošína ďalší odborník,

Josef Kyncl z Brna, aby ich našiel
a spracoval.
Podarilo sa a na radnicu dorazila
nedávno päťstranová výskumná strana doplnená štvorstranovou prílohou.
Posudok vychádza z poznatku, že ak
sú letokruhové rady spoľahlivo synchronizované s absolútne datovanou
štandardnou letokruhovou chronológiou, výsledkom by malo byť
absolútne odatovanie jednotlivých
letokruhov skúmaných drevených
prvkov. Samozrejme, rok porazenia
stromu nemusí byť rokom realizácie
stavebného diela.
Na výskum bolo použitých 12
vzoriek jedľového dreva, odobratých
zo siedmich prvkov ako vývrtové
jadrá Presslerovým vrtákom. Vzorky
pochádzajú z viacerých kmeňov, ale

Skalka dostane novú tvár

napríklad oba stĺpy renesančného
portálu sú zhotovené z rovnakého
stromu. Dendrochronologický rozbor
vzoriek, odobratých zo stĺpov, trámov, rúbenia gotického portálu viedol k nasledovnému záveru: všetok
odobratý materiál náleží do rovnakého časového horizontu. Podkôrny
letokruh nebol spoľahlivo zistený, ale
posledný letokruh vývrtu, datovaný
rokom 1435, bol už veľmi blízko
okrajovému zaobleniu pôvodného
kmeňa. Z toho vyplýva, že zdrojový
strom bol porazený v období medzi
rokmi 1436 – 1440.
Výskum teda vyvrátil doterajšie nejasnosti a navyše potvrdil, že
kostol je ešte starší, než sa pôvodne
predpokladalo.
P. Abraham

V rovnakom duchu

Asanovaný dom v tesnom susedstve mestského úradu pútal
pozornosť okoloidúcich. Nešlo iba o zvedavosť, v mnohých vyvolával milé spomienky. Dlho v ňom sídlila obľúbená drogéria a ani
historická hodnota starého domu nebola zanedbateľná. Časy sa
však menia. Noví vlastníci uvažovali o výraznej rekonštrukcii so
zachovaním obchodnej činnosti v prízemí, v suteréne mohla byť vývarovňa a v podkroví penzión. Nedostali však potrebné prostriedky
z eurofondov a nasledoval ďalší predaj. Zámery súčasného vlastníka narazili na odpor pamiatkarov – a nielen to. Nové izolácie si
vyžadovali značné prostriedky a tak sa rozhodol pre asanáciu. Potešiteľné je, že dokumentácia výstavby nového objektu, schválená
pamiatkovým ústavom, zaručuje, že nový dom, ktorý tu vyrastie,
bude mať podobu a charakter ako pôvodná dobová stavba. (pa)

Mesto sa mu páčilo

Tento architektonický a ideový zámer by mal
v blízkej budúcnosti dotvárať naše pútnické
miesto na Skalke nad Medvedzím.

Na návšteve u primátora
Prostredníctvom hodín vlastivedy spoznávame
naše mesto. Získavame vedomosti o jeho minulosti
ale aj prítomnosti. Naše teoretické poznatky sme
sa rozhodli preveriť a obohatiť formou exkurzie na
MsÚ a do dreveného kostolíka. Na mestskom úrade nás aj napriek časovej zaneprázdnenosti prijal
sám primátor mesta Ing. Ivan Šaško. Po srdečnom
privítaní sa rozprúdila živá beseda. Pán primátor
veľmi ochotne odpovedal na množstvo zvedavých
detských otázok, ktoré sa týkali mesta, ale i jeho
samotnej práce, za čo mu vyslovujeme úprimné
poďakovanie. Zároveň ďakujeme aj E. Čajkovej,
ktorá nás sprevádzala počas exkurzie v drevenom
gotickom kostolíku.
Žiaci 3. ročníka ZŠ M. Medveckej

Jiři Sekera z Českých Budejovíc sa prišiel po prvýkrát pozrieť do nášho mesta a ako povedal bol veľmi milo prekvapený
prostredím, ako aj námestím. Páčilo sa mu u nás. Počas krátkej
návštevy si stihol pozrieť aj drevený kostolík.
Zastavil sa aj na mestskom úrade, kde dostal propagačný
materiál mesta. J. Sekera je vášnivým zberateľom fotografií z bývalého Československa, má záujem rozširovať svoju zbierku. Pri
odchode odovzdal pozdrav pre všetkých obyvateľov a poprial
veľa úspechov nášmu mestu.
(jh)

Stretli sa abiturienti

V ZŠ Š. Šmálika sa 23. júna stretli prví abiturienti
Pedagogickej školy v Tvrdošíne z roku 1957. Zo 69-tich
maturantov dodnes žije šesťdesiat a z nich sa v uvedený
deň do Tvrdošína dostavilo 34.
Na stretnutí nechýbali ani ešte žijúci učitelia 93-ročný
Jozef Krúpa a triedna profesorka 83-ročná Zuzana Jurečková - Páričková z Liptovského Mikuláša.
(jh)

Pozvanie do Witowa

Už po siedmykrát sa v poľskom Witowe 29. 7. uskutoční kultúrne podujatie s názvom „Witowianska watra“, na ktorú dostalo
pozvanie aj vedenie nášho mesta. Predstavitelia Witowa na čele
s wojtom Gminy Koscielisko Bohdanom Pitoňom už absolvovali
viaceré pracovné a spoločenské stretnutia s predstaviteľmi nášho
mesta konkrétne kroky robia najmä naše školy. Na podujatí náš
región už tradične reprezentuje niektorý z kultúrnych súborov
a nebude tomu inak ani v tomto roku.
(jh)

Peknou bodkou za rokovaním urbáru
bolo aj blahoželanie a odmena pre jubilantov, ktorí sa dožili okrúhlych jubileí.
Prihovorila sa k nim M. Bakošová a potom si členovia prebrali z rúk predsedu
urbáru kvietok a darček.
70 rokov - Božena Adamčíková,
Anna Adamčová, Eva Bučeková, Anna
Bydžovská, Vladimír Čuchor, Ing. Andrej Kovalík, Žofia Jackulíková, Marta
Jančeková, Helena Javorková, Marta
Korduljaková, Viktor Kováč, Marta
Kožienková, Angela Medvecká, Margita Molitorisová, Oľga Obtulovičová,
Irma Ondrašáková, Dušan Ondruš, Žofia
Ružvôňová, Jozefa Šefčíková, Štefan
Švarc, Etela Tmáková, Štefan Ulrich,
Eva Urbanova, Vladimír Vajduliak, Oľga
Valentová, a Gizela Zrubcová.
75 rokov - Mária Danyová, Pavla
Hrušková, Mária Kičinová, Eva Laudlová, Eduard Letošťák, Eva Matheová,
Jozef Maťoška, Helena Pazúriková, Júlia

Radová, Anna Rauďáková, Jozef Tmák,
Jozef Vajduľák, Mária Vokálová, Jozef Arvay, Margita Čuchorová a Mária
Balleková.
80 rokov - Viktor Adámus, Otília
Gazdíková, Mária Jelenčíková, Anna
Jurincová, Pavla Kolejáková, Mária
Kristofčáková, Žofia Krúpová, Žofia
Kudlačáková, Jozef Lajš, Marta Tlachová
a Helena Škvareninová.
85 rokov - Mária Hajnošová, Mária
Kĺčová, Margita Kubániová, Štefan
Planieta, Margita Štureková a Elena
Vajduliaková.
Počas rokovania boli valným zhromaždením schvaľované jednotlivé uznesenia,
ku ktorým patrilo najmä schválenie ročnej
účtovnej uzávierky s príslušným prerozdelením zisku, ktorý sa v roku 2007
očakáva, že bude minimálne 200 Sk za
1 fraktu.
Valné zhromaždenie absolútnou väčšinou schválilo tiež zmenu zakladajúcej
zmluvy, kde v časti voľby členov výboru
a dozornej rady sa okrem tajných volieb
doplnilo a schválilo, že voľby v prípade
potreby sa uskutočnia aj verejne s tým,
že tajná voľba v ktorej sa určí poradie
prvých 11-tich členov zvolených do
výboru a prvých 3 do dozornej rady sa
valným zhromaždením potvrdí verejným
hlasovaním.
V zmysle schváleného uznesenia valné
zhromaždenie verejným hlasovaním absolútnou väčšinou zvolilo na nasledovné
5-ročné obdobie do výboru urbáru týchto
členov: Ing. Ivan Šaško, Pavol Sýkora,
Pavol Lukáčik, Ing. Ján Jelenčík, Mária
Galasová, Ján Kopta, Ing. Štefan Lukači, Anna Bydžovská, Ján Ferenčík, Ján
Gonda a Alojz Kováč a do dozornej rady
urbáru zvolili: Ing. Annu Ševčíkovú, Mgr.
Vlastu Jančekovú a Martu Bakošovú.
V závere rokovania absolútna väčšina
urbárnikov odhlasovala ukončenie diskusie, čo sa nepáčilo niektorým jedincom,
ktorí chceli zrejme zvrátiť kultivovaný
priebeh valnej hromady. Žiaľ, demokracia
platí aj tu, kde rozhoduje väčšina a tak rokovanie urbáru bolo ukončené a záver už
patril posedeniu v príjemnej spoločenskej
atmosfére.
(jh)

Pred nedávnom sa opravovala plocha strecha na budove ZŠ M. Medveckej, táto bola nahradená novou,
ktorá je pre túto horskú oblasť samozrejmosťou, keďže dobre vieme,
žie takéto zastrešenie nie je vhodné
pre Oravské podmienky. V týchto
dňoch mesto prerába ďalšiu plochú

postupne prestavovať a nahradzovať
novými.
Dlhoročné problémy s plochými
strechami, ktoré mesto zdedilo od
štátu, prechodom školských a predškolských zariadení pod mesto sa darí
postupne riešiť. Všetko sa nedá naraz,
ale vedenie mesta aj tejto oblasti ve-

strechu v MŠ na Oravskom nábreží.
Ako nás informoval primátor mesta
aj ďalšie takéto objekty, ktoré patria
mestu a majú plochu strechu sa budú

nuje patričnú pozornosť a dôkazom
toho sú aj tieto aktivity. Pripomíname, že v minulom roku sa vymenila
strecha aj na ZUŠ.
(jh)

piliarskych výrobkov, TATRA 815 s rukou na dovoz guľatiny a osobné vozidlo
Škoda Fabia.
Na píle bolo v roku 2006 porezané 13
084 m3 guľatiny. Vyrobili sme 7 784 m3
reziva a vyrábali aj ďalšie výrobky ako
krajnice, bočné rezivo, hranoly, strešné
laty, tatranský profil, podlahy a paletové
prírezy. Na píle v súčasnosti pracuje 45
pracovníkov,“ povedal okrem iného J.
Ferenčík.

Ploché strechy už dosluhujú

Časový harmonogram folkových a folklórnych Oravíc,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 21. - 22. júla

XVII. Folklórne Oravice
1300 - Dychová hudba Tvrdošanka
1350 - Folklórna spevácka skupina
Povoja, Piešťany
1410 - FS Lešni, Waršawa
1430 - FS Ilok, Chorvátsko
Folkové Oravice
1500 - Country tance, Hladovka a Zuberec
- Alibabky, Izabella, Karolínka
1530 - Contry kapela, Hladovka - Dayly
1550 - Sólista Ján Suško
D. Kubín, hrá na banjo
1600 - Twitters - Nižná country kapela
1620 - Sólista Ondrej Štyrák
D. Kubín, spieva folkové piesne
1630 - Skalka - Trstená,
folková hudobná skupina
1650 - Robo Hulej - Nižná,
folkový spevák
1730 - Žobráci - Prešov,
country folková skupina
1830 - Mloci - Prešov,
country folková skupina
1930 - Kredenc- Nižná,
country hudobná skupina

Nedeľa 22. júla 2007
XVII. Folklórne Oravice
1100 - Slávnostná odpustová sv. omša
- kostolík sv. Anny

1230 - Slávnostné otvorenie XVII. ročníka
Folklórnych Oravíc
Trombity Hanaczikovci
Zakopané Poľsko
1320 - Detský folklórny súbor Goral
z Hladovky
1350 - Folklórny súbor Rombaň
Chyžné Poľsko
1420 - Folklórny súbor Skorušina Liesek
1450 - Ľudový rozprávač Pavol Martaň
O. B. Potok
1500 - Folklórny súbor Seniori Oravan
Nižná
1520 - Ľudový rozprávač Pavol Martaň
O. B. Potok
1540 - Folklórny súbor Seniori Oravan
Nižná
1550 - Folklórny súbor Ilok Chorvátsko
1630 - Foklórny súbor Partizán B. Bystrica
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Celý deň v znamení športu a kultúry
Deň detí v našom meste mal veľmi
bohatý športový a kultúrny program.
Dopoludnia nechýbali ukážky požiarnej techniky, športové hry - vybíjaná,
malý futbal a na Michalskom námestí
sa zabávali deti MŠ a žiaci 1. - 4.
ročníkov. Súťažilo sa v mnohých
disciplínach a tak ako po iné roky
nechýbalo ani vyhodnotenie súťaže
„O najkrajšieho strašiaka“.
Popoludnie začalo akciou „Na

kolesách proti rakovine“, a opäť
nechýbal bohatý kultúrny program
a veľa súťaží, ktoré pripravili
MsCVČ Radosť a agentúra AZAD.
Deti sa do sýtosti vyšantili pri jazde
na býkovi, pri super sume si vyskúšali svoju obratnosť, skúsili jazdiť
na špeciálnom bicykli, zabávali sa
pri dojení kravy.
Najväčším ťahákom popoludnia
pre deti bolo vystúpenie speváka

Roba Miklu, finalistu súťaže Slovensko hľadá SuperStar.
Deti sa zabávali v meste na mnohých športoviskách. Naši starší spoluobčania si zase pochvaľovali výlet
do Oravíc. Vyše 300 využilo možnosť zdarma sa vykúpať a vyskúšať
rôzne masážne procedúry v Meander
Parku. Do Oravíc bola od 900 až do
2100 zabezpečená zdarma autobusová
kyvadlová doprava.

Aj seniori sa zapojili do aktivít Challenge Day
Sedem plných autobusov sa v prvý
júnový deň obrátilo na trase Tvrdošín
- Oravice. Boli to však mimoriadne autobusy, ktoré zabezpečil mestský úrad pre
našich najstarších spoluobčanov, ktorí
už tradične na Deň detí chodia relaxovať
do Oravíc.

Aj v tomto roku im mesto umožnilo
bezplatný vstup do Meander parku, čo
využilo vyše tristo našich spoluobčanov,
aby tu pookriali, poliečili ubolené údy
a nabrali ďalšie sily a hlavne zregenerovali svoje telo. Organizátorky akcie
Marta Bakošová a Mária Gaľasová sa

počas celého dňa starali o to, aby všetko
prebiehalo bez problémov.
Dôchodcovia z Krásnej Hôrky, Medvedzia a Tvrdošína sa veľmi potešili, že
sa opäť môžu vykúpať v Meander Parku.
A veru si tento deň poriadne užili, každý
si vybral to, čo mu najviac vyhovovalo
a tak sme ich mali možnosť vidieť pri
všetkých atrakciách. Nebudem prezrádzať mená, ale niektorí z nich si vyskúšali
aj tobogan a to je už čo povedať.
„Po roku sme sa opäť vrátili do Meander Parku a musíme povedať, že sme
tu cítili vynikajúco. A aj touto cestou
chceme poďakovať nášmu pánu primátorovi, že na nás nezabudol,“ vraveli
viacerí z nich.
Naši dôchodcovia si užili opäť jeden
pekný deň vo svojom živote v prekrásnej oravickej prírode. V zime majú svoj
Sviatok príbuznosti a tento deň, ktorý sa
už stal tradíciou 1. júna by sme mohli
nazvať aj Dňom regenerácie. Po kúpeli
a ďalších procedúrach akoby naši seniori
ožili, čo bolo spôsobené nielen termálnou
vodou, ale aj tým, že po roku sa mnohí
z nich opäť spolu stretli - nie pri pohrebe,
ale priamo v bazéne, aby si poklebetili
o radostiach i starostiach svojho života.
(jh)

V termálnom bazéne sa deti cítili veľmi dobre.

Deň „D“- tak trochu inak
Prváci zo špeciálnej školy z Námestova, ktorí majú elokovanú triedu v ZŠ M.
Medveckej v Medvedzí, absolvovali svoj
„veľký deň“ dvakrát a tak trochu inak.
Deň pred sviatkom detí im pripravili ich
učiteľky Burganová a Brnová zábavné
a súťažné hry, aby si následne 1. júna
mohli užívať so svojimi rodičmi pobyt
v termálnych kúpaliskách v Oraviciach
- Meander Parku.
Deti pod vedením učiteľky Brnovej absolvovali hry na zoznámenie
sa s vodným prostredím, ktorými
sa snažila eliminovať u detí strach z
vody (hydrofóbia) a následne s deťmi

realizovali hydroterapiu - cvičenia a
masáže vo vode, čomu prostredie a
podmienky Meander Parku maximálne vyhovovali. Spokojnosť bola
u všetkých veľká. „Touto cestou sa
chceme poďakovať vedeniu mesta
Tvrdošín za sprostredkovanie dopravy do Oravíc, voľný vstup do areálu
Meander Parku a výbornú organizáciu autobusovej dopravy z príležitosti
Challange Day, nakoľko sme spiatočnú cestu domov absolvovali s našimi
seniormi. Ďakujú deti, rodičia a učiteľky špeciálnej triedy,“ zdôraznila Ľ.
Brnová.
(ľb)

Štefan Pelikán vystavuje
Akademický sochár Štefan Pelikán
vystavuje časť zo svojej tvorby v týchto
dňoch v našom meste. Jeho práce, z kto-

nechýbala ani jeho najbližšia rodina.
Ako sám povedal, každý jeho deň
bol a stále je naplnený tvorivým nepo-

Oravu mám rád
V rámci Dňa detí a Challenge Day vystúpil v Tvrdošíne
Robo Mikla. Pri tejto príležitosti sme mu položili niekoľko
otázok.

Orave som vystupoval v Mútnom,
Námestove, dnes v Tvrdošíne a ešte
ma čaká Dolný Kubín. Na Deň detí
som dostal dve pozvania, takže pre
mňa to bolo dosť náročné, okrem

Primátor pozdravil deti mesta pri príležitosti ich sviatku a
vylosoval výhercu letného tábora, ktorý venovala CK AZAD.
Výhercom sa stal Peter Gallas.
Aká bola cesta na Oravu?
Veľmi dlhá, lebo sme išli cez
Donovaly, kde nás chytila poriadna
búrka. Oravou zase premáva veľa
kamiónov, takže aj náročná. Oravu
však mám rád, lebo tu máte nádhernú prírodu a je sa na čo pozerať. Na

toho som vystupoval ešte aj na Kysuciach.
Prekvapilo ťa niečo pri dnešnom
vystúpení?
V princípe ma veci neprekvapujú,
všetko bolo fajn, deti vynikajúce,
tešili sa, po vystúpení ma obklopi-

li, chceli podpis. Bola to poriadna
tlačenica.
Čo pripravuješ na najbližšie
obdobie?
Budem otvárať rekreačné stredisko vo Vadičove a v lete to budú detské
tábory, kde budem vystupovať. Od
septembra sa chcem venovať novému albumu. Stretol som sa s Danom
Junasom a možno, že spravíme niečo
aj pre deti na nový školský rok.
Kto ti zabezpečuje vystúpenia
a celý servis okolo nich?
Mám svojho osobného asistenta,
v prípade, že on nemôže tak mi to
robí moja manželka.
Ako sa ti darí v speváckej branži
po úspechu v SuperStar?
To je kalná voda a vyznať sa v tom
akoby to malo fungovať je veľmi ťažké. Poviem pravdu, že od začiatku sa
nedarilo tak, ako sme očakávali, ale
konečne som zohnal správnych ľudí,
s ktorými, verím, že nám to vyjde.
Si spokojný so sebou, máš dostatok práce, alebo sú aj hluché
miesta?
Dnes už áno. Predtým bol nával,
ale teraz je to už taká skutočná práca, ktorú som si ja sám vyprodukoval
a celý môj program, ktorý ponúkam,
je viacmenej moja práca.
Čo by si odkázal svojím fanúšikom na Orave?
V podstate nech sa dobre bavia
a počúvajú veľa dobrej hudby.
Za rozhovor poďakoval: J. Horňák

Pomôžu aj vaše návrhy

Projekt Európske hlavné mesto
kultúry 2013 oslovil mnohé mestá
na Slovensku, pretože Slovensko
spolu s Francúzskom sa môžu v roku 2013 uchádzať o tento titul, čo
znamená zviditeľnenie, prílev financií, aktivizáciu občanov a pod. Čo
je potešiteľné – šancu nemajú len
veľké mestá, ale aj regióny. Túto
šancu sme pochopili hneď po výzve
Ministerstva kultúry SR. Iniciátorkou
myšlienky zapojiť sa do projektu
bola profesorka Eva Kollárová, ktorá
spolu s primátorom Ivanom Šaškom
začali pripravovať projekt, do ktorého zapojili svoje najbližšie okolie
– Trstenú a Nižnú. V tom istom čase
pripravoval projekt i Dolný Kubín,

ktorý „tvrdošínsku skupinu“ oslovil
s cieľom spolu s námestovským okresom dať dokopy svoje sily a vytvoriť projekt, týkajúci sa celej Oravy.
S touto myšlienkou sme sa stotožnili,
pretože Orava len ako celok má šancu
uspieť v tvrdom konkurenčnom poli.
Podpísaním Deklarácie o spolupráci
zástupcami troch okresov má projekt
aj oficiálny rámec. Projekt musí byť
dodaný na MK SR do 16. novembra
2007, v decembri vyberie komisia
najlepšie projekty do užšieho výberu
a koncom roku 2008 bude Slovensko
poznať víťazné mesto alebo región.
Do projektu je možné zaradiť investície (nové budovy, renováciu
námestí...), kultúrne podujatia, vzde-

lávanie, šport, mládežnícke aktivity,
cestovný ruch...Projekt, skladajúci sa
z jednotlivých programov musí napĺňať
dve základné línie – prezentovať región
a zároveň v sebe zahŕňať európsky rozmer (napr. stretnutia profesionálnych,
neprofesionálnych umelcov z rôznych
štátov, festivaly s medzinárodnou
účasťou, investície, ktoré budú slúžiť
cestovnému ruchu...).
Ak zaujímavé myšlienky zapracujeme do projektu, Tvrdošín má šancu získať finančné prostriedky z Európskej
únie. Vyzývame šikovných ľudí, ktorí
hľadia do budúcnosti, vedia plánovať,
„snívať“, aby dali o sebe vedieť a spojili svoje sily v prospech nášho mesta.
Inf.: 532 2167, 532 2100. (ač)

Kurátor výstavy Hieronym Balko (zľava) s majstrom Pelikánom.
rých akoby sálal život a človečenstvo, si
môžete pozrieť v mestskom kultúrnom
stredisku v pracovných dňoch až do 25.
júla. Autor má veľmi blízky vzťah aj
k nášmu regiónu, mestu a na vernisáži

kojom, neustálym hľadaním a nachádzaním nových tém, ktoré zobrazuje
rôznymi formami a technikami, ale to
už najlepšie precítite na tejto výstave.
(jh)
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Atraktívna učebná pomôcka
Rodičom dnešných študentov sa
v mladosti ani nesnívalo, že učebnou
pomôckou v škole by mohlo byť auto,
dokonca úplne nové. Stalo sa, no
nebola to jednoduchá záležitosť. Jej
vybavovanie sa rozbehlo po zistení,
že niektoré školy dostali od výrobcov
na Slovensku automobily ako učebnú
pomôcku. Tvrdošínska priemyslovka
medzi nimi nebola. Keď jej riaditeľ Ján
Korenčiak pátral po príčinách, bolo
mu vysvetlené, že autá dostali k dispozícii učilištia a školy strojárskeho zamerania a všetky učilištia orientované
na profesie automechanik, lakovník,
karosár a ďalšie remeslá súvisiace
s výrobou automobilov. Toto zdôvodnenie však u riaditeľa nezavážilo, veď
aj jeho škola má študijný odbor technika a prevádzka dopravy. Spojil sa

preto s jedným z rodičov, členom rady
školy, ktorý sám navrhol, že by mohol
istým spôsobom pomôcť. Spoločne
napísali žiadosť viceprezidentovi
spoločnosti Kia Motors na Slovensku
a čakali. Po troch mesiacoch prišla
odpoveď, no jej obsah nepotešil: autíčka nie sú, škola ostáva v evidencii
žiadateľov a ak nastane priaznivejší
čas, spoločnosť sa ohlási.
Pred poldruha mesiacom nastal
obrat. Na konferencii, ktorú usporiadal Žilinský samosprávny kraj,
vystúpili aj dvaja zástupcovia Kia
– inžinieri Hadár a Potoček. Prvý
z nich informoval o možnosti uplatnenia absolventov stredných škôl
v ich spoločnosti. Aj na túto tému si
s oboma pánmi inžinier Korenčiak
cez prestávku pohovoril, no predo-

všetkým ich požiadal o pomoc pri
získaní vozidla. Argumentoval zrejme dostatočne presvedčivo, pretože
o dva týždne poslala spoločnosť škole
zmluvu a začiatkom júna už cestoval
riaditeľ so svojim zástupcom Štefanom Horváthom do Tepličky.
Prevzatie vozidla v ničom nepripomínalo zaužívaný technický
postup. Odborný nádych mala iba
exkurzia závodu. Všetko ostatné bolo
slávnostné – od prijatia a príhovor cez
odovzdanie kľúčov od automobilu až
po obed a rozlúčku.
Nech to znie akokoľvek zvláštne, ale samotná KIA cee‘d, ktorá
už pyšne pózuje v areáli školy, nie
je pre nového užívateľa dopravným
prostriedkom. Priemyslovka ju získala do trvalého prenájmu za sym-

bolickú jednu korunu s podmienkou,
že bude slúžiť ako školská pomôcka.
Možno aj preto bola vybraná zo série
vozidiel s pravostranným ovládaním,
nemá technickú dokumentáciu ani
evidenčné číslo a nemôže sa teda
pohybovať v cestnej prevádzke. Má
však všetky prednosti atraktívnej
učebnej pomôcky. Študenti ju môžu
využívať pri nácviku testovania,
nastavovania, oboznamovať sa s jej
elektronikou a všetkými technickými
parametrami.
Skrátka, je to úspech a nikto by

vedeniu školy nezazlieval, keby si ho
v pokoji užívalo aspoň tých pár dní,
ktoré nás delia od letných prázdnin.
Pred budovou je však rušnejšie ako
pred významnou návštevou. Riaditeľ
Ján Korenčiak o žiadnej nevie, ale na
vysvetlenie dodáva: „Zrekonštruovali
a rozšírili sme chodník k jedálni a telocvični. To, čo vidíme pred sebou, je
rekonštrukcia prístupovej komunikácie od štátnej cesty ku škole. Mestský
úrad nám ponúkol spoluprácu a bol
by hriech nevyužiť ju.“
Pavel Abraham

Denis a Rony medzi deťmi

Za poznávaním krás

V jedno slnečné, sobotné ráno
som sa zobudila veľmi zavčasu,
lebo ma čakala dlhá cesta do Trenčína. Ešte pár korún šupnúť do
vrecka a už som sa ocitla pred našou
školou, kde čakal autobus s pánom
Verzálom a šoférom. Cesta bola
dlhá, ale nie nudná. Odpovedali

sme na otázky z histórie. Za správnu
odpoveď bola nejaká sladkosť, pero,
odznak, reprodukcia Trenčína od
majstra Balka alebo zaujímavý kalendár. Ani sme sa nenazdali a ocitli
sme sa pod hradom Beckov. Je to
nádherná zrúcanina z 13. storočia,
ktorú vlastnila rodina Stiborovcov.

Na letné výlety sa žiaci tešia celý rok.

Pani lektorka pridala i dve pekné
povesti.
V krajskom meste sme začali
hradom Trenčín. Už v autobuse sme
sa dozvedeli o najstaršej písomnej
pamiatke na našom území z roku 179
n. l. Je náročné vymenovať všetku
tú krásu, čo skrývajú hradné múry.
Spomeniem však dve veci, čo ma fascinovali - galéria a nádherný výhľad
z najvyššej veže, z ktorej sme videli
mesto ako na dlani.
Po obedňajšej prestávke sme navštívili prírodovedné a historické múzeum. Z toho spomeniem prekrásnu
zbierku exotických motýľov, ktoré
hýrili všetkými dúhovými farbami.
Tam som mala pocit, akoby sme
prešli zo súčasnosti do minulosti.
A do tretice sme si pozreli múzeum
Vojtecha Zamarovského. Cestou nazad sme sa zastavili v Trenčianskych
Tepliciach, kde sme videli okrem
iného Most slávy s tabuľkami hercov
svetových mien. I cesta domov nám
rýchlo ubehla pri kvíze o známych
osobnostiach z našej bohatej histórie.
Za túto exkurziu sa chcem poďakovať
v mene všetkých študentov pánom
Mariánovi Matisovi - Motomat, Jánovi Šnapkovi - ORA FORM, pani
Vlčekovej - kvetinárstvo a Vlaste Karasovej.
Tatiana Obrtáčová

Tvrdošínska studnička 2007
V Malej sále MsKS sa 6. júna
uskutočnil už šiesty ročník obľúbenej
speváckej súťaže pod názvom „Tvrdošínska studnička“. Vyše 40 detí zo
základných škôl si tu zmeralo svoje
sily v prednese ľudovej a modernej
piesne.
Chlapci a dievčatá súťažili v troch
kategóriách, deti základných škôl
ročníkov 1.- 4., 5.- 9. a v 3. kategórii moderných piesní pod odborným pohľadom poroty, zloženej z
učiteliek, ktorá pracovala v zložení
Darina Šašková - ZŠ M. M., Antonia Branická - ZŠ Š. Š. a Alexandra
Pániková - ZUŠ.
Už prvá súťažná pesnička navodila tú správnu atmosféru, súťažiaci
dali do spevu celé svoje srdce. Potešilo, že deti spievali ľudové pesničky
z našej bohatej folklórnej klenotnice.
Tak ako po iné roky, aj v tomto ročníku sa do súťaže zapojili väčšinou
dievčatá, no ani chlapci, ktorí sa na
pódiu predviedli, výkonmi nezaostávali za dievčatami. Každý výkon
bol odmenený patričným potleskom,
potešilo, že na súťaž sa prišli pozrieť
aj rodičia, či staré mamy.
Najviac práce mala porota, pretože výkony niektorých detí boli na
patričnej úrovni. Deti počas prestávky aj v tomto roku pobavil Daniel
Šimčík z DSS, ktorý im zaspieval
niekoľko hitov. Pridali sa k nemu aj
deti a tak sa sálou rozliehal ich spoločný spev.
Pred vyhlásením výsledkov bol
odmenený každý účastník sladkou
odmenou a pamätným listom. A potom prišla tá chvíľa, na ktorú sa deti
najviac tešili, keď porota začala vyhlasovať výsledky a víťazi na prvých
troch priečkach si prevzali diplom
a oravskú keramiku.
V kategórií detí ZŠ 1.- 4. bolo

udelených sedem cien, prvé miesto
obsadila Veronika Feilhauerová, tri
druhé miesta udelila porota Klaudii
Dyttertovej, Zuzke Badárovej a Žofii
Medveckej a tri tretie miesta obsadili

skončila Júlia Ondríková a tretia Sára
Líšková.
V kategórii moderných piesní sa
tešila z prvenstva Nikola Kormančíková, druhá skončila Veronika Šte-

Škôlkári sa len neradi lúčili s novými „kamarátmi“.
Veľmi pekný a poučný deň zažili deti z MŠ z Medvedzia. Jeden
z rodičov, Patrik Obtulovič, ktorý je
policajtom po dohode s kolegami Antonom Kovaľákom a Petrom Argalášom, pripravili deťom prekvapenie.
Prišli 14. júna k nim aj s policajnými
psami Denisom a Ronym a predviedli
im niekoľko ukážok z policajnej práce, ako napr. zadržanie nebezpečného
páchateľa, ktorú Denis, starší zo psov
zvládol bravúrne. Polročný Rony bol

zase lákadlom pre deti, ktoré si ho
mohli pohladkať.
Chlapcov a dievčatá však zaujímali aj zbrane, ktoré im policajti
ukázali a dovolili podržať si v ruke.
O všetko, čo im ukázali, prejavili
nesmierny záujem.
Ukážková akcia z náročnej práce
policajtov sa deťom, ale aj učiteľkám
veľmi páčila, odmenou za ich predvedený výkon bol záverečný potlesk
škôlkarov.
(jh)

Učarovalo im Zakarpatie
V predvečer sviatku Turíc sa v
sobotu 26. mája v zakarpatskom
mestečku Vinogradov na Ukrajine
uskutočnilo stretnutie príslušníkov
rodu Medveckých, ktoré spoločne
organizovali Jurij Medvecki z Vinogradova a Tamás Medvecki z Budapešti. Pozvanie na toto stretnutie
prijalo aj Občianske združenie Medvedzie a tak stretnutia sa zúčastnilo
14 príslušníkov rodu Medveckých,
z toho dvaja z Košíc. Stretnutie v
nádhernom prostredí Zakarpatia
malo príslovečnú rodinnú atmosféru
a zúčastnilo sa ho 50 príslušníkov
tohto starozemianskeho rodu. Okrem
našich Medveckých sa ho zúčastnili
aj predstavitelia z Maďarska, odkiaľ
sa však čakala hojnejšia účasť. Po
privítaní na radnici a oboznámení
sa s históriou mestečka Vinogradov

prebiehalo stretnutie v priateľskom
duchu, umocňovalo ho nádherné
letné počasie, ktoré umožnilo pobudnúť aj na prírodnom kúpalisku.
Účastníci stretnutia vôbec nepociťovali zložitejšiu a napätejšiu vnútro
politickú situáciu na Ukrajine, za čo
patrí poďakovanie organizátorom
tohto rodinného stretnutia. V rámci
úvodnej oficiálnej časti stretnutia
konateľ OZ Medvedzie Daniel Kacír
odovzdal organizátorom a predstaviteľka Gymnázia vo Vinogradove
propagačné materiály mesta Tvrdošín a pohár s rodovým erbom.
Pre našich Medveckých bolo určite
najväčším zážitkom oboznámiť sa s
tradíciami Zakarpatia, predovšetkým
však so špecialitami ich netradičnej
kuchyne.
J. Medvecký

Keď sa deti v triede cítia ako doma
Víťazi jednotlivých kategórií.
Michaela Ondríková, Katarína Stredanská a Ondrej Buc.
V kategórii deti ZŠ 5.- 9. ročníka
zvíťazila Henrieta Habláková, druhá

chová a tretia Alica Lofajová.
Šiesty ročník Tvrdošínskej studničky už je minulosťou, no deti sa už
tešia na ďalší.
(jh)

Už po tretí krát privítali žiaci ZŠ Š. Šmálika v nedeľu 10. júna vo Veľkej sále svojich
rodičov, starých rodičov a všetkých tých, ktorí
svojím potleskom prišli odmeniť vystúpenie
svojich detí kultúrnym programom pod názvom
Deň rodiny. Spolu so svojimi učiteľkami uvili
veniec z pesničiek básničiek scénok, v ktorých
rezonovali slová ocko, mama, starí rodičia a
deti. Vyslovili v nich túžbu vyrastať v šťastnej,
úplnej rodine plnej lásky, pohody a porozumenia. Medzi účinkujúcimi sa objavili aj talenty
zo súkromnej ZUŠ v Medvedzí, ktorí sa predstavili spevom, tancom v štýle hip-hopu a hrou

na flautu. Najväčším prekvapením programu
však bol určite spevák z neďalekej Habovky,
minuloročný finalista SuperStar, Peter Bažík.
Svoje vystúpenie zakončil známou piesňou V
dolinách, ktorú si spolu s ním zaspievali dospelí
aj deti. Sme mu veľmi vďační, že aj napriek
nabitému koncertnému programu si našiel čas
a prijal pozvanie medzi nás.
Aj vďaka tomuto programu sme si všetci
mohli uvedomiť dôležitosť harmonickej rodiny,
pretože len v takej môžu deti prežiť šťastné
detstvo. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie
o rok.
Ivana Šoltésová

Deň rodiny

Býva zvykom, že na konci školského roka rodičia a deti poďakujú
učiteľkám za ich celoročné úsilie, prácu a želajú si navzájom, aby načerpali
počas prázdnin nové sily. My chceme
chceme urobiť obrátený krok.
V školskom roku 2006/2007 naštartovala svoju prvú školskú dráhu
1. B trieda - elokovaná z Námestova
pre deti so špeciálnymi výchovno
vzdelávacími potrebami. Trieda
vznikla v ZŠ M. Medveckej za maximálnej podpory a ústretovosti riaditeľky Spojenej školy internátnej M.
Urbana v Námestove - Marty Gabaríkovej a riaditeľky ZŠ M. Medveckej
- Dagmar Šaškovej.
Trieda fungovala celý rok ako
jedna rodina. Spontánnosť a obrovská
láska s akou nás tieto deti obdarovali
boli veľa krát tým najväčším zdrojom pozitívnej energie. Ústretovosť
rodičov, záujem o našu prácu a radosť z každého spoločného úspechu
sme zúročili na našich spoločných
sedeniach.
Ďakujeme vám milé naše deti -

Ľudka, Patrik, Kristínka, Alexa, Marek, Veronika, Dianka, za to, „že ste“,
ďakujeme vám za to, že ste sa chceli s
nami hrať, spievať, ale aj učiť sa.
Ďakujeme vám za to, že ste sa
mali navzájom radi a z tej lásky ste
darovali aj nám.
Ďakujeme vám aj za to, že si vás v
škole obľúbili všetky deti, učiteľky a
cítili ste sa v nej ako doma.
Nesmieme zabudnúť poďakovať
sa všetkým deťom v ZŠ M. Medveckej za to, že nám pomáhali, priateľsky
sa k nám správali a boli k nám veľmi
tolerantní. Na záver chceme použiť
slová, s ktorými sa s nami lúčili rodičia na záver školského roka: „Nie
chvála, len slová vďaky každému, čo
pri mne stál...“
Dnes, keď všetky deti vám prinášajú kvety, keď v srdciach hnevu niet,
keď v očiach detí vidíte len šťastný
svit, po rôčku radosť chcú znásobiť
i naše slová slová vďaky - to prosté
ďakujem.
1. B trieda M. Burganová, Ľ.
Brnová
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„Sokoly“
začali písať novú históriu
Nedeľňajšie odpoludnie 3. júna
patrilo v Laskowej v Poľsku prehliadke dychových hudieb, kde sa
v priestoroch futbalového štadióna
uskutočnil už IX. ročník prehliadky
dychových hudieb. Zúčastnilo sa jej
deväť dychových orchestrov, desiatym bola Tvrdošanka zo Slovenska,
ktorá tu vystupovala na pozvanie
ako hosť Parafialnej Orkiestry Dęta
z Laskowej.
Po príjazde do Laskowej slovenských zástupcov privítala Stanisława
Niebylska wójt Gminy, nasledoval
spoločný obed, po ktorom Tvrdošanka presunula do súkromného skanzenu ľudovej architektúry manželov

Barbary i Krzysztofa. Pán Jędrzejek,
v civile právnik, už v mladosti začal
zbierať rôzne veci, ktoré sa v minulosti používali pri práci na poli,
v hospodárstve a domácnosti a postupne vybudoval vlastný skanzen.
Je tu kompletne vybavená drevárska,
šusterská dielňa, kolekcia rôznych
skríň, nádherná je aj kolekcia sakrálnych olejomalieb. Deväť budov,
ktoré môžete vidieť v tomto skanzene
sú skutočnou raritou, ktorú vhodne
dopĺňa originálna záhrada, ktorej sa
venuje manželka Barbara. Múzeum
pre verejnosť bolo otvorené v roku
2003 a je jediným skanzenom v Limanowskom powiate.

Tvrdošanka to na pódiu v Laskowej „rozbalila“.
Domáci pán pripravil pre hudobníkov rodinné pohostenie, pri ktorom
nechýbal ani kalíštek slivovice a ďalších domácich produktov, ktoré si

Medzinárodná videokonferencia

Počítače a za nimi deti s rodičmi,
takýto pohľad sa mi naskytol v ZŠ
Štefana Šmálika 26. júna v Tvrdošíne. Ako som sa dozvedel práve
v tento deň si deti s rodičmi urobili
videokonferenciu. So svojimi rovesníkmi z Kopřivnice v rámci projektu
eTwinning spoločne komunikovali
pomocou kamery, obraz bol premietaný na filmové plátno. V družnej
besede sa do debaty zapojili aj rodičia
na oboch stranách.

ferencie a J. Sumbal vyzval v závere
konferencie zástupcov zo Slovenska
so želaním nadviazať partnerskú
spoluprácu. Na túto výzvu som zareagovala a začali sme spolupracovať.
Zhodli sme sa aj na čase, obidvaja
máme krúžok informatiky totiž v stredu. Aj naše školy majú podobné záujmy a projekty.
Osvedčenie v podobe certifikátu
sme dostali 13. marca 2007 a odvtedy sa spolupráca rozbehla naplno.

Deti so záujmom sledujú na obrazovke českých priateľov.
„Spojme sa pre priateľstvo, je
názov tohto projektu,“ povedala nám
v úvode Ivana Šoltésová, ktorá bola
iniciátorkou tohto projektu. Našich
českých priateľov vedie Jiři Sumbal,
ktorý je zástupcom základnej školy
v Kopřivnici.
„Projekt vzišiel zo stretnutia na
medzinárodnej eTwinningovej kon-

V rámci projektu sa deti zoznamovali,
vymieňali si emaily, četovali, posielali si obrázky, prezentácie, wordové
súbory, písali o sebe, škole, meste
a okolí, v ktorom žijú.
V záverečný deň projektu deti na
krúžok pozvali aj rodičov na obidvoch stranách, aby videli, čo vlastne
počas tohto projektu stihli a čo na

krúžku robili. Boli milo prekvapení,
že sa deti nehrali, ale robili zmysluplnú prácu. Projekt bol vlastne
zameraný na základy ako pracovať
v pracovnom priestore, ako navzájom
komunikovať.
Za prvým projektom to bola vlastne akási bodka, ale my chceme spoluprácu zavŕšiť stretnutím na česko-slovenských hraniciach niekedy
v septembri, alebo októbri. Krúžok
cez prázdniny nebude pracovať,
ale deti budú mať otvorené fórum,
v rámci ktorého si budú môcť písať
a rozprávať sa.
Do projektu sa na obidvoch stranách zapojilo po sedemnásť žiakov,
ani to nebolo dopredu pripravené. Zo
slovenskej školy sa ho zúčastnili žiaci
štvrtého ročníka a z českej strany aj z
piateho. Spoluprácu chceme rozvinúť
v ďalšom projekte už od budúceho
školského roku.
V našej škole v súčasnosti prebiehajú dva projekty, druhý je z
poľskou školou z Luczynowa. Ten sa
ešte nekončí a je zameraný skôr na
ekologickú problematiku. Robili sa
prezentácie o chránených rastlinách,
zvieratách, ku Dňu Zeme sme sadili
stromčeky a naši partneri čistili okolie školy a mesto“.
Na ZŠ Š. Šmálika to bol prvý
medzinárodný projekt a hneď bol
úspešný, do podobného je zapojená
v tvrdošínskom okrese ešte škola v
Čimhovej.
Dnes je už iná technika, kým sme
si my dopisovali a tak sme nadväzovali priateľstvá, dnešná technika
umožňuje deťom rozprávať sa v reálnom čase a možnosti sú skutočne
neobmedzené, len ich treba správne
chytiť za „pačesy“, tak ako to urobili
deti v tejto škole.
(jh)

Oceňovaní boli žiaci, študenti a učitelia
V pondelok 25. júna bolo v kinosále Javoru o niečo rušnejšie ako
po iné dni. V závere školského roka
sa tu stretli žiaci a študenti škôl z
Tvrdošína, ktorí v školskom roku

Kováč, poslanec MsZ. Zástupkyňa v
krátkom príhovore poďakovala pedagógom a žiakom, ktorí školu vzorne
reprezentovali. Upomienkový predmet
si prevzali študenti a žiaci, ale odme-

toto podujatie a ktorý pripravilo pre
všetkých ocenených Centrum voľného času Radosť. Heslom akcie boli
Jeffersonove slová:
„Nič, čo robíme s nadšením, nie je
únavné a ak to robíme ešte dobre, tak
máme z toho aj potešenie.“ Tak by
to malo byť aj v našom živote a aj tí,
ktorí si prevzali ocenenie NAJ v kine
Javor to nerobili len pre ocenenie,
ale s nadšením a s vervou dokázať
sebe aj iným, že to čo robia, dobre
robia.
(jh)

Mladí pre deti

Študenti si preberali ocenenia z rúk V. Jančekovej.
2006/2007 vzorne reprezentovali
svoje školy a získali ocenenie pre
školu aj pre seba. Odmenení boli
všetci, ktorí vynikli v športe, vedomostných súťažiach, ako boli napríklad rôzne olympiády, divadelné a
recitátorské súťaže a ďalšie aktivity.
Ocenenie NAJ 2007 v zastúpení
primátora mesta odovzdávala jeho
zástupkyňa Vlasta Jančeková a Milan

není za svoju prácu boli aj pedagógovia, ktorí si zase prevzali symbolickú
kytičku, ktorú im prítomní žiaci „okorenili“ potleskom. Mnohí z 350 ocenených žiakov základných, stredných
škôl, ZUŠ a Ms CVČ radosť dosiahli
vynikajúce úspechy nielen v rámci
okresu, kraja, ale aj Slovenska.
Súčasťou tejto vydarenej akcie bol
aj kultúrny program, ktorý rámcoval

Ku príležitosti Dňa detí v nedeľu
3. júna pripravili mladí dobrovoľníci z eRka a Misie mladých tvorivé
dielne pre deti z nášho mesta. Zruční
rezbári, talentovaní maliari tričiek,
ozdobovačky tváre, drotári, tanečníci, modelári a astronómovia učili svojich mladších kamarátov umeleckým
a praktickým zručnostiam. Akciu doplnili súťaže ako aj dve netradičné aktivity – gélovanie vlasov a skladanie
ceruzkových vrtuliek. Teší nás, že sa
môžeme poďakovať šikovným mladým ľuďom, ktorí neváhajú obetovať
svoj voľný čas pre dobrú vec. Tvorivé
dielne sa uskutočnili aj vďaka podpore z fondu Hodina deťom a mestu
Tvrdošín.
(tm)

sám vyrába (klobáska, bravčová masť
so škvarkami, jaternice, bôčik, kvasené uhorky, nakladané hríby a ďalšie
typické domáce pochutiny).
Poďakovaním za pohostinnosť
bola aj časť repertoáru Tvrdošanky,
zahrali všetkým návštevníkom skanzenu. V športovom areáli 11 hudobní-

kov a dve speváčky v čele s kapelníkom Danielom Kolejákom poriadne
rozohriali prítomné publikum, ktoré
sa dobre zabávalo a dokonca si aj
zanôtilo a to vtedy, keď zaznela známa pieseň v poľštine „Hej sokoly...“
v podaní Zuzky Kolejákovej a debutantky Gabriely Sameliakovej. Spev
a kytica tanečných a ďalších známych
melódií, ako napr. „Škoda lásky“ boli
tým pravým oživením Laskowskeho
festivalu. Zaslúžený potlesk na otvorenej scéne bol najlepším dôkazom,
že sa Tvrdošanka páčila. To nám po
vystúpení potvrdil Roman Kogutowicz, vedúci Parafialnej Orkiestry
Dęta, ktorá vystupovala v minulom
roku na Fordychu v Tvrdošíne a ďalší
prítomní kapelníci.
„Družobná výmena dychoviek už
zapustila svoje korene, veľmi radi by
sme túto spoluprácu chceli rozšíriť
a prehĺbiť vo všetkých oblastiach
spoločenského, kultúrneho, ale aj
športového života,“ povedala Stanisława Niebylska pri odovzdávaní
diplomu Tvrdošanke. J. Horňák

Obrazy maľuje srdcom

Stanislaw Wyrtel patrí k známym
umelcom, ktorý sa venuje maľovaniu
na sklo. Pochádza z Hornej Zubrzyce
z Poľska. V Zakopanom vyštudoval
Priemyselnú stavebnú školu a po jej
skončení pracoval v Oravskom etno-

Stanislav Wyrtel s manželkou
vo Výstavnej sále.
grafickom parku ako sprievodca, kde
sa každodenne stretával s obrazmi,
ktoré boli súčasťou výzdoby oravských domov. Postupne začal ľudové
kresby kopírovať a maľovať na skle.
Onedlho začal experimentovať s vlastnou tvorbou, maľovať portréty svätých
a sakrálne výjavy. Časom zmenil techniku maľby, ale aj tematiku, pribudli

kompozície inšpirované hudobnými
námetmi, neskoršie fragmenty skanzenu v Zubrzycy, studne, úle.
Najnovšie obrazy Stanislawa
Wyrtela predstavujú tradíciu i súčasnosť, či už sú to obrazy s koledníkmi, pastiermi, ale aj inými námetmi,
ktoré úzko súvisia s Oravou. Umenie
S. Wyrtela čerpá z bohatej studnice
minulosti, ale svojím výrazom je
blízke všetkým pokoleniam.
Hlavnou inšpiráciou pre neho zostáva oravská kultúra, z nej neustále
naberá nové tvorivé sily.
Jeho obrazy sú vystavované nielen
v Poľsku. Od roku 1989 vedie svoju
vlastnú galériu „Na szkle malowane“. Jeho práce si našli svoje miesto
v mnohých múzeách, ale aj v súkromných zbierkach v Poľsku a v zahraničí.
Svoje poznatky od roku 2001 odovzdáva ďalším zanietencom, pretože
vedie aj lekcie maľovania na skle.
Nás môže tešiť, že S. Wyrtel
so svojou výstavou zavítal aj do
Tvrdošína, kde v Mestskom kultúrnom stredisku v Medvedzí mohli jeho
obrazy vidieť návštevníci od 3. do 21.
júna.
(jh)

Tvorivé dielne

Pod takýmto názvom sa 15. júna
stretli učiteľky MŠ a 1. – 2. ročníkov
ZŠ v Malej sále v Tvrdošíne, aby sa
pod dohľadom lektorky, tanečnej
pedagogičky zo ZUŠ z Liptovského
Mikuláša Eleny Chovanovej naučili
rôzne prvky folklórneho a nefolklórneho tanca. Tieto skúsenosti môžu
využiť vo svojej práci s deťmi pri
príprave vlastných programov pri
rôznych oslavách, ako sú napr. Deň
detí, Mikuláš, Vianoce, Veľká noc
a ďalších. „Tanečný pohyb je veľmi
dôležitý pri správnom držaní tela,
hlavne u tých detí, ktoré majú rôzne
zdravotné problémy. Je dobré, ak sa
s takouto formou začína už u tých
najmenších detí. V Tvrdošíne prebehla už štvrtá časť s názvom Leto.
S prípravou učiteľky začali vlani

v septembri a dnes tento cyklus končí
s certifikátom o absolvovaní kurzu.
„Našich stretnutí sa zúčastňujú aj
učiteľky ZUŠ,“ povedala Mária Janotíková z OOS Dolný Kubín, ktorá
zabezpečuje nefolklórnu tanečnú časť
a folklórnu Oľga Žabenská.
Organizátorom akcie je OOS
Dolný Kubín a spoluorganizátormi
ZUŠ P. Bohúňa a Mestské kultúrne
stredisko Tvrdošín. Tvorivé dielne
absolvovalo v Tvrdošíne takmer šesťdesiat učiteliek z celej Oravy. Jedna
časť tvorivých dielni trvá takmer štyri
hodiny čistého času, čo istotne dá
zabrať aj po fyzickej stránke. Úžitok
z kurzu budú mať hlavne deti, ktoré
učiteľky naučia opäť niečo nové,
s čím sa budú môcť predstaviť publiku.
(jh)

Mesto Tvrdošín sa okrem Galérie
národnej umelkyne Márie Medveckej hrdí aj súkromnou Art Galériou
Schürger, ktorú pred rokmi založil v
rodinnom dome Juraj Schürger. Stal
sa tak vlastne priekopníkom budovania súkromných galérií na Slovensku.
Dnes už 83-ročný J. Schürger je od
borníkom na výtvarné umenie a vo
svojej galérii má veľa originálov od
množstva popredných slovenských
výtvarných umelcov. 0 ňom je známe,
že bol rodinným a osobným priateľom, ale aj spolupracovníkom Márie
Medveckej, ktorú v jej tvorivých
začiatkoch vlastným autom vozil po
celom Slovensku a inštaloval na rôznych miestach výstavy jej obrazov,
ktoré aj sám rámoval. Okrem toho
ju aj pravidelne zásoboval natiahnutými platňami na rámy, na ktoré
M. Medvecká maľovala obrazy. Je
radosť počúvať rôzne zážitky nielen
zo života, ale aj z práce národnej
umelkyne. Stál taktiež pri zrode jej

Galérie v Medvedzí v roku 1979 a
jej následnom budovaní ateliérovej
časti v podkrovných priestoroch. V
Art Galérii Schürger sa konala vernisáž už 86. výstavy tejto galérie. Po
úvodných slovách komisárky výstavy
Dany Doricovej predniesol Karol Hanuľák úryvok z prózy Štefana Žáryho.
Návštevníci si pozreli výstavnú kolekciu obsahujúcu až 162 obrazov od
celej plejády slovenských výtvarných
umelcov. Okrem iných obrazov sa na
výstave nachádza aj šesť diel Márie
Medveckej a nie je žiadnou tajnosťou,
že posledný obraz, ktorý umelkyňa
namaľovala je práve portrét Juraja
Schűrgera. Vzhľadom na pomerne
vysoký vek, ale aj podlomené zdravie
svojho otca sa správcom galérie stala
najstaršia dcéra Anna Lenková, ktorá sa do svojho rodiska v Tvrdošíne
vrátila z Bratislavy. Na Trojičnom
námestí vyrastá galéria, ktorú buduje
rodina Juraja Schürgera.
Jozef Medvecký

Galéria bude mať nové priestory
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Robia nám dobré meno i za hranicami

Narodili sa
11. 5.
15. 5.
17. 5.
19. 5.
19. 5.
21. 5.
23. 5.
24. 5.
24. 5.
5. 6.
7. 6.
14. 6.
17. 6.
19. 6.

Jonáš Belanský
Sofia Kolejáková
Marek Labdík
Bianca Kumorová
Terézia Tarcalová
Pravoslav Rožek
Nikola Lajčinová
Kristína Bahnová
Dominika Kremnická
Dávid Kováč
Karin Kulášová
Jakub Pazúrik
Cynthia Dudová
René De Riz

Sobáše

24. 2.
		
26. 2.
		
9. 6.
16. 6.
16. 6.
23. 6.
23. 6.
23. 6.
26. 6.
30. 6.
30. 6.

Mgr. Simona Moresová – Mgr. Dušan Kliment
sobáš: Veľká Británia
Eva Barteková – René Fraissl
sobáš: Rakúsko
Ing. Stanislava Mečárová – Ing. Jozef Bažík
Mária Planietová – Ing. Miroslav Pavela
Anna Krišková – Peter Gallas
Monika Planietová – Juraj Rentka
Jana Dedinská – Andrej Ficek
Mgr. Valéria Veselá – Ing. Miroslav Knap
Oľha Melika – Martin Grísa
Jana Žofajová – Michal Kuboš
Daniela Medvecká – Miroslav Kuboš

Odišli z našich radov
16.
24.
24.
1.
20.
23.
26.
27.
28.

5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

Anna Pajunková
Mária Chovančáková
Mária Gregorcová
Anton Bandošťák
Kornélia Sunegová
Ján Mackaľ
Paula Greňová
Štefan Baruta
Martin Trstenský

55
85
85
93
69
40
89
53
86

ročná
ročná
ročná
ročný
ročná
ročný
ročná
ročný
ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši spoluobčania:
85 rokov - Mária Frančeková Krásna Hôrka
80 rokov - Anna Jurincová
Tvrdošín
Jozef Medvecký
Medvedzie
Pri tejto príležitosti im blahoželáme aj my a prajeme z ce
lého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári v kruhu svojich
najbližších.

Pani Margita oslávila 106 rokov

Úctyhodných 106 rokov oslávila
v utorok 5. júna najstaršia občianka
Tvrdošína Margita Oravcová, ktorá sa
narodila v Nálepkove, ale šesť rokov už
býva u svojej vnučky Márie Müllerovej.
Pani Margita vychovala syna a dve dcéry,
teší sa však aj z 5 vnúčat, 14 pravnúčat a 7
prapravnúčat. Stále je veľmi čiperná, má
bodrú myseľ, rada si pozrie správy v televízii. Pani Oravcová nás opäť prekvapila,
keď sme jej zagratulovali v mene primá-

tora, tak nám zanôtila „Ešte si ja pohár
vínka vypijem....“ Pripila si na zdravíčko
aj ona, pričom skonštatovala, že to vínko
je „kvašné“.
Pochutila si na kávičke a torte. Keď
sme sa s oslávenkyňou lúčili, nezabudla
nám povedať, aby sme po roku opäť prišli. Radi jej vyplníme túto prosbu a zo
srdca želáme pani Oravcovej, aby jej
zdravíčko a myseľ slúžili aspoň tak, ako
doteraz.
(jh)

Blahoželanie opätované pozdravom
K významnému životnému jubileu primátor v týchto dňoch zablahoželal
aj pánovi učiteľovi na dôchodku Jozefovi Krúpovi, ktorému vyslovil hlboké
uznanie a poďakovanie za celoživotnú prácu v našom meste so želaním dobrého zdravia, pokoja a radosti v ďalších rokoch života.
Blahoželanie bolo primátorovi opätované pozdravom z ktorého sme vybrali:
Pozdravujem Vás s prejavom vrelej vďaky za Vaše vzácne mi pozdravenie,
prejavené pri príležitosti mojich narodenín.
Želám Vám veľa zdravia, rodinnej pohody i ďalších úspechov vo Vašej
záslužnej a obetavej práci v prospech nás všetkých.
Jozef Krúpa

Pozvánka do kina
V júli a v auguste sme pre Vás pripravili
tieto filmové predstavenia:
ATENTÁT V AMBASSADORE – dráma
13. 7. 2007 (piatok) o 1800
PRÁZDNINY PÁNA BEANA – komédia
15. 7. 2007 (nedeľa) o 1800
DIVÉ SVINE – dobrodružná komédia
27. 7. 2007 (piatok) o 1800
PIRÁTI KARIBIKU NA KONCI SVETA – akčný dobrodružný veľkofilm
5. 8. 2007 (nedeľa) o 1800
PASCA NA ŽRALOKA – animovaná rodinná komédia
12. 8. 2007 (nedeľa) o 1800
POSLEDNÝ ŠKÓTSKY KRÁĽ – dráma
17. 8. 2007 (piatok) o 1800
OSTREĽOVAČ – akčný film
24. 8. 2007 (piatok) o 1800

Naši rodáci dosahujú mimoriadne úspechy v rôznych oblastiach. Jedným
z nich je aj Dušan Ondruš, ktorý v súčasnosti vedie reprezentačný výber florbalistov Slovenska do 19 rokov. Požiadali sme ho, aby nám povedal niečo
o sebe a svojej športovej kariére.
„Ako rodený Tvrdošínčan ďakujem skončení hráčskej kariéry som presedlal
za možnosť a príležitosť vysloviť nie- na trénerskú stoličku a vydržal na nej do
koľko svojich myšlienok v novinách Tvr- roku 2001. Neskôr som prešiel na iné
došín. Narodil som sa tam ešte pred II. športy, na hokejbal a florbal. V hokeji
som ako tréner dosiahol
svetovou vojnou, kde som
pomerne dobré športové
prežil časť svojho detstva.
výsledky, predovšetkým
Aj moji rodičia a ostatná
v Žiline a v Púchove,
rodina boli a sú Oravci.
ale aj v zahraničí na kluMatka bola z Tvrdošína,
bovej a reprezentačnej
otec z Vitanovej, ďalšia
úrovni. V Žiline som
rodina žije v Tvrdošíne,
trénoval všetky vekové
Nižnej a vo Vitanovej.
kategórie až po A mužOkrem iného môj bratrastvo dospelých v SNHL.
nec Jožko Kacko bol v miV reprezentácii „výber
nulosti dobrým futbalistom
Slovenska do 17 a 19
Tvrdošína. Teší ma aj to,
rokov“ mojimi rukami
že primátor vášho mesta je
prešli takí hráči ako Peter
poslancom Národnej rady
SR, fandili sme mu, aby sa tam dostal. Šťastný, Švárny, Lukáč, Zdeno Cíger a
Ešte z čias mladosti som dobre poznal ďalší. V zahraničí, v bývalej Juhoslávii
som pôsobil 4,5 roka na klubovej úrovni
aj jeho otca.
Moje športové počiatky patria do v Belehrade a Novom Sade a viedol som
Tvrdošína, kde som začal s korčuľova- aj reprezentáciu krajiny do 30 rokov a sením na zamrznutej rieke Orave na tzv. niorov na majstrovstvách sveta skupiny
„Močile“. Keď sa rodina presťahovala do C, kde niekedy začínalo aj Slovensko.
Ďalšou kapitolou v mojom športovom
Žiliny, plne som sa venoval pozemnému
hokeju (predchodca florbalu) a ľadovému živote sa stal hokejbal a predovšetkým
hokeju najskôr ako hráč, v tom čase -naj- florbal na klubovej aj reprezentačnej
vyššej slovenskej súťaži. V hokeji som úrovni. V Žiline, kde teraz žijem vediem
hral moravsko - slovenskú ligu za Žilinu extraligový tím Juventu Žirafu Žilina a
a potom slovenskú celoštátnu ligu. Po učím na Cirkevnej ZŠ Y. Zaymusa v

Škôlkari sa usmievajú
V areáli záhrady materskej školy
na Oravskom nábreží sa v júni objavili nové hojdačky, kolotoč a preliezačky, ktoré svojou farebnosťou
vítajú deti.
„Už nemusíme chodiť za zábavou na sídlisko. A to všetko vďaka

mestskému úradu a pracovníkom
technických služieb mesta, ktorí nám
ich v rekordne rýchlom čase zabudovali. Úprimné „ďakujeme“ od nás
všetkých dospelých a za žiarivý svit
detských očí, za vašu starostlivosť o
škôlkarov.“ MŠ Oravské nábrežie

hokejbalových triedach. Pretože teraz
sa predovšetkým zaujímam o florbal,
viem že v tomto športe sa dobre pracuje
aj v Tvrdošíne, najmä v mládežníckych
kategóriách vďaka dobrým tréningovým
podmienkam v hale, ale aj zásluhou Milana Burdeľa.
Po tom, ako som vyhral konkurz
Slovenského zväzu florbalu na funkciu trénera juniorov Slovenska do 19
rokov, sme po tvrdej a systematickej
príprave spoločne s hráčmi dosiahli
významný medzinárodný úspech. Pod
mojím vedením mužstvo Slovenska
v kvalifikácii o postup na majstrovstvá
sveta pre rok 2007 v Malackách vyhralo
s Maďarskom, Slovinskom a nakoniec
s výbornými Rusmi a postúpili sme do
elitnej svetovej triedy A skupiny MS,
ktoré budú koncom novembra 2007 v
Berne vo Švajčiarsku.
Teraz naozaj prežívam pekné chvíle,
pretože Slovensko je po prvý raz medzi
najvyššou svetovou elitou vo florbale,
čím, myslím si, že sme tiež zviditeľnili
Slovensko, Žilinu, ale aj Tvrdošín. Z
Oravcov, ktorí sa o mimoriadny úspech
pričinili, to boli hráči z Nižnej Komačka,
Abík, Seman a môj spolupracovník asistent Marián Klimčík. Hráčom a členom
realizačného tímu som sa poďakoval a
to isté robím aj prostredníctvom novín
Tvrdošín.
Na záver spomeniem, že na Oravu do
okresného mesta Tvrdošín rád chodím,
pretože tam mám rodinu a športových
priateľov. K Tvrdošínu som sa vždy
hlásil. To vedeli aj moji spoluhráči v
hokejovej kabíne v Žiline, v Juhoslávii a
teraz v kabíne slovenských reprezentantov v Malackách. Myslím si, že to budú
vedieť aj v kabíne na majstrovstvách
sveta v Berne vo Švajčiarsku. Zároveň
pozdravujem všetkých Tvrdošínčanov
a prajem im dobré zdravie a osobné
šťastie.“
(jh)

Novinky: od septembra tesári a o rok odborníci na životné prostredie

Viac pozornosti tradičnej architektúre

V utorok 19. júna oblečenie žiakov,
výrazne sviatočnejšie ako inokedy
prezradilo že tento deň nepatril medzi
všedné. A veru. Tvrdošínske Stredné
odborné učilište lesnícke žilo posledným
dňom záverečných učňovských skúšok.
Začali písomkami, pokračovali praktickou časťou, pričom budúci mechanici
– opravári ju absolvovali v dielňach
a mechanizátori v lesnom teréne. Po
dvoch kolách sa nikto z nich neocitol v
„pásme zostupu“ a ak sa rovnakým výsledkom skončila aj teoretická časť, 36
žiakov si prevzalo doklady o odbornej
spôsobilosti.
Ešte pred nimi sa skúške dospelosti
podrobili štvrtáci študijných odborov.
Výsledky zhŕňa zástupkyňa riaditeľa
Margita Šulcová: „V období od 28.
do 31. mája maturovalo 29 študentov
odborov lesné hospodárstvo a mechanizácia poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva. Z nich iba dvaja neuspeli.“ V rozhovore s ňou sa vraciame
k udalosti, ktorá opäť potvrdila popredné postavenie tvrdošínskeho učilišťa

medzi školami podobného zamerania
na Slovensku: „V dňoch 6. – 8. júna sa
naši žiaci zúčastnili v Bijacovciach 27.
Majstrovstiev SR v odborných zručnostiach žiakov stredných odborných učilíšť lesníckych. V súťaži jednotlivcov si
prvenstvo v oboch odboroch vybojovali
naši žiaci Miloš Machyňák a Anton Kubiridžák. Výborne si počínali aj v súťaži
družstiev. Mechanizátori lesnej výroby
v zložení Kubiridžák, Lieskovský a Kováč
obsadili druhé miesto, víťazstvo medzi
mechanikmi – opravármi a putovný
pohár získala naša trojica Machyňák,
Francúz a Mlynarčík. Dvojica Machyňák a Francúz, doplnená čerstvým
maturantom Miroslavom Dolníkom si
vybojovala nomináciu na Majstrovstvá
Českej republiky, ktoré budú od 28. do
30. júna v Svobodě nad Úpou.“
Prázdniny ujdú skôr, ako sa nazdáme
a preto je namieste zamyslieť sa nad
budúcim školským rokom. Bude vernou kópiou predchádzajúceho? To už je
otázka pre riaditeľa SOUL Jána Vorčáka,
ktorý opäť dokazuje, že nie je zástancom

Deň otvorených dverí
Od rána 29. mája mali rodičia
svojich detí možnosť zapojiť sa do
výchovného programu spolu s deťmi
a vidieť ako ide život v MŠ III. V
prvej triede si rodičia s deťmi zahrali
kruhové hry a vypočuli si široký repertoár básní a piesní. V predškolskej
triede strihali, lepili a „budovali“

mesto Tvrdošín z papierových vystrihovačiek. Mnohí rodičia uznali,
že práca s deťmi je náročná a zistili, že je o ich deti dobre postarané.
Pochvalne sa vyjadrili aj v kronike
MŠ, že ich deti chodia radi do škôlky
a tešia sa na kamarátov a svoje pani
učiteľky.
Anna Garguláková

Lekárenské pohotovostné služby
pre okres Tvrdošín na júl, august
v pracovné dni:od 1600 - 2000
víkend a sviatky od 800 - 2000.
9. 7. 16. 7. 23. 7. 30. 7. 6. 8. 13. 8. 20. 8. 27. 8. -

15. 7.
22. 7.
29. 7.
5. 8.
12. 8.
19. 8.
26. 8.
2. 9.

U Murína
Karmel
Zdravotné stredisko
U Murína
Pri nemocnici
Tília Tvrdošín
Karmel
Zdravotné stredisko

Trstená
Trstená
Tvrdošín
Trstená
Trstená
Medvedzie
Trstená
Tvrdošín

stereotypov: „V školskom roku 2007-08
otvárame ďalší trojročný učebný odbor
tesár. V rámci možností úprav učebných
osnov sa v ňom zameriame aj na drevené
stavby. Chceme nadviazať na tradičnú
ľudovú architektúru, o ktorú je vysoký záujem najmä v centrách cestovného ruchu.
Okrem zrubov sa zameriame na výrobu
šindľov, na stavby prístreškov a záhradných altánkov. V školskom roku 200809 chceme otvoriť štvorročný študijný
odbor zameraný na životné prostredie.
Je koncipovaný s prihliadnutím na aktuálne požiadavky súčasnosti v oblasti výstavby, separovaného zberu a likvidácie
komunálneho odpadu, výsadby a údržby
verejnej zelene. Skrátka, štúdium bude
zamerané na všetko, čo súvisí s vytváraním zdravého životného prostredia.
Pre realizáciu tohto zámeru je typický
časovo náročný schvaľovací proces. Bolo
potrebné vypracovať a rozoslať študijné
osnovy a tematické plány, získať súhlas
a podporné stanoviská samosprávnych
celkov a dotknutých organizácií a inštitúcií – Chránenej krajinnej oblasti
Horná Orava, Oblastného úradu životného prostredia v Žiline, Tatranského
národného parku a ďalších. Ak sa nestane
nič nepredvídané, budeme prvou školou
v Žilinskom kraji, ktorá bude vychovávať
odborníkov na životné prostredie.“
Pavel Abraham

Fotografi na Amfo
V kine Javor sa 2. júna zišli členovia tvrdošínskeho Fotoklubu Orava
s metodičkou Oravského osvetového strediska Jarmilou Štelbackou na
svojom pravidelnom stretnutí, aby
konfrontovali svoju súčasnú tvorbu a vybrali fotografie do krajskej
súťaže Amfo 2007. Do postupovej
súťaže, vyhlásenej Národným osvetovým centrom v Bratislave vybrali
práce Miloša Kráľa z Tvrdošína, Jána
Thurského a Hencovskej z Dolného
Kubína.

Inzerát

Predám slnečný 1 izbový byt v
Medvedzí 152/35. Bližšie informácie
na č. t. 0907849994
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Primátor prijal úspešných futbalistov
(Dokončenie z 1. str.)
Primátor osobne poďakoval všetkým,
ktorí počas súťaže vzorne reprezentovali
naše mesto, jeho poďakovanie patrilo
aj trénerom, ktorí kolektívy viedli. Ako
vyplynulo zo slov primátora mesto bude
všetko robiť pre to, aby mládež mala
vytvorené tie najlepšie podmienky na
športovanie. Futbalisti ich majú, dôkazom toho sú aj tri futbalové plochy, kde
môžu trénovať, hrávať a rozvíjať svoj
talent. Ktovie možno o pár rokov niektorí
z nich budú pôsobiť v extralige, alebo aj
v reprezentácii Slovenska. Chce to len
chuť a vôľu pracovať na sebe.
Futbalistom a trénerom potom primátor osobne odovzdal upomienkové predmety a finančnú odmenu. Slávnostný ceremoniál bol vhodne podfarbený krátkym
kultúrnym programom a nechýbalo ani
pohostenie. Všetci si na záver v sobášnej

sieni urobili aj spoločnú fotografiu. Zhodnotenie a poďakovanie si žiaci vypočuli aj
z úst prezidenta klubu J. Ženčucha, ktorý
poďakoval vedeniu mesta a primátorovi
za to, že vytvára ideálne podmienky pre
futbalistov. Prezident zároveň spolu s primátorom a predsedom športovej komisie
Milanom Kováčom nakoniec odovzdali
poháre a diplomy postupujúcim mužstvám, ktoré im udelil Stredoslovenský
futbalový zväz.
Pre chlapcov to bolo ocenenie ako sa
patrí, páčilo sa im to, čo nám aj potvrdili.
Samozrejme, že k tomu prispelo aj to,
že na radnici ich osobne prijal primátor,
ktorému záleží na tom aby mládež v Tvrdošíne si v čo najpočetnejšom množstve
hľadala cestu na športoviská. Dôkazom
toho je aj starostlivosť vedenia mesta
o všetky športové odvetvia v meste nielen
o futbalistov.
J. Horňák

V tombole nechýbalo auto

Pohár ostal doma
V nedeľu 8. júla sa v Tvrdošíne uskutočnil 31. ročník medzinárodného futbalového
turnaja za účasti OFK Máčov, OFK Bošany,
TEMPO Bialka z Poľska a nášho družstva.
V príjemnej spoločenskej atmosfére a za
ideálneho počasia diváci videli hodnotné
futbalové zápasy. V prestávkach sa o zábavu
postaralo speváci Hrčkovci Milan s Jitkou.
Opäť nechýbalo kopanie penált „Tvrdošínska jedenástka“, kde si víťazstvo „vykopal“ František Novák, pred Jaroslavom
Ferenčíkom. Pred finálovými zápasmi sa
divákom predstavili naši starší žiaci, ktorí
odohrali duel s výberom Studenej doliny
a prehrali 1:0.
Výsledky turnaja: Máčov - Bošany 4:2
(1:1), Tvrdošín – Tempo Bialka 8:1 (5:0),
góly: Sirota 3, Novák 2, Hradský, Bukový,
Repka, o tretie miesto: Bošany – Bialka 5:1
(1:0), finále: Tvrdošín – Máčov 2:1 (2.1),
góly: Bukový a Hutira.
Po minuloročnom víťazstve sme po
dobrej hre obhájili prvé miesto. Ceny
a poháre pre najlepších odovzdávali
primátor mesta Ivan Šaško, Milan Kováč
a Jozef Ženčuch.
(jh)

Naši kanonieri
Najlepšími strelcami skupiny B
V. ligy dorastu sa stali Milan Sirota 19 gólov a Matúš Hutira 18 gólov.
V III. lige starších žiakov skupiny B skončil Tomáš Ferenčík na
druhom mieste s 35 gólmi a v III.
lige ml. žiakov Michal Gregorec na
2. mieste s 37 gólmi.

V poľskej Rudawe pri Krakowe sa 10. 6. uskutočnil tretí ročník Jurajskeho polmaratónu s medzinárodnou účasťou, ktorého sa zúčastnilo takmer tisíc pretekárov.
Medzi nimi nechýbali piati Oravčania. Záujem o maratón bol veľký aj preto, že
hlavnou cenou v tombole pre pretekárov bolo auto. Najlepší výsledok vo svojej
kategórii nad šesťdesiat rokov dosiahol Stanislav Lofaj z Krivej, ktorý skončil na
9. mieste, Dušan Jagelka zo Zubrohlavy bol vo svojej kategórii 95-tý, 123. Viktor
Fonfer, 175. Ján Balún a 184. Juraj Vajduliak.
(jh)

Odskočil si do Trnavy pre bronz
Víťazi krajských kôl školských
športových súťaží si zmerali sily na
celoštátnej Olympiáde stredných škôl
Gaudeamus Igitur 26. 6. v Trnave.
Vyše 1 000 najlepších
športovcov súťažilo
vo futbale, volejbale,
basketbale, hádzanej
a atletike. Slávnostné
otvorenie olympiády bolo v mestskej
športovej hale, kde
nechýbalo zapálenie
olympijského ohňa
a vztýčenie olympijskej zástavy.
Nás môže tešiť, že
medzi športovcami
sa na stupeň víťazov
prebojoval aj 18-ročný Oravčan-Tvrdošínčan Lukáš Turčák, študent SPŠ
Tvrdošín, ktorý skončil na bronzovom stupienku v skoku do diaľky.
Predtým vyhral okresné kolo v Nižnej

výkonom 582 cm, na krajskom kole
v Martine si utvoril osobný rekord
výkonom 631 cm a v Trnave mu na
tretie miesto stačilo 619 cm, ktorý
skočil v predposlednom piatom pokuse.
Lukáš sa nejako
zvlášť nevenuje atletike. Šport má rád,
veď v škole hráva volejbal, basketbal, kde
bol kapitánom družstva. Atletike sa venuje už od základnej
školy. Nemá ho však
kto trénovať a možno
by výkony s trénerom
boli aj lepšie. Hádam
sa mu bude dariť lepšie v Žiline, kde ide
študovať na Fakultu
riadenia a informatiky, predtým si
však cez letné prázdniny odskočí do
Španielska, kde si chce zarobiť nejaké
peniaze.
(jh)

Medzinárodné stretnutie vo florbale
V druhom júnovom týždni 12. 6.
sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie medzi Gymnáziom Tvrdošín
a poľskou školou z Noweho Targu.
Spolupráca medzi školami sa rozvíja
nielen po športovej stránke. Turnaja
sa zúčastnili 3 školy - Zespól Szkol
NR 3 im. św. Jadwigi Królowej v
Nowym Targu, Gimnazjum NR 2
Orkan Ludzmierz a Gymnázium
Tvrdošín. Aj napriek tomu, že poľská konkurencia vo florbale je veľmi
vysoká už v základných školách, naši
študenti, ktorí skončili na 2. mieste
a hrali v zložení: Bebej, Knížacký,
Kufa, Abík, Letoštiak, Václav, Šurin,

Hulla, Šangala, Kuľkovský, Bulla,
Pačecha dokázali udržať krok s tými
najlepšími.
Výsledky: Zespól Szkol NR 3
- Gymnázium Tvrdošín - 3:4, góly:
Kufa 4, Tvrdošín - Gimnazjum NR 2
Orkan Ludzmierz - 1:4, gól: Šangala
1. Aj zásluhou toho, že v našej škole
sa organizuje florbalová liga chlapcov
a dievčat bolo vidieť, ako sa študenti
dokážu „vyburcovať“ k úspechom
ktoré dosiahli na tomto turnaji. Od
začiatku školského roku 2007/2008
mámú dohodnutú spoluprácu aj s inými poľskými školami a dúfajú, že táto
cesta bude mať pozitívny smer.

Reprezentovali
nás v Prešove
Do výberu futbalistov-prípravkárov
narodených v rokoch 1996-98, ktorí reprezentovali Oravu na medzinárodnom
futbalovom turnaji Fragaria Cup 2007
v Prešove boli z našej prípravky vybratí
Michal Lajš, ročník, 1997 a Matej Lajš,
ročník, 1998.
Touto cestou chcem poďakovať
rodičom chlapcov, hlavne ich otcovi
Ing: Petrovi Lajšovi, ktorý nehľadiac
na finančné náklady a čas ich na každý
výber doviezol. Moje poďakovanie
patrí aj rodičom chlapcov, ktorí sa
základného výberu zúčastnili, ale neboli vybratí, hoci podľa môjho názoru
minimálne dvaja na to mali. Nevadí,
možno nabudúce.
Ing. Peter Kubala, tréner prípravky
ŠK Tvrdošín

S víťazným družstvom turnaja sa odfotili aj najmenší fanú
šikovia. V hornom rade zľava: Medvecký, Hradský, Repka,
Novák, Jamečný, Korbeľ, Kazík, Bukový, Jantošík v dolnom
rade Hutira, Marton, Florek, Sirota, Baláž a Palider.

Futbalové gény ostali v rodine
Jedným z výrazných futbalových talentov v Tvrdošíne je Milan Sirota mladší. Futbalové gény mal po kom zdediť,
futbal súťažne hrával jeho dedko Ján, otec
Milan a donedávna aj brat Martin. Do
futbalu vstúpil už v prípravke, neskoršie
hrával prvú a druhú žiacku ligu v Dlhej
nad Oravou a do Tvrdošína sa vrátil do
dorasteneckého družstva, kde pôsobí už
tretí rok.
Futbal je pre Milana všetkým, dáva mu
nielen radosť zo života,
ale na trávniku si ho
dokáže vychutnať po
všetkých stránkach.
Vie, že dôležitý je aj
tréning a preto sa mu
venuje naplno, najradšej má však technickú
časť tréningu s loptou.
I keď je behanie náročné, občas si pridá beh aj mimo tréningu.
Z jeho výkonov má istotne najväčšiu
radosť jeho otec Milan Sirota starší, ale
aj jeho brat Martin, ktorí mu pomáhajú
nielen radami, ale aj po finančnej stránke.
Na futbale však nechýba ani jeho mama
a v poslednej dobe aj priateľka.
Jeho výkony neostali bez nepovšimnutia, pretože už ako 16-ročný odohral
prvý zápas za dospelých proti Trebostovu
na domácej pôde. Zaskočilo ho to, že ho
povolali ku A mužstvu, ale v zápase sa
snažil podať čo najlepší výkon. Bola to
preň veľká skúsenosť a potešilo, že svoj
prvý veľký zápas bol aj víťazný. Počas
tejto jarnej sezóny sa z Milana stal stabilný
člen kolektívu nielen dorastu, ale aj dospe-

lých. Jeho výkony idú od zápasu k zápasu
hore a dokazuje to aj nastrieľanými gólmi
v doraste, kde patrí medzi ťahúňov, stal sa
najlepším strelcom v skupine V. ligy, keď
nastrieľal súperom 19 gólov a pomohol
dorastu postúpiť do IV. ligy. Za dospelých
dal v jarnej súťaži štyri góly.
Aj jeho ambíciou je zahrať si vyššiu
súťaž, láka ho Ružomberok, Žilina, fandí aj
Arzenálu Londýn. Ak
by sa dostal niekde
vyššie, tak by robil
všetko pre to, aby hrával v základnej zostave. Na lavičke ho
nebaví vysedávať.
Najlepšie sa mu
hrá na poste stredného
záložníka, kde môže
využívať svoju tvorivosť a rozdávať lopty
útočníkom, nepohrdne
však ani zahrať si na hrote. Zvládnuť počas dvoch dní dva zápasy je isto náročné
aj pre neho. Začiatky neboli najľahšie,
no ku konci sezóny sa mu lepšie hralo
v druhom zápase v nedeľu za mužov.
I keď zatiaľ sa mu hrá lepšie v doraste,
od dospelých, ako hovorí, sa má čo učiť,
výborne sa mu medzi dospelými hrá
s Petrom Sedúchom.
Momentálne sa učí v Nižnej a ešte to
ostane tak po najbližšie dva roky. Okrem
futbalu ho baví volejbal, hokej, sem tam
si nájde čas aj na počítač.
V rodine Sirotovcov sa športu darí,
veď Milanova sestra Lucia patrí k najlepším hráčkam tvrdošínskeho volejbalového klubu.
(jh)

Pohár z Brna do Tvrdošína
V dňoch 28.6.-1.7. 2007 sa v Brne
konal 1. ročník medzinárodného florbalového turnaja DIADORA OPEN
GAME, zastúpenie tu mal aj náš
florbalový klub v kategórií žien a neregistrovaných mužských amatérov.
Dievčatá po dobrom výkone skončili na štvrtom mieste. Muži turnaj
vyhrali a stali sa víťazmi amatérskej
kategórie o majstra Českej republiky
pre rok 2007.
Výsledky ženy:
Tvrdošín - Bulldogs Brno B 5:0,
Tvrdošín - SC Hattrick Brno U20 8:4,
Tvrdošín - Zlín 2:1, Tvrdošín - Wizards DDM Praha 10 6:1, Tvrdošín
- Spartak Pelhřimov 3:2, štvrťfinále:
Tvrdošín - FBC Lipník 2:0, semifinále: Tvrdošín - SC Hattrick Brno U20
2:4, o 3. miesto Tvrdošín - Bulldogs
Brno B 0:2.
Výsledky muži: Tišnov Rangers
- Tvrdošín 1:5, MAC Engels Brno
- Tvrdošín 3:3, Tvrdošín - ASPV
Veltrusi 8:4, Štvrťfinále: Tvrdošín
- Dvevils NJ 5:1, Semifinále: Tvrdošín - Krimistop Třebíč 4:3, Finále:
Forever Young Nižná - Tvrdošín 0:3.
Kanadské bodovanie vyhral Martin
Tomaga.
Rozhodol nešťastný gól
V sobotu 2. 6. sa v Žiline konal
medzinárodný florbalový turnaj star-

ších žiakov Pimpirimpo cup. Úvodné zápasy naši prehrali, v treťom
zvíťazili nad Trenčanmi o gól, nepostúpili ďalej len pre horšie skóre.
Malou náplasťou pre hráčov bolo, že
v zápase o 5. miesto Juventa Žilina
do duelu nenastúpila, naši vyhrali
kontumačne a skončili na 5. mieste.

Výsledky: FBC Vikings Kopřivnice
- Fbk Tvrdošín 4:3, góly: J. Kuloštiak 3, F. Motýľ, Grasshoppers Žilina
- Tvrdošín 5:2, góly: J. Planieta 2. 1.
FBC Trenčín - Tvrdošín 7:6, góly:
J. Planieta 4, M. Hrča, F. Motýľ, M.
Medvecký. O 5. miesto: Tvrdošín Juventa Žilina 3:0 (kontumačne).

Úspešné družstvo našich florbalistov.
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