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

Posila v slove

Dobrý Bože, aj my cítime pokušenie: byť sebeckí a sebectvo nám odvádza našu horúcosť aj horúcosť druhých. Pane,
pomôž nám odstraňovať zlobu hriechov z nášho života, aby
sme vedeli byť partnermi milovania pre druhých a pre Teba,
Bože. Ježišu, ty si riešil svoje pokušenie v spojení s Nebeským
Otcom, v Duchu Svätom. Aj my chceme naše pokúšanie riešiť
v spojení s Tebou. Preto si chceme obľúbiť modlitbu, svätú
omšu, sväté prijímanie, kresťanský štýl života. Lebo v stretnutí
s Tebou budeme silnejší proti pokušeniu, proti sebectvu.
Július Chalupa

Stretol sa športový výkvet nášho mesta

Goralská hymna zmenila partnerské stretnutie na priateľské
Slušnosť prikazuje venovať sa vážnym záležitostiam
s plnou vážnosťou. Aby sa
však zo „záležitosti“ stala
ozajstná udalosť, na to treba
človeka, ktorý má odvahu
preraziť hradbu dôstojnej
zachmúrenosti bez strachu
z možného obvinenia za
nedodržanie zásad bontónu.
Minulú stredu sa to podarilo

primátorovi Tvrdošína Ivanovi
Šaškovi, keď v závere slávnostného prijatia poľskej delegácie
v radničnej obradnej miestnosti
nečakane navrhol: „Zaspievajme si goralskú hymnu, kto nepozná text, nájde ho na svojej
stoličke!“ Iba začiatok sprevádzaný organom bol nesmelý.
Zbor postupne získaval na sile
a prerastal do mohutného cho-

rálu, v ktorom svietil nádherný tenor jedného z Poliakov,
ktorého ostatní oslovovali
titulom „pán senátor“. Ďalšie
prejavy ubezpečujúce o ochote k vzájomnej spolupráci v
rámci dobrých susedských
vzťahov sa v tej chvíli stali
rovnako nadbytočnými ako
oficiálny tlmočník, ktorý
(Pokračovanie na 2. str.)

Veľ ká spoločenská sála 8. februára doslova
praskala vo švíkoch. V tento deň sa tu totiž stretol
športový výkvet nášho mesta na kultúrno-spoločensko-športovej akcii pod názvom „Novoročná
čaša“, ktorá sa už tradične koná pod záštitou primátora mesta Ivana Šašku. Nechýbali tu však ani
ďalší zástupcovia mesta, poslanci, riaditelia škôl a
organizácií, podnikatelia, ale aj sponzori, ktorým
šport nie je ľahostajný.
Úvod vydareného večera začal filmom o živote mesta v uplynulom
roku, ktorý bol prierezom
najpodstatnejších udalostí. Kyticou melódií sa
prítomným predstavili aj
žiaci dvoch základných

umeleckých škôl. Následne sa ku prítomným prihovoril primátor mesta, ktorý
poďakoval všetkým za to, že
Tvrdošín sa dynamický rozvíja,
buduje, že je v ňom aktívny a
plnohodnotný život, aj ich zásluhou. Poďakovanie patrilo aj

športovcom za vzornú reprezentáciu mesta, sponzorom,
ale aj ostatným, ktorí okolo
športu robia a ktorí naše
mesto prezentujú aj v rámci
Slovenska a slávnostným
prípitkom zaželal všetkým
úspešný ďalší rok.
„Myslím si, že podmienky
na šport sú v našom meste
na dobrej úrovni a vedenie
mesta ich bude aj naďalej
podporovať. Verím, že aj o
rok sa tu takto stretneme,
aby sme opäť mohli poblahoželať našim najúspešnejším
športovcom,“ povedal vo
(Pokračovanie na 5. str.)

V opodstatnených prípadoch bezplatne
Slávnostné otvorenie Centra právnej pomoci (CPP) v
Tvrdošíne, ktoré je pripravené na 3. marca, je v týchto
chvíľach najvýznamnejšou
udalosťou regionálneho významu, pretože rozsah jeho
pôsobnosti pokrýva územie
celej Oravy. Postrehy z priebehu oficiálneho programu
prinesieme v budúcom čísle,
ale za informáciami, ktoré sa
môžu zísť budúcim klientom,
sme sa vypravili v predstihu.
Ešte predtým sme však pristavili primátora mesta s otázkou
– aký význam prikladá zriadeniu centra.

„Pôvodne som mal v úmysle
presadiť zriadenie okresného
súdu v Tvrdošíne,“ hovorí Ivan
Šaško. „Zvažoval som však, čo
bude pre občanov Tvrdošína i
celého okresu prospešnejšie a
tak som sa rozhodol pre variant,
ktorý, myslím si, že je ten najsprávnejší. Presadil som, že okres Tvrdošín bude patriť do námestovského súdu, keď Námestovo je vzdialené od Tvrdošína
len 14 km, oproti Dolnému Kubínu, do ktorého je treba cestovať
35 km. Pri mojom rozhodovaní
prevážila skutočnosť, že sa dá
pre Oravu presadiť Centrum
právnej pomoci, ktoré bude

MESTO

sídliť v našom meste a ktoré
budú občania nášho mesta
oveľa viac využívať ako súd.
Myslím si, že znova iba čas
ukáže, že toto moje rozhodnutie bolo správne, pretože
keď som ustúpil z pozície, že
pri hlasovaní v parlamente
nebudem požadovať zriadenie súdu v Tvrdošíne, okrem
Centra právnej pomoci, ktoré
bude mať sídlo v Tvrdošíne,
požadoval som zásadný prísľub, že sa v najbližšom období
bude intenzívne pracovať na
budovaní obchvatov a ciest
pre Oravu, ktoré sú veľmi pre(Pokračovanie na 2. str.)

CEZ

Hudba ich sprevádza od malička - kvarteto
z MŠ II.
Foto: J. Horňák

Desiatka najúspešnejších športovcov Tvrdošína za rok 2007 zľava: Ladislav
Kazík, Jaroslav Florek, Miroslav Medvecký, Barbora Marcoňová, Katarína
Tarajová, Denisa Ferenčíková, Martin Tomaga, Ján Španko, Zdeno Drbiak,
na fotografii chýba Roman Belopotočan.

TELEOBJEKTÍV

Nad Skorušinou turistov vítalo slniečko.
100-ročná Anna Kristofčáková pri podpise do
Foto: P. Serek pamätnej knihy.
Foto: J. Horňák
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Za spoločným cieľom cez spoločné projekty
(Dokončenie z 1. str.)
od samého začiatku nedostal
príležitosť uplatniť svoje vedomosti. Všetci si rozumeli,
pretože veľmi chceli. Poľskí
rečníci popretkávali svoje
prejavy slovenskými výrazmi a Slováci im to oplácali
v opačnom garde. Aj počas
pracovného rokovania v zasadačke, ktoré sa zmenilo v
kamarátsku poradu s jedinou
témou – ako postupovať, aby
sa obyvateľom susediacich
krajín žilo čoraz lepšie.

Ak sa však vrátime k úvodu
trojdňovej návštevy poľskej
parlamentnej delegácie na Slovensku, nemožno jej uprieť
punc rokovania na najvyššej
úrovni. Poľskú stranu zastupovali poslanci Sejmu – členovia
komisie územnej samosprávy a
regionálnej politiky: predseda
Bronislaw Dutka, podpredsedovia Waldy Dzikowski, Grazyna
Gesicka, Witold Dziewaltowski,
Halina Rozpondek a tajomník
Slavomir Jakubczak. Slovenskú
parlamentnú delegáciu viedli

predstavitelia výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj
- predseda Tibor Cabaj a podpredseda Ivan Šaško. V pondelok 25. februára rokovali účastníci stretnutia v Bratislave, o
deň neskôr v Žiline a v stredu sa
zišli v Tvrdošíne. Hostiteľ Ivan
Šaško obe zoskupenia posilnil:
slovenské o poslancov mestského zastupiteľstva, poľské
pozvaním predstaviteľov miest
a gmin z Jablonky, Koscieliska a Zakopaného, ktorí spolu
s bývalým senátorom Sejmu

Jozefom Bachledom vytvorili
ďalšiu poľskú delegáciu.
I keď konkrétnemu obsahu
rokovania sme venovali doteraz
len jednu vetu, je v nej zahrnuté
všetko: od finančných prostriedkov z eurofondov, ktoré
čakajú na šikovných tvorcov
zmysluplných projektov v oblasti cezhraničnej spolupráce až
po konkrétne kroky, smerujúce
k ochrane životného prostredia
a rozvoju infraštruktúry v prihraničných oblastiach oboch
krajín.
Pavel Abraham

V opodstatnených prípadoch bezplatne
(Dokončenie z 1. str.)
ťažené a nielen v našom meste.
Ten prísľub som dostal a verím,
že bude postupne aj napĺňaný.
Mesto uvoľnilo a zrekonštruovalo vhodné priestory,
zakúpilo vybavenie a ako čas
plynie, presviedčam
sa, že centrum bude
pre obyvateľstvo väčším prínosom ako
súd. Na súd ľudia
veľmi často nechodia, niektorí ani raz
v živote, ale právna
pomoc je potrebná
čoraz častejšie. Teraz
ju môžeme dožičiť aj
tým, ktorí si ju nemajú z čoho
zaplatiť.“
Priestory na poschodí bývalého zdravotného strediska na
Oravskom nábreží ešte voňajú
po rekonštrukcii, technické
zariadenie má doraziť v najbližších dňoch, ale podstatná
je prítomnosť oboch pracovníčok, ktoré sa vrátili zo stáže v
žilinskom CPP. Z dostupných
zdrojov vyplýva, že CPP je určené predovšetkým klientom v

materiálnej núdzi, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu právnych
služieb. CPP sa snaží týmto
ľuďom zabezpečiť efektívnu
právnu ochranu a prístup k
uplatneniu svojich práv. Ostáva
zistiť, aké podm ien k y musí
spĺňať budúci
k lient, a k sa
uchádza o bezplatnú právnu
pomoc z pozície
osoby v materiálnej núdzi.
To už je otázka adresovaná
právničke centra. „Postup je
taký,“ vysvetľuje JUDr. Marcela Molitorisová, „že návštevníkovi sa venuje najprv
pracovníčka prvého kontaktu
Margita Carachová. Ona musí
posúdiť, či spĺňa tri požadované podmienky. Prvou je, že jeho
príjem nedosahuje 1,4-násobok
životného minima a využívanie
právnych služieb si nemôže
zabezpečiť ani iným svojím
majetkom. Žiadateľ teda musí

predložiť potvrdenie o príjme
a pracovník prvého kontaktu
pomocou internetu overuje
jeho majetkové pomery. Ďalším
hodnoteným ukazovateľom je
počet vyživovaných osôb. Ak
žiadateľ spĺňa predchádzajúce
kritériá, prechádza ku mne a ja
ako právnik posudzujem ďalšie dve podmienky – či nejde
o zrejmú bezúspešnosť sporu.
Ide o prípady, kedy sa právo
v dôsledku času premlčí alebo
zanikne a je nevymáhateľné.
Druhou podmienkou je, aby
žiadateľ neargumentoval tvrdeniami, ktoré nemožno dokázať. Treťou je hodnota sporu,
ktorá musí prevýšiť výšku minimálnej mzdy a tá predstavuje v
súčasnosti 8100 korún. Výnimkou v tomto smere sú napríklad
spory o zverenie dieťaťa do
opatery, kde sa hodnota sporu
nedá vyčísliť a preto sa ani neposudzuje. Keď spĺňa žiadateľ
všetky požadované podmienky,
doručí nám svoju žiadosť a my
ju posúdime ako opodstatnenú,
vydáme mu rozhodnutie o udelení bezplatnej právnej pomoci

formou pridelenia právneho
zástupcu.“
Doteraz sme sa venovali
bezplatnej právnej pomoci, ale
jestvuje aj iná forma, či nie?
„Je tu ešte aj takzvaný inštitút predbežnej konzultácie,“
dopĺňa právnička. „Ten sa
uplatňuje vtedy, ak pracovníčka prvého kontaktu zistí, že
žiadateľ nespĺňa podmienky
pre poskytnutie bezplatnej pomoci. Vtedy mu navrhne možnosť predbežnej konzultácie s
právnikom v rozsahu najviac
jednej hodiny za paušálny
poplatok 150 korún. Do poradenstva spadajú hlavne spory
vo veciach občianskoprávnych,
rodinnoprávnych a pracovnoprávnych.“
Právne poradenstvo v Centre právnej pomoci za výhodný
poplatok obyvatelia Oravy nepochybne uvítajú, treba však
vedieť, že ho nemožno využiť
vo veciach trestných, správnych, obchodnoprávnych, v
oblasti dôchodkového a sociálneho zabezpečenia.
Pavel Abraham

Čakajú nás ďalšie výzvy na čerpanie eurofondov
Prvé tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva sa
uskutočnilo 27. februára a poslancov čakalo prerokovanie niekoľkých dôležitých bodov. Niektorí z nich boli na
radnici už v dopoludňajších hodinách, kde mali možnosť
stretnúť sa s poslancami poľského, slovenského parlamentu a ďalšími významnými hosťami .
Na úvod rokovania primátor informoval prítomných poslancov o najdôležitejších spoločenských
a pracovných udalostiach,
ktoré sa od posledného zastupiteľstva udiali
a taktiež o plánoch
v blízkej budúcnosti.
Ďakovné slová primátora patrili všetkým, ktorí sa
zúčastnili uvítania vzácnej
návštevy z Poľska, tlmočil ďakovné slová hostí za
stretnutie. Ako vydarenú
zhodnotil Novoročnú čašu,
celospoločenskú akciu v
úvode roka.
Vo svojom príhovore
opäť zdôraznil, že naďalej
podniká kroky, aby sa budovanie obchvatu na Orave
urýchlilo, o čom svedčia
rokovania s ministrom výstavby, vedením diaľničnej spoločnosti a ďalšími
kompetentnými. Informoval o prípravách ďalšej
projektovej dokumentácie,
o štúdii pre vjazd do mesta a prácach na obchvate,
ktoré sa začnú od colnice v
Trstenej. V pláne je realizácia kruhového objazdu pri
kostole, chodník do Krásnej Hôrky a rekonštrukcia
mosta. Pri tejto investičnej
akcii sa budú opravovať aj
chodníky, ktoré by mala
zabezpečovať Slovenská
správa ciest. Vysvetlil podmienky vzniku a realizácie
Centra právnej pomoci, ktoré bude slúžiť pre sociálne

odkázaných ľudí v rámci celej
Oravy.
„Čakajú nás ďalšie výzvy na
čerpanie eurofondov z pripravovaných projektov, rozbehli
sme viacero akcií, najďalej

M. Medveckej, materskú školu a Gymnázium. Mesto má v
pláne postaviť pre seniorov aj
objekt sociálnej vybavenosti, denný stacionár, ktorý by
mnohým pomohol riešiť ťažkú
rodinnú situáciu.
Pred mestské zastupiteľstvo
sa dostala otázka: Čo s bývalou družstevnou maštaľou,
ktorá sa nachádza pri vstupe
do Oravíc? Mnohí obyvatelia
pripomienkujú, „aby s touto
budovou majiteľ už niečo ro-

oddelenia, ktorá bola zameraná na poskytovanie dotácií
z rozpočtu mesta, správou
o inventarizácii majetku
mesta. Venovali sa aj hodnotiacim správam o výchovno-vyučovacích výsledkoch
v školách a predškolských
zariadeniach s predložením
zámerov školstva na ďalšie
obdobie, o pláne kultúrnej
činnosti mesta. Pri tejto
príležitosti dostal každý
poslanec Kalendár spoločenských a športových podujatí pre
rok 2008.
Nemenej zaujímavou bola aj správa o zámeroch mestskej polície na rok
2008. V pláne majú stretnutie
s riaditeľom Dopravného
inšpektorátu v Dolnom Kubíne, aby sa častejšie merala
rýchlosť motorových vozidiel v našom meste, čím by sa
mala zvýšiť bezpečnosť obyvateľov. Väčší dôraz budú
klásť aj na dodržiavanie voľného pohybu psov v meste,
pretože nemalým problémom
je aj ich venčenie na detských
ihriskách, či v areáloch materských škôl. Tieto miesta
sa budú častejšie kontrolovať
a nezodpovedný majiteľpokutovať.
V bode rôzne poslanci
diskutovali o osvetlení mesta
na hlavnom cestnom ťahu,
zaoberali sa verejnými priestranstvami, ktoré mnohí využívajú ako skladisko svojich
vecí, navrhovali vybudovať
ďalšie preliezačky pre deti,
trápi ich prostredie pri železničnej stanici, ktoré síce
nepatrí mestu, ale nerobí mu
dobrú reklamu. Asi najviac v
tomto bode rezonovali problémy s kontajnermi a odpadom
(o tomto probléme píšeme na
inom mieste).
(jh)

Z rokovania mestského zastupiteľstva
sme v oblasti skládky Jurčov
laz, vybavuje sa už stavebné
povolenie, pretože skládka
musí od 1. januára 2009 spĺňať
prísne parametre Európskej
únie,“ vysvetlil primátor.
V dobrom štádiu prípravy je
regulácia rieky Oravice v Oraviciach, výstavba novej pošty

bil“, pretože nie je vhodnou
vizitkou Oravíc.
Poslancov veľmi zaujala informácia o zahraničnom investorovi, ktorý by chcel v meste
postaviť „mestečko“ pre takmer dvetisíc ľudí s kompletnou
občianskou vybavenosťou, obchodmi, školami, zdravotným

Poslanci si na rokovaní so záujmom pozreli plán
obytného kompletu, ktorý má záujem postaviť
zahraničný investor v našom meste.
na sídlisku Medvedzie, dokon- strediskom, plavárňou, parkočená je projektová dokumen- viskami, športovou halou.
tácia pre budovu hasičského a
V ďalšom programe rokozáchranného zboru. Pripravujú vania sa poslanci zaoberali
sa projekty na Základnú školu správou o činnosti finančného

Informácie zo Zastupiteľstva ŽSK
Primátora Ivana Šašku sme požiadali o sprostredkovanie informácií z februárového zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja, týkajúce sa nášho mesta.
„Z hľadiska súčasných zia, ktorého zriaďovateľom
potrieb mesta za najdôleži- je ŽSK (budova je vlastníctejšie pokladám rokovanie s tvom mesta), ale aj Spojenej
predsedom ŽSK Jurajom Bla- školy i SOU – lesníckeho.
nárom a Pavlom Holeštiakom, Hovorili sme o Regionálnom
riaditeľom Úradu ŽSK, ohľa- operačnom programe, ktorý
dom poskytnutia pozemku, na v opatrení Infraštruktúra
ktorom plánujeme vystavať vzdelávania ponúka týmto
novú poštu. Pozemok, ktorý je zariadeniam nové možnosti.
vhodný pre naše zámery, je vo Chcem im byť z pozície posvlastníctve vyššieho územného lanca ŽSK nápomocný.“
celku a máme záujem získať ho
Ďalšou témou, ktorú pripre mesto,“ uviedol primátor, mátor otvoril na rokovaní
ktorý po rokovaniach s Libo- bola možnosť rozšírenia
rom Chrastom, generálnym priestorov Domu dôchodriaditeľom Slovenskej pošty cov, prípadne výstavbu noposunul opäť ďalej riešenie vej budovy. „Nemôžem ešte
výstavby pošty.
teraz hovoriť o jednotlivých
„Stretnutie s vedením ŽSK konkrétnych krokoch. Máme
som využil aj na rokovanie o víziu, máme zámer a seniškolských zariadeniach na orom v našom sociálnom
území mesta, ktoré patria pod zariadení chceme tiež zlepšiť
VÚC. Týkalo sa to Gymná- podmienky.“

Tvrdošín je zaradený k inovačným pólom rastu
Ako nás informoval primátor, finančné prostriedky z Európskej únie budú v rokoch 2007 – 2013 smerovať do tých
území, ktoré majú najväčšie predpoklady budúceho rozvoja.
Tieto územia, mestá a obce sú chápané ako ťažiská osídlenia
alebo motory rozvoja, čo značí, že majú vyššiu ekonomickú
výkonnosť a sú konkurencieschopnejšie v porovnaní s ostatnými územiami v regióne. Všetky mestá a obce na slovensku
boli zaradené do niekoľkých druhov pólov rastu. Najvyšším
je inovačný pól. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
SR zadefinovalo v rámci celého Slovenska 72 inovačných pólov
rastu. Z tohto počtu je zo Žilinského samosprávneho kraja 11,
ku ktorým patrí aj mesto Tvrdošín.

Grantový systém
Na februárovom zasadnutí zastupiteľstva VÚC
bolo schválené Všeobecne
záväzné nariadenie: Grantový systém ŽSK pre oblasť
kultúry. Ide poskytovanie
dotácií z príjmov ŽSK na
rozvoj kultúry, ktoré majú za
cieľ iniciovať, podnecovať a
motivovať ľudí, pôsobiacich
v oblasti kultúry a umenia.
Informácia je užitočná pre
mnohých občanov, pretože o
dotáciu môžu požiadať ok-

rem kultúrnych organizácií,
patriacich pod mestá a obce
aj občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné
služby, nadácie, podnikateľské subjekty, pracujúce v
oblasti kultúry. Tú istú možnosť majú aj cirkevné organizácie, školy a vzdelávacie
zariadenia. Žiadateľ môže
v kalendárnom roku podať
dve žiadosti, na ktoré môže
získať do 80 000 korún.

Odpovedia, usmernia, poradia
Matrika, nachádzajúca sa v priestoroch mestského úradu,
je kanceláriou prvého kontaktu pre obyvateľov nášho mesta.
„Išlo nám o vytvorenie priameho kontaktu medzi verejnosťou a
mestskou samosprávou. Občan tu má možnosť získať základné
údaje, chceme, aby boli vybavovaní pružne, bez zbytočných
obmedzení a čakania. Takúto možnosť majú občania každý deň
počas pracovných hodín,“ informovala nás Vlasta Jančeková,
zástupkyňa primátora.
Okrem osvedčovania listín, podpisov, kopírovacích služieb,
poradenstva v sociálnej oblasti a ďalších, ktoré matričný úrad
poskytuje, od pracovníčok získate odborné rady pri vypĺňaní
tlačív, usmernia vás k príslušným referentom samosprávy a
ďalším inštitúciám. Snahou mestského úradu je odborne, rýchlo
a efektívne reagovať na vaše požiadavky.

Informácie cez komunikačnú linku
Vo vestibule MsKS Tvrdošín na Michalskom námestí
je od začiatku februára nainštalovaný informačný panel
Stredoslovenskej energetiky,
a. s, z ktorého môže ktorýkoľvek občan prostredníctvom
Komunikačnej linky bezplatne
komunikovať s pracovníkmi
Telefónneho zákazníckeho
centra, ktorí vám poskytnú
informácie: o podmienkach pripojenia a dokladoch potrebných
na zriadenie nového odberného
miesta, zmene odberateľa na už
existujúcom odbernom mieste,
návrh vhodnej zálohy a sadzby,
zmenu sadzby, ukončenie zmluvy, informácie o cenách a sadzbách za elektrinu, informácie o
odbernom mieste, zmluvách,
faktúrach a vysielacích časoch
HDO, konzultáciu o zmene
spôsobu platby za spotrebu

elektriny, zmenu výšky preddavkových platieb (zvýšenie
alebo zníženie), nahlásenie
stavu číselníka elektromera, informácie o zaslaní opisu faktúr,
dohody o platbách za odobratú,
ale zatiaľ nevyfakturovanú
elektrinu, o zmene adresy na
zasielanie faktúr, nahlásenie
poruchy elektromera a pomocných prístrojov reklamácie, vyúčtovanie spotreby elektriny.
Návod na obsluhu Komunikačnej linky je uvedený prostredníctvom piatich tlačidiel
(1 - poruchy v dodávke el.
energie, 2 - nahlásenia stavu
elektromera, 3 - platby a faktúry, 4 - informácie o zmluvách,
5 - informácie o cenách a sadzbách) priamo na infopaneli.
Informácie sú poskytované pre
domácnosti, podnikateľov a
organizácie.
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Do Oravíc sa radi vracajú
Otázku, ako ste spokojní so
službami a celkovým pobytom
v Oraviciach, sme položili niekoľkým návštevníkom termálnych kúpalísk.

ANKETA

Halina a Joem
Solcen z Rabky
Poľsko
„Do Oravíc už
chodíme 10 rokov
a sme spokojní so
službami. Prichádzame na víkendy
a keď sa dostaneme do termálnej
vody, vydržíme v
nej aj 3 – 4 hodiny.“

Manželia
Prokopovi z
Ostravy Česká
republika
„Je tu prek r á s n e p ro stredie, cítime
sa tu výborne.
Trinásť rokov
tu prichádzame pravidelne
na 5-dňový pobyt. Postupne
sa prostredie mení k lepšiemu. Pamätáme si na kaďu, do
ktorej prúdila teplá voda, na časy, keď neboli vybudované
kúpaliská. Po vyriešení cesty zo Zuberca do Oravíc už nie
je si na čo sťažovať. Ak zostanú ceny na rovnakej úrovni,
budeme sa tu stále vracať.
Anna P. z Dubnice nad Váhom
„Rada sem chodievam, len ceny – hlavne v reštaurácii sa
mi zdajú privysoké. Som dôchodkyňa, na moju peňaženku to
nie je. Tunajšia voda priaznivo pôsobí na moje boľavé kĺby,
vo vode strávim čo najviac času a pochvaľujem aj personál,
ktorý poskytuje služby na vysokej úrovni.“

Riaditeľom ostáva Ján Korenčiak
Riaditeľom Spojenej školy, ktorá vznikla 1. 9. 2007 (predtým
SPŠ a OA) ostáva naďalej 57-ročný Ján Korenčiak, rozhodol o
tom konkurz. Vzhľadom k tomu, že vznikla nová škola, volila sa
aj nová jedenásťčlenná Rada školy a tá vo štvrtok 28. 2. zvolila za
riaditeľa Jána Korenčiaka. Na konkurze boli prítomní zástupcovia VÚC a štátnych orgánov z Krajského školského úradu.

Dianie v meste
aj cez televíznu obrazovku

Patriot je regionálna televízia na Slovensku, ktorá vysiela
celodenne. Do spravodajských
relácií sa dostávajú aj „momentky“ z mesta. Vo februári
navštívili pracovníci televízie
mesto dva razy. V polovici
mesiaca zachytilo oko kamery
Annu Kristofčákovú, najstaršiu
občianku mesta, ktorá ich prekvapila svojou vitalitou, riaditeľa
Spojenej školy, prezentujúceho
úspešné projekty, ktoré škola

vytvorila a Ski park v Oraviciach v plnej prevádzke. Druhá
návšteva súvisela so stretnutím
poslancov poľského Sejmu,
veľvyslanectva, poslancov
SNR a primátorov poľských
miest na tvrdošínskej radnici.
Do vysielania zaradili príspevok o otvorení Centra právnej
pomoci a činnosti Informačného centra mladých v Tvrdošíne.
Premiéra Správ v TV Patriot je
každý deň o 1745.

Aj takto sa dá znevažovať vzťah k nášmu mestu
Takto dnes vypadá bývalá maštaľ JRD Tvrdošín, ktorú podľa
nášho zistenia už družstvo zámerne predalo ďalšiemu subjektu,
asi len preto, aby týmto spôsobom znevážilo naše mesto, ktoré sa
snaží z Oravíc urobiť kultúrne kúpeľné centrum pre domácich,
ale aj zahraničných turistov.
Problémy s touto maštaľou spôsobil „niekto“ na družstve v
Tvrdošíne, ktorý vedome, v rozpore so zákonom a morálkou pre-

dal urbársky pozemok, nielen pod maštaľou, ale aj v jej okolí.
Celý problém spočíva v tom, že pokiaľ súdy nerozhodnú o
vrátení pozemku skutočnému vlastníkovi Urbáru Tvrdošín, a
súdy dnes rozhodujú 15 rokov a viac, tak dovtedy asi nedôjde k
náprave a „niekto“ na družstve sa bude naďalej tešiť z toho, ako
dokáže znevážiť nielen urbár, ale aj samotné naše mesto.
Túto skutočnosť konštatovalo MsZ na svojom februárovom
zasadnutí, kde pri diskusii boli navrhované rôzne spôsoby nápravy, avšak poznajúc skutočného „vinníka“ sa zrejme v najbližšom
čase moc toho neudeje, pretože je to len a len zámer tých „istých“
- trvale znevažovať naše mesto.

Patrí k výnimočnej skupine budov
Do zoznamu svetového dedičstva UNESCO sa
dostanú pamiatky, lokality výnimočnej univerzálnej hodnoty. Slovenská republika predložila v
roku 2006 do Centra svetového dedičstva v Paríži
návrh na zápis „Drevené kostoly v slovenskej časti
Karpatského oblúka“. Jedným z vybraných ôsmich
kostolov je gotický drevený kostol Všetkých svätých
v Tvrdošíne z prvej polovice 15. storočia.
„Mám veľkú radosť, že náš
kostol bol do tejto skupiny
zaradený,“ povedal primátor
Ivan Šaško, ktorý sa v polovici februára zúčastnil rokovania v Pamiatkovom úrade
Slovenskej republiky. Cieľom
stretnutia bolo vytvorenie
riadiacej skupiny, zloženej z
predstaviteľov obcí, zástupcov
cirkví, krajských pamiatkových úradov, VÚC a Pamiatkového úradu SR, ktorá bude
všetkými dostupnými prostriedkami chrániť a propagovať tieto jedinečné pamiatky
a ich ochranné pásma.
„Keď sme v 80-tych rokoch
minulého storočia zachraňovali kostol, vtedy sme nemys-

leli na jeho zaradenie medzi
výnimočné budovy. Chceli
sme ho zachrániť pre budúce
generácie a stálo nás to naozaj
veľa úsilia. Stačí sa pozrieť na
fotodokumentáciu z tých čias,
tá poskytuje pravý obraz toho,
v akom stave sa vtedy kostol
nachádzal. Deravá strecha,
takmer zhnitá podlaha, drevná
hmota napadnutá červotočom,
časti interiéru roztrúsené po
humnách v Tvrdošíne a hlavný
oltár v jednej dielni na Spiši.
S odstupom času si spomínam
na desiatky hodín s pracovníkmi pamiatkového ústavu, s
pracovníkmi, ktorí zabezpečovali opravu. Mali sme obrovskú radosť, keď kostol získal

Chorvátski touroperátori
v Oraviciach
Žilinský samosprávny
kraj organizoval v dňoch
19. - 23. februára už štvrtý
ročník Infocesty pod názvom Objavte Žilinský kraj
- klenot Slovenska. Po škandinávskych, nemeckých a
ruských touroperátoroch,
prišla v tomto roku na Slovensko skupina Chorvátov.
V rámci tejto zimnej verzie
Infocesty navštívili Turiec,
Horné Považie, Kysuce,
Liptov a Oravu, kde sa oboznamovali s históriu, krásou
prírody ako aj tradičnou a
súčasnou kultúrou.
Po uvítaní v Oraviciach
mala skupina takmer dvadsiatich chorvátskych touroperátorov, v ktorej nechýbali ani pracovníci médií a
ďalší, ktorí sa priamo podieľajú na cestovnom ruchu,
pripravený bohatý program. Pripravili ho pre nich
pracovníci Meander a Ski
parku. V úvode ich čakala
vyhliadková jazda vlekom,
k dispozícii im následne boli
lyžiarske svahy. Potom sa
hostia z Chorvátska, medzi
ktorými boli aj zástupcovia

chorvátskeho veľvyslanectva
na Slovensku presunuli do
bazénov. Tu sa oboznámili
s celým komplexom areálu
Meander parku a službami,
ktoré ponúka. Nasledoval
oddychový program v bazénoch, ktorý si skutočne
všetci vychutnali a užili do
sýtosti. Masážne služby tohto areálu však využila len
ženská časť výpravy.
Pracovníci chorvátskych
médií sa podrobne zaujímali nielen o služby, ktoré
ponúka Meander a Ski park
Oravice, ale aj o ďalšie služby a možnosti turistického
vyžitia sa v tomto prekrásnom kúte Slovenska.
V Oraviciach sa im nesmierne páčilo, boli uveličení, priam nadšení, že takýto
areál pre návštevníkov sa
nachádza v tak prekrásnej
prírode. Z Oravíc odchádzali plní nielen dojmov, ale
vybavení aj patričnými informáciami a propagačnými
materiálmi, ktoré im budú
slúžiť na propagáciu Oravíc
a Slovenska v chorvátskych
médiách.
(jh)

Do lavíc zasadne 105 prváčikov

Od nového školského
roku 2008/2009 v septembri
by malo zasadnúť do prvých
tried v dvoch základných
školách v našom meste 105
prváčikov. Vyplynulo to zo
zápisov, ktoré sa uskutočnili
vo februári. V Základnej škole Márie Medveckej sa bolo

zapísať 65 predškolákov,
ktorí budú zadelení do troch
prvých tried a 40 v Základnej
škole Štefana Šmálika, kde
sa vytvoria dve triedy.
Číslo je takmer totožné s
minulým rokom, vtedy bolo
zapísaných v obidvoch školách 103 predškolákov. (jh)

diplom Europa Nostra a keď
počujeme pochvalné slová odborníkov nielen zo Slovenska,
ale aj zo zahraničia. A dnes ma
už neprekvapuje, že práve oni
vedia oceniť svetové kultúrne
dedičstvo.“
Kostol Všetkých svätých je
podľa „pamiatkárov“ zaradený

do skupiny budov s kultúrnou
hodnotou, ktorá je taká mimoriadna, že presahuje národné
hranice a je dôležitá pre súčasné a budúce generácie celého
ľudstva. Permanentná ochrana
tohto dedičstva má najvyššiu
dôležitosť u medzinárodnej
komunity ako celku.

Uvažujete
o hospodárnejšom vykurovaní?

Nie ste sami. Rovnakým
zámerom sa intenzívne zaoberajú tri spoločenstvá vlastníkov
bytov na tvrdošínskom sídlisku
Medvedzie. Každé individuálne a s vlastnou koncepciou
celkového rozsahu prác, no v
jednom sa zhodnú - neostať pri
samotnom zateplení, ale využiť
podporu z viacerých zdrojov
a s jej pomocou vrátiť svojim
príbytkom plnú funkčnosť s
racionálnou prevádzkou. A ešte
čosi majú spoločné: správkyňu
Elenu Košturiakovú, ktorá má
okrem nich v opatere ďalších
osem bytových spoločenstiev
a navyše dostatok informácií
- ako na to.
„Nemôžem poskytnúť univerzálny návod,“ začína správkyňa, „pretože každé spoločenstvo má iné požiadavky. Niekde
sa popri zateplení rozhodli pre
rekonštrukciu „stupačiek“ s
výmenou rozvodov elektriny,
kanalizácie, teplej a studenej
vody, inde pre výmenu všetkých
okien, presklenie balkónov, výmenu podlahovej gumy, vymaľovanie spoločných priestorov,
obnovenie výťahovej šachty či
výmene prístrešku nad vchodom, zateplenie strechy alebo
suterénu. Je prirodzené, že ani
jedno z týchto troch spoločenstiev nemá dostatok prostriedkov na rozsiahlejšie investície.
Rozhodli sa preto zadovážiť si

ich kombináciou jestvujúcich
možností. Okrem žiadosti o dotáciu na balkóny a štítové steny z
ministerstva výstavby požiadali
Štátny fond rozvoja bývania o
návratný príspevok s garantovaným jednopercentným úrokom
a možnosťou splácania až do 30
rokov. Tretím zdrojom sú vlastné
prostriedky z fondu opráv každej
bytovky, ktoré musia tvoriť 20 %
z celkových predpokladaných
nákladov.“
Náklady nemožno podceňovať, no výhody, ktoré sa prejavia
po vykonaných úpravách, stoja
za zváženie. Jedna z bytoviek
v správe Eleny Košturiakovej
je už zateplená a z účtovných
dokladov je neodškriepiteľné, že
náklady na vykurovanie klesli. Z
toho vyplýva, že vlastníci bytov
nepocítia splácanie úveru na
svojich výdavkoch, ak ušetria na
vykurovaní. A ešte niečo na dôvažok. Od 1. januára tohto roku
nadobudlo platnosť ustanovenie,
podľa ktorého musia byť domy,
zrekonštruované po tomto dátume, zaradené v rámci certifikácie
budov do príslušných kategórií.
Úpravy a rekonštrukcie domov
sú najlepším argumentom na
ich preradenie do kvalitatívnej
vyššej kategórie, a nie je zložité
domyslieť si, že súčasne s hodnotou domu vzrastá aj hodnota
jednotlivých bytov.
Pavel Abraham

Deti pod dohľadom kamery
Monitorovanie kamerovým systémom sa stane skutočnosťou aj v Základnej škole Márie Medveckej, kde
sa v týchto dňoch tento systém práve montuje. Ako nám
povedala riaditeľka školy Dagmar Šašková, na konci
školského roka sa im podarilo usporiť nejaké peniaze a
o kamerovom systéme uvažovali už dlhšiu dobu.
„Práce na zavedení systému sa dostali do realizačnej fázy,
odborníci naťahujú káble, zásuvky, kamery, ktoré budú
čoskoro snímať všetko, čo sa deje na školských chodbách.
Obdobný kamerový systém som si bola pozrieť v Spojenej
škole Tvrdošín. Aj naše kamery budú napojené na ústredný
počítač, na ktorom bude vidieť všetky chodby. Myslím si, že
to bude prínosom pre školu, ale aj pre učiteľov sa uľahčí
práca. Počas prestávok budú dve učiteľky pri počítači sledovať chodby a jedna bude mať na starosti triedy. Doteraz
museli byť na každej chodbe po traja učitelia. Výhodou
tohto kamerového systému je aj to, že bude aktívny aj v
noci. Keď niekto v noci vnikne do objektu, kamery ho nasnímajú na záznam, ktorý si budeme môcť spätne pozrieť,“
povedala nám D. Šašková.
V škole v tomto období vládne čulý stavebný ruch, pretože okrem kamerového systému stavbári prerábajú ešte
dva školské kluby a sociálne zariadenia.
(jh)

Naďalej zostaneme ľahostajní ?
„Príživníci“ z iných obcí si nerobia starosti.

Mnohí z vás si pamätajú na
situáciu s odpadom v meste,
kým nebolo zakúpených 16
veľkoobjemových kontajnerov. V súčasnosti ich považujeme za samozrejmosť. V
okolitých mestách a obciach
tak nie je, a preto si mnohí
zvykli väčší odpad voziť do
Tvrdošína a sypať do týchto
kontajnerov. Prichádzajú, keď
sa stmieva, vo večerných hodinách a určite sú si vedomí,
že konajú protiprávne. Čo by
ste na to povedali, ak by vám
sused nasypal do popolnice
smeti? Isto by ste ho poriadne
slovne vyobšívali a tí horúcejší aj možno niečím iným.
Odvoz tohto odpadu financuje mesto z mestského

rozpočtu, ktorý ide do miliónov korún. Asi by sme si to
mali všetci zvážiť, či máme
chuť týchto „návštevníkov“
dotovať z mestských daní,
podporovať ich v tom, že si
odpratávajú z domu nepotrebné haraburdie na úkor nás
všetkých. Ide o stavebné firmy, ale aj súkromníkov.
Skúste sa opýtať obyvateľov okolitých obcí a miest, ako
je to u nich s odvozom takéhoto odpadu, alebo objednaním
veľkoobjemového kontajnera.
Zadarmo sa zbavovať veľkého
odpadu - nič podobné celoročne nemá žiadne mesto.
V tomto prípade by sme sa
mali viacej pozerať okolo seba
a všímať si, kto nám dováža do

mesta smeti. Verte, či nie, aj na
týchto „cezpoľníkov“ , ktorí sa
priživujú na našich kontajneroch
platia zákony. Ak si budete svoje
okolie všímať, stačí ich odfotografovať (aj mobilom), alebo si
zapísať číslo auta, nahlásiť ich
mestskej polícii, alebo na mest-

ský úrad a bude sa s nimi robiť
poriadok. V tomto prípade stopercentne platí, že menej je viac,
pretože ak do kontajnerov budú
sypať smeti len naši občania,
nebudú tak často plné a možno
ubudne aj neporiadok okolo
nich. Je to teda aj o nás... (jh)
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T v r d o š í n
Rok 2007 bol zaujímavý, plný udalostí, vyberieme
aspoň tie najdôležitejšie.

v roku 2007

V kultúrnom kalendári mesta má pevné miesto i Deň matiek.
Okrem programu, ktorý prezentovali žiaci školských zariadení,
pripravilo mesto darček v podobe kultúrneho programu. Tento
rok ním boli sólisti SND.
V máji prebehli záverečné práce na kruhovom objazde v
Medvedzí.

JÚN

Začiatkom roka začalo pracovať novozvolené mestské zastupiteľstvo, na ktorom primátor vyslovil presvedčenie, že všetci budú
ťahať za jeden povraz, aby mesto prekvitalo vo všetkých oblastiach
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života.
Že sa tento cieľ podarilo napĺňať nás presvedčil skutočný,
reálny život.

PRVÝ OBČAN MESTA

Prvým narodeným občanom Tvrdošína v roku
2007 bol Matej Buc. Narodil sa 1. januára.
Za rok 2007 sa narodilo v
Tvrdošíne 85 detí, pre ktoré
mesto pravidelne pripravovalo slávnostný obrad, nazvaný Uvítanie detí do života
a obdarovalo ich finančnou
čiastkou a knihou.

JANUÁR - FEBRUÁR

Prvou významnou spoločenskou udalosťou bolo otvorenie
tenisovej haly. Uskutočnilo sa 27. januára za účasti členov Davis
cup tímu Slovenska.
Nový rok slávnostne privítali v novej fabrike v Krásnej Hôrke.
Vybudovanie fabriky, na ktorej má veľké zásluhy vedenie mesta,
prinieslo nové pracovné príležitosti. Iniciátorom myšlienky vybudovať fabriku v Tvrdošíne bol Jozef Líška.
K začiatku roka neodmysliteľne patrí kultúrno-spoločenské
stretnutie Novoročná čaša. Koná sa každoročne pod záštitou
primátora za účasti vedenia mesta, poslancov, riaditeľov škôl, organizácií a podnikateľov so športovcami. Odmenení boli tréneri,
dlhoroční funkcionári a desiatka najúspešnejších športovcov roka.
Ďalšou spoločenskou udalosťou bol 19. mestský ples.

Deň detí mal bohatý kultúrny a športový program. Športové hry,
súťaže, ktoré pripravili materské školy a centrum voľného času, akcia
Na kolesách proti rakovine, súťaž O najkrajšieho strašiaka a popoludnie s atrakciami firmy Azad. Deti sa zabávali v meste a pre starších
obyvateľov mesta bol pripravený výlet do Oravíc. Vyše 300 seniorov
sa zadarmo vykúpalo v termálnych kúpaliskách a mali zabezpečenú
autobusovú dopravu zdarma.

Milan Chupek, s ktorým primátor rokoval o budúcej možnej rekonštrukcii alebo výstavbe železničnej stanice v Krásnej Hôrke
a honorárny konzul Ukrajiny Petro Tokač. Pri tejto príležitosti
treba spomenúť účasť primátora na parlamentných zahraničných
pracovných návštevách. Prvá bola na Ukrajine a druhá v Poľsku,
kde rokoval s najvyššími predstaviteľmi oboch krajín.

SEPTEMBER - OKTÓBER

Od 1. septembra bola Stredná priemyselná škola Ignáca Gessaya a obchodná akadémia zaradené do siete škôl pod názvom
Spojená škola.

V sobotu 2. júna sa členovia urbáru zišli na valnom zhromaždení
v priestoroch Veľkej sály. Valné zhromaždenie absolútnou väčšinou
schválilo zmenu zakladajúcej zmluvy.
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 prezentácii ľudovej a
modernej piesne.
Spolu s ďalšími tromi členmi parlamentného Výboru pre verejnú
správu a regionálny rozvoj sa primátor zúčastnil trojdňovej pracovnej
cesty do Varšavy, kde sa 11. júna stretol s maršálkom Mazovského
vojvodstva, nasledovalo stretnutie na Ministerstve regionálneho
rozvoja a prijatie v rezidencii veľvyslanca SR, kde sa uskutočnilo aj
stretnutie s bývalými prezidentmi Slovenska R. Schusterom a Poľska
A. Kvasnievskim.
V závere školského roka bolo ocenených 400 úspešných žiakov a
študentov – všetci tí, ktorí vynikli v športe, olympiádach, vedomostných
i tvorivých súťažiach a reprezentovali svoje školy a mesto.
S iniciatívy primátora sa 9. júla uskutočnilo v Bratislave rokovanie
primátorov a starostov z Oravy s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií a zástupcov Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej
správy ciest o dobudovaní obchvatu.

JÚL - AUGUST
Mesiace júl a august sa niesli v znamení kultúrneho leta. Najväčším podujatím boli Folklórne Oravice. Tento rok k Folklórnym
Oraviciam pribudli aj Folkové. Program začal v sobotu, kde sa

15. septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie bol
dobudovaný pútnicky areál.
V tomto mesiaci navštívila drevený gotický kostolík 3-členná
pracovná skupina ohľadom jeho zapísania do zoznamu svetových
pamiatok UNESCO.
Študenti z Tvrdošína sa zúčastnili Medzinárodného fóra mladých v Poľsku v Kościelisku. Primátor sa zúčastnil slávnostného
aktu, na ktorom podpísal Dohodu o spolupráci. Na jej základe
sa mladí Tvrdošínčania dostanú tento rok do Európskeho parlamentu a navštívia Brussel.
K septembru neodmysliteľne patrí Michalský jarmok, ktorý
každoročne priláka návštevníkov bohatým kultúrnym programom.
V októbri bola daná do užívania novopostavená hala firmy Panax.
Pre ďalší rozvoj mesta sa odrazovým mostíkom stali dva dokumenty. Prvým bol Územný plán, na ktorom sa začali práce už
v októbri 2006 a dokončený bude na jar tohto roku. Druhým bol
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý bol
schválený na októbrovom zastupiteľstve.

DECEMBER
Začiatok decembra sa niesol v znamení príprav k sviatku sv. Mikuláša. Stretnutie s Mikulášom zorganizovali všetky školské zariadenia
na Michalskom námestí. V ten istý deň pre hendikepované deti pripravilo peknú akciu Združenie ťažko postihnutých Oravy.

Primátor Ivan Šaško interpeloval v národnej rade ministra dopravy
Ľubomíra Vážneho vo veci požiadavky na riešenie dopravnej situácie
na Orave. K uvedenej téme aj v zmysle tejto interpelácie prebehla v
médiách diskusia, primátor sa aj ako poslanec NR SR viackrát osobne
stretol v parlamente s ministrom dopravy, kde zo strany ministra bol
daný prísľub na riešenie tohto naliehavého problému Oravy.

MAREC - APRÍL

Gymnázium navštívila 29. marca delegácia učiteľov a študentov
z družobnej školy Collége Saint Aubin en Bray z Francúzska. Pre
všetkých pripravilo vedenie školy bohatý program.
Na radnici primátor začiatkom apríla prijal štátneho tajomníka ministerstva poľnohospodárstva Viliama Turského, s ktorým
rokoval o stave oravských lesov, o možnostiach ich ozdravenia a
hľadaní možností drevárskej druhovýroby.
V ten istý mesiac sa stretol s primátorom Zakopaného a wojtom gminy, s ktorými rokoval o možnostiach vzájomnej cezhraničnej spolupráce.
Celá Orava sa spojila pri príprave projektu Európske hlavné
mesto kultúry. A práve tvrdošínska radnica bola prvým miestom,
kde sa stretli zástupcovia všetkých troch okresov.
Vo Veľkej sále sa 13. apríla stretli učitelia a školskí pracovníci, ktorí prijali pozvanie primátora mesta, aby spoločne oslávili
Deň učiteľov.

predstavili country a folkové skupiny z Oravy aj Slovenska. Program končil zapálením Vatry zvrchovanosti s ohňostrojom. Nedeľa
patrila folklóru. Spolu s primátorom festival otvoril hosť Rafael
Rafaj. A potom sa rozkrútil kolotoč hudby a tanca.
O týždeň ožilo Michalské námestie, kde na priaznivcov čakal
Fordych, 2. ročník krajského festivalu malých dychových orchestrov. Z ďalších podujatí spomenieme vystúpenia hudobných
skupín Eminent, Kredenc, či vystúpenie Marcely Laiferovej.

Mestská časť Oravice sa stala medzinárodným strediskom cestovného ruchu, navštevuje ich z roka na rok čoraz viac turistov
a návštevníkov.

MÁJ

December sa niesol v znamení rôznych podôb príchodu vianočných sviatkov.
Najväčšou decembrovou akciou bol celomestský Sviatok
príbuznosti, o ktorú je mimoriadny záujem a zúčastnilo sa ho
vyše 1200 seniorov.

Jubilejný V. ročník cestného behu Okolo Oravskej priehrady
s medzinárodnou účasťou sa uskutočnil v nedeľu 27. mája. Nesklamal ani domáci bežec Ján Balún, ktorý skončil šiesty.

Slovenský parlament tohto roku zdobil vianočný stromček z
Oravíc. Do Bratislavy ho previezli aj osadili zamestnanci tvrdošínskeho urbáru.
V závere mesiaca sa najmenšie deti stretli na Michalskom
námestí na Detskej silvestrovskej show.

Tvrdošínsku radnicu navštívilo niekoľko osobností zo Slo-

V Žiline sa 22. mája uskutočnilo rokovanie ohľadom rozšírenia
skládky odpadov (Tvrdošín - Jurčov Laz).

V priebehu mája sa dostal do záverečnej fázy projekt, ktorému sa potešili hlavne obyvatelia lokality Pod Žiarcom, keďže im
pribudli kompletné inžinierske siete a nová cesta.
Od mája má naše mesto zastúpenie v Oravskej vodárenskej
spoločnosti, na jej valnom zhromaždení bol primátor zvolený
do dozornej rady.
Máj bol v znamení súťaží. V Tvrdošíne sa uskutočnil už 3. ročník
medzinárodnej súťaže Koncertný akordeón, kde výborne obstáli aj
naši žiaci. Ďalšími boli literárna súťaž Gessayovo pero a výtvarná súťaž
Paleta Márie Medveckej. Materské školy v tomto mesiaci organizovali
Benefičný festival detí z materských škôl tvrdošínskeho okresu.

venska a zahraničia. Najvýznamnejšou osobnosťou bol najvyšší
predstaviteľ Spojených štátov amerických na Slovensku Rodolphe
Vallee. Po osobnom stretnutí s primátorom nasledoval oficiálny
akt v obradnej sieni s poslancami a riaditeľmi škôl. Do Tvrdošína
zavítal aj generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko

V priebehu roka prebehlo viacero investičných akcií, boli vybudované inžinierske siete v lokalite Pod Žiarcom, rekonštruované
chodníky v centre mesta, pri priemyslovke, Pod Velingom, rozšírené parkovacie miesta, prebiehala stavba bytovky pri okresnom
úrade, vymenené strechy na zdravotnom stredisku a materskej
škole, rozšírené oddychové plochy a úpravené podkrovie budovy
na termálnom kúpalisku, nová zjazdovka s vlekom v Oraviciach a
ďalšie. Vysadených 4 000 kvetov, desiatky okrasných javorov.
Mesto bolo zviditeľňované v regionálnej televízii Patriot.
Krátko zo štatistiky: materské školy navštevuje okolo 300 detí,
ZŠ M. Medveckej 633, ZŠ Š.Šmálika 357 žiakov, Spojenú školu
763, Gymnázium 335, SOU lesnícke 213 študentov. CVČ 678
detí, ZUŠ vyše 400 detí a vyše 150 súkromnú ZUŠ.
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Stretol sa športový výkvet nášho mesta
Dokončenie z 1. str.
svojom vystúpení okrem iného
primátor.
Ďalšia časť programu patrila opäť filmovému plátnu, na
ktorom sa prezentovali športové kluby, športovci, tréneri,
jubilanti, ktorí si po filmovej
prezentácii prebrali z r úk
primátora a jeho zástupkyne
Vlasty Jančekovej poháre a
darčekové koše, ako poďakovanie mesta za celoročnú
prácu na športovom poli.
Ako najlepšie športové
kolektívy boli vyhodnotení
stolní tenisti, muži, za postup
do 1. ligy a kolektív starších

žiakov, futbalistov, za postup
do 2. ligy.
Za dlhoročnú športovú aktivitu mesto ocenilo aj volejbalový oddiel žien, ktoré
hrajú Oravskú volejbalovú
ligu a ženy, ktoré sa už vyše
tridsať rokov venujú cvičeniu
pod dohľadom Evy Zvarovej
„Základná rekreačná telesná
výchova“ .
Šport a sponzorstvo neodmysliteľne patria k sebe. A tak
aj na tomto stretnutí zástupcovia Meander parku s. r. o
Dolný Kubín darovali florbalovému oddielu veľmi pekné
ocenenie v podobe voľného

vstupu do tohto zariadenia,
kde si budú môcť zrelaxovať
svoje telá pred dôležitými zápoleniami, alebo po náročnom
tréningu. Ďalší zo sponzorov
Miloš Jurčí z firmy Remeslo
Tvrdošín zase potešil starších
žiakov futbalovými loptami
v hodnote 5000 korún, aj tieto
sponzorské dary boli ocenením
športovcov za ich celoročné
výkony. Pre všetkých športovcov, ale aj trénerov boli ocenenia ďalším impulzom a možno
aj životabudičom do ďalšej
práce, aby posunuli športové
výkony opäť vyššie.
Vydarený športovo spo-

Zapísali sa do športovej histórie mesta

Aj v tomto roku sa v rámci
Novoročnej čaše dostalo ocenenia jubilantom, ktorí tvorili
históriu športu v našom meste a
niektorí z nich sa ešte aj v tom-

hlavne dobré zdravie a ešte dlhý
a spokojný život.
Peter Štubendek, 50-ročný
dlhoročný reprezentant futbalového oddielu. Za Tvrdošín

ročný bývalý dlhoročný hráč
Tvrdošína. Jeho post v mužstve
bol ako útočník a svojimi výkonmi a gólmi prispel taktiež k
postupu do I. A triedy. Dodnes

to veku venujú športu súťažne,
či rekreačne, alebo len tak pre
vlastné potešenie. Šport im počas ich aktívnej kariéry istotne
priniesol veľa krásnych zážitkov a spomienok, ktoré v nich
ostávajú zapísané ako v kronike.
Ku gratulantom sa pripájame aj
my a prajeme našim jubilantom

začal hrávať už ako žiak a neskôr
dorastenc. Jeho post bol stredopoliar. Svojimi výkonmi prispel
k postupu mužstva do I.A triedy.
Futbal hráva ešte aj dnes v halovej lige. Dodnes pomáha výboru
na majstrovských futbalových
zápasoch ako hlásateľ.
Mikuláš L enčucha, 50-

je verným fanúšikom Tvrdošínskeho futbalu.
Bernard Adámus, 50-ročný
dlhoročný brankár A-mužstva.
Dopomohol mužstvu k postupu
do I. B triedy. Futbal ho zaujíma
aj po skončení jeho kariéry a
je verným fanúšikom futbalu
dodnes.

ločenský večer pokračoval v
príjemnej atmosfére kultúrnym programom, v ktorom
sa predstavili dievčatá z CVČ
Superstarky, speváčka Diana,
Shandi, melódie v podaní Martina Rosinu a Róberta Žilinca,
či cigánsky tanec pod vedením
Evy Zvarovej, ale aj ukážky z
bojového umenia Aikidó.
Dozneli melódie, zhasli
svetlá, no len za vydareným večerom, pretože aj v tomto roku
nás všetkých čaká opäť práca,
či už na pracoviskách, alebo
športoviskách tak, aby sme aj
v tomto roku zviditeľňovali
mesto Tvrdošín na poli kultúry,
športu, ale aj v celospoločen-

skom dianí, aby sme po roku
opäť mohli rozdať ocenenia a
pochváliť sa pred svetom, že
Tvrdošín naďalej rozkvitá a
darí sa aj jeho športovcom.
Väčšina zúčastnených si
uvedenú akciu pochvaľovala,
za všetkých by som spomenul
slová konateľa firmy Hydac s.
r. o. Jozefa Líšku:
„Tejto akcie som sa zúčastnil už po druhýkrát a musím
povedať, že má svoje opodstatnenie, čaro, osobitosť a punc.
Veď sa tu stretávajú nielen
najlepší športovci mesta, ale aj
tí, ktorí nezlučiteľne už k mestu
patria, či už sú to podnikatelia
a ďalší činovníci. Za seba mô-

žem povedať, že spolupráca s
vedením mesta a našou firmou
je korektná a vynikajúca. A čo
sa týka športovcov, nuž aj ja sa
venujem športu v rámci svojich
možnosti, hrávam pravidelne
volejbal a doma mám dokonca pinpongovú miestnosť, na
vrcholové výkony to už nie je,
ale človek sa potrebuje venovať sám sebe, pretože dnešná
doba je čoraz náročnejšia a
človek by sa mal dobre cítiť aj
po fyzickej stránke. Dovolím si
zapriať mestu a ľuďom v ňom,
ale aj športovcom ešte veľa,
veľa úspechov, ktoré toto mesto opäť posunú dopredu.“
Juraj Horňák

Byť trénerom nie je ľahké
Hodiny, dni, roky odriekania, námahy, hľadania,
skúšania, trpezlivosti, občas aj nedorozumení, kým
sa konečne nedostaví úspech. Vieme si vôbec predstaviť, čo sa deje v hlavách trénerov, aby dosiahli s
inými možno to, čo sa im samým nepodarilo?
Áno, je to skutočne drina,
veď každý človek je sám osebe
iný, s iným naturelom, ctižiadosťou, skrátka z iného cesta.
Istotne o niečo ľahšie to majú
napríklad frézari, keď potrebujú
vyrábať súčiastky s milimetrovou presnosťou. Ak aj niečo pokazia, všetko sa dá opraviť. No
skúsili ste si už prácu s deťmi,
ktoré začínajú svoje prvé kroky
na športovom poli? A práve
o tom by vám najlepšie vedeli
odpovedať tréneri.
Je umením zosúladiť jedenástich borcov trebárs vo futbale tak, aby konečným efektom bol úspech, alebo skúste
si predstaviť trénera, ktorému
príde prvýkrát na tréning chlapec a nevie poriadne udrieť do
tenisovej loptičky. A po rokoch
ich zrazu obdivujeme, chodíme
im fandiť a pozerať sa na ich
športové umenie. Iste by tomu
tak nebolo, ak by sa nevytvoril
dobrý vzťah medzi trénerom a
jeho zverencami. Aj preto obdivujem túto prácu, ktorú robia v
našom meste tiež takí zanietení ľudia, často na úkor svojho

hrá tohto roku 1. ligu a s Belopotočanom na majstrovstvách
Stredoslovenského kraja obsadili 2. miesto. Reprezentoval
tiež družstvo Slovenska na majstrovstvách sveta v kategórii 50
– 59-ročných hráčov a výrazne
sa podieľal na 4. mieste družstva
Slovenska.
Marián Mika, 41-ročný tréner volejbalu sa už dlhé roky
venuje volejbalu v našom meste.
Pod jeho vedením hrali dievčatá
aj prvú ligu. V súčasnosti hrá
družstvo žien druhú ligu. Okrem toho má na starosti aj volejbalové talenty, dievčatá vo veku
od 10 do 13 rokov, ktoré hrajú v
súťaži Mini max volejbal.
František Medvecký, 52ročný šachista, vedúci družstva
a hrajúci tréner. Pod jeho vedením je oddiel už tretí rok v 3.
lige. Naše A družstvo dosahuje
najlepšie výsledky v histórii
tvrdošínskeho šachu. Hráva aj
za B družstvo v IV. lige, ktoré je
zatiaľ na 3. mieste, aj V. ligu v šachu - Orava Sever. Je stabilnou
oporou mužstva a svojimi výkonmi za šachovnicou prispieva

bície postúpiť do 1. ligy.
Peter Balún, 37-ročný futbalový tréner mladších žiakov
prebral trénerstvo po Jánovi Balúnovi. Družstvo je v 2. lige vďaka starším žiakom. V tabuľke im
zatiaľ patrí 13. miesto. Verí však,
že celková hra chlapcov sa zlepší
v odvetnej jarnej súťaži.
Peter Kubala, 62-ročný tréner futbalovej prípravky. Prípravka pod jeho vedením skončila v jarnej časti v C - skupine
na druhom mieste. V jesennej
časti je družstvo v E - skupine
na 1. mieste bude pokračovať v
súťaži o Majstra Oravy.
Vierka Trstenská, 56-ročná
trénerka florbalu mladších žiačok je ochotná pre tento šport
urobiť veľmi veľa. Jej rukami už
prešlo niekoľko dievčat, ktoré
sa v tomto športe dostali veľmi
ďaleko. Momentálne pracuje s
dievčatami v prípravke. Jej najväčším úspechom je 3. miesto
na majstrovstvá SR v kat U-13.
Soňa Brnová, 25-ročná spoluzakladateľka ženského florbalu v Tvrdošíne. Spoločne s
predsedom Milanom Burdeľom
založili ženský tím, ktorý má raketový štart. Florbalu sa venuje
štyri roky a je asistentkou trénera žien, aj jej zásluhou družstvo
dosahuje veľké úspechy.
Michal Cvanciger, 27-ročný

voľného času, na úkor svojich
rodín a podobne. Právom aj im
teda každoročne patrí morálne
ocenenie za úspechy, ktoré dosiahli so svojimi zverencami. A
právom aj im patrí potlesk za
prácu, ktorú niektorí už roky
odvádzajú len preto, aby odovzdali iným svoje skúsenosti,
alebo preto, aby sa spoločne tešili z dosiahnutého úspechu. Na
druhej strane byť trénerom nie
je ľahké, pretože pri neúspechu
sú vždy terčom kritiky.
Za vlaňajší rok sa tejto pocty
dostalo týmto trénerom:
Tatiana Jelenčíková, 43-ročná trénerka tenisu, ktorá množstvo tréningových hodín venuje
trénovaniu Jaroslava Kulinu. S
ním boli spoločne v 54-člennej
delegácii zo Slovenska, ktorá
reprezentovala našu krajinu
medzi 160-timi krajinami sveta
na olympiáde.
Ján Buczacki, 56-ročný stolný tenista, hráč a tréner v jeden
osobe. V poslednom súťažnom
zápase rozhodol, že Tvrdošín

k úspešným výsledkom.
Jozef Ženčuch, 47-ročný
prezident a tréner futbalového oddielu mužov Tvrdošína,
ktorý hrá 4. ligu. Dospelí majú
v tomto ročníku dobre rozohranú súťaž a sú len tri body
za prvým. Jeho cieľom je vždy
bojovať o vrchné priečky vo
futbale, potešil by sa aj postupu
do 3. ligy.
Jaroslav Pafčo, 46-ročný
futbalový tréner dorastencov,
ktorý sa chlapcom venuje už 8
rokov spolu s vedúcim družstva
Antonom Betuštiakom. Družstvo dorastencov je momentálne v 4. lige, po jesennej časti
na druhom mieste v tabuľke za
vedúcim Rajcom.
Ľubomír Gregorec, 40-ročný futbalový tréner starších žiakov. Spolu s vedúcim družstva
Františkom Čajkom sa im podarilo s družstvom postúpiť z 3.
ligy do 2. ligy. Po jesennej časti
sú na druhom mieste so ziskom
32 bodov. V prípade kvalitného
doplnenia kádra majú veľké am-

tréner florbalového družstva
žien. Florbalu sa venuje sedem
rokov. Počas aktívneho hrávania patril medzi najlepších
hráčov v regióne. Jeho zásluhou
sú ženy na takej vysokej úrovni.
Do tohto tímu vkladá obrovské
nádeje.
Jeho najväčším úspechom je
4. miesto na medzinárodnom
turnaji žien v Brne a 2. miesto
Christmas cup 2007 Bratislava
v medzinárodnej konkurencii,
ktorého sa zúčastnili väčšinou
extraligové tímy z Česka a Slovenska.
Milan Burdeľ, 32-ročný
priekopník florbalu v Tvrdošíne. Je zakladateľom florbalového klubu Tvrdošín. Je aktívnym hráčom, funkcionárom,
manažérom, a trénerom, cez
ktorého prešli skoro všetci členovia tohto klubu. Momentálne
je trénerom starších a mladších
žiakov.
Jeho najväčším úspechom je
zisk amatérskeho titulu Majster
Českej republiky pre rok 2007.

Prajeme im, aby siahli po najvyšších métach
Tento rok bol prvým, kedy
bolo osobitne vyhodnotených
päť najúspešnejších mladých
športovcov. Už dnes sa prejavuje ich športové umenie,
talent majú a bude len na nich,
kam až to dotiahnu. Potešili
by mnohých z nás, keby sme
ich mohli obdivovať na medzinárodných vrcholových súťažiach, ME, MS, či
nebodaj olympiáde.
Ak aj nedosiahnu
tieto méty, veríme, že
ešte nejakých pár rokov nám budú robiť
radosť svojimi športovými výkonmi. My
im však prajeme,
aby siahli po tých
najvyšších métach,
ale to chce talent a
odovzdať športu celé
svoje ja.
Za vlaňajší rok sa
tejto pocty dostalo
týmto našim športovým nádejam:
Ivan Bukový, 18ročný, zodpovedný
futbalový dorastenec, ktorý
dokáže viesť družstvo a prenášať víťaznú atmosféru do celého
kolektívu. Za celé štyri roky, čo
hráva za dorast, bol pri všetkých jeho postupoch.
Július Žuffa, 14-ročný uni-

verzálny futbalista starších
žiakov, ktorý hráva na poste záložnej formácií. Vyniká hlavne
fyzickou kondíciou a dobrou
strelou. Na jeseň v 2. lige strelil
5 gólov.
Ľubomír Vnenk, 14-ročný
šachový hráč, ktorý hrá za A
družstvo dospelých. Jeho výkony za šachovnicou svedčia o

ročná vynikajúca hráčka florbalu, ktorému sa venuje tri
roky. Momentálne je hráčka
extraligovej Strikers Sereď. V
obrane je veľkou oporou celého tímu. Jej najväčší úspech
je 3. miesto na majstrovstvách
SR v kat U-13 a pozvánka do
reprezentácie a na svetový
šampionát v Poľsku.

šachovom talente. Ako 8-ročný sa stal majstrom Slovenska
vo vekovej kategórii do 8 rokov
a tento výkon zopakoval aj ako
10-ročný. Ako 12-ročný bol
tretí na majstrovstvách SR.
Veronika Turčáková, 19-

Jakub Kuloštiak, 15-ročný
stolný tenista, starší žiak, ktorý
je roky najlepším hráčom vo
svojich kategóriách, čo potvrdzuje najmä to, že ho tréneri
stavajú za „B“ a „C“ družstvo
mužov.
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Miliónové auto za korunu
Viceprezident spoločnosti KIA Motors Slovakia
YOUNG-TAEK-HUH odovzdal ďalším riaditeľom
učilíšť a stredných škôl 18 automobilov Kia cee´d a
Kia Sportage. Medzi nimi nechýbali ani riaditelia z
oravských učilíšť z Nižnej, Istebného a Spojenej školy
Tvrdošín. Za všetkých prítomných sa pri odovzdávaní nových automobilov firme poďakoval riaditeľ
Spojenej školy v Tvrdošíne Ján Korenčiak.
„Naša škola so spoločnosťou KIA Motors Slovakia uzatvorila zmluvu o
využívaní modernej učebnej
pomôcky, ktorá má hodnotu 960 tisíc korún, je to už
druhý automobil pre našu
školu, ktorý nám KIA Motors
Slovakia, dala za symbolickú
korunu. Auto sa nebude dať
používať pre bežnú cestnú

premávku. V máji 2007 sme
dostali prvý automobil Kia
cee´d v hodnote pol milióna
korún, druhý Kia Sportage
vo februári 2008.
Kia poskytovala autá pre
školy, hlavne však učilištia,
a keďže sme do ich zoznamu
neboli zaradení, absolvoval som viacero služobných
ciest do tejto firmy. Po troch

mesiacoch sme dostali prvé
auto aj preto, že na našej škole
máme študijný odbor technika a prevádzka dopravy. Uvedený automobil Kia Sportage
dostalo šesť učilíšť a len jedna
stredná škola a tou bola práve
Spojená škola Tvrdošín.
Na automobile Kia cee´d,
ktorý časom rozoberieme sa
budú žiaci učiť hlavne konštrukciu, motor, prevodovku,
rozvodovku, systémy chladenia, brzdový systém, odpruženia, karosérie, elektroniku
a ďalšie. Automobil Kia Sportage v luxusnom prevedení si
chceme ponechať v pojazdnom stave, na ňom sa žiaci
budú učiť kontroly, merania

Konferencia učiteľov v ZŠ Štefana Šmálika
V cirkevnej ZŠ Štefana Šmálika sa 1. februára
stretli učitelia cirkevných škôl z Oravy na konferencii na tému „Katolícky učiteľ v dnešnej spoločnosti“.

už tam nám napadla myšlienka usporiadať konferenciu
na našej škole s erudovanými
odborníkmi. Vyšlo to a teraz
sme na tieto cvičenia nadviazali konferenciou. Je to aj kvôli
tomu, aby sa učitelia ešte viac
oboznámili s odbornými téma-

Zaujímavé a poučné pred- bola centrálnym bodom konfenášky predniesli Imrich Vaš- rencie. A po nej so zaujímavou
ko dekan Filozofickej fakulty prednáškou sa predstavil Don
Katolíckej univerzity v Ružomberku, na
tému „Katolícky učiteľ - šíriteľ kultúrnych
a duchovných
hodnôt v dnešnom svete. Ďalší prednášatelia
z Metodickopedagogického
centra z Tomášikovej, z Bratislavy, Oľga
Krížová vystúpila s prednáškou „Katolícky
učiteľ v našej
spoločnosti“ a
Marián Hubač
s prednáškou Pohľad na časť účastníkov prvej celooravskej konferencie cirkev„Katolícky uči- ných učiteľov.
Foto: (jh)
teľ v dokumentoch Magistéria Cirkvi“. Na ich Červeň Anton, salezián, ktorý mi, ale boli aj povzbudení do
prednášky nadviazal svojím pôsobí v Banskej Bystrici a ďalšieho polroka a do svojho
vystúpením prezident združe- jeho prednáška bola zameraná učiteľského poslania. Konfenia katolíckych škôl Slovenska na Dona Bosca, ako vzor ka- rencie sa zúčastnili učitelia z
a riaditeľ Gymnázia Sv. Andreja tolíckeho pedagóga a vycho- piatich cirkevných škôl Oravy
v Ružomberku Stanislav Bella, vávateľa.
a bolo ich tu takmer šesťdesiat.
ktorý sa vo svojom príspevku
Na záver konferencie sme sa Zároveň by som sa v mene orzameral na katolíckeho učiteľa opýtali riaditeľa cirkevnej ško- ganizačného výboru chcel pov kontexte Európskej únie.
ly z Tvrdošína Dušana Šoltésa, ďakovať všetkým našim hosťom
Konferencie sa zúčastnil aj čo bolo podnetom usporiadať za pútavé prednášky a učiteľom
biskup Andrej Imrich, ktorý takúto konferenciu.
za účasť, myslím, že konferennapoludnie v školskej kaplnke
„Vlani v jeseni sme sa stretli cia, ktorú sme usporiadali, pricelebroval svätú omšu, ktorá na duchovných cvičeniach a niesla svoje ovocie“.
(jh)

Dokázali, že vedia zabaviť

Na tanečnej súťaži Mini playback show 3. februára vystúpilo 120 detí. Tlieskala im plná kinosála
kina Javor.
Centrum voľného času organizuje každoročne tanečnú
súťaž, ktorá si získala obľubu

nielen u súťažiacich, ale aj u
divákov. Súťaž, trvajúca dve
hodiny bola rozdelená do štyroch kategórií: I. Sólo – deti, II.
Skupina – deti, III. Sólo – mládež, IV. Skupiny – mládež.

V I. kategórii získala 1.
miesto Alica Lofajová, 2. Sebastián Schveiner, 3. Nikola

Harkabuzová a Denis Burdeľ.
II. kategória: 1. miesto Radko Hutyra, Naďa Rakytová,
Simonka Balleková, Ivka Kozáčiková a Soňa Skubanová,
2. Peter Gallas a Filip Ježko,

3. Sandra Harkabuzová, Filip
Šangala.
Víťazi III. kategórie - 1.
miesto Nikola Kormančíková,
2. Diana Gloneková, 3. Eliška
Vrláková.
V IV. kategórii sa o 1.
mies to p o delili Nikola
Kormančíková a Laura
Frielichová,
2. získali Nikola Hôlková, Simona
Iľanovská,
Diana Gloneková, Laura
Frielichová
a Eva Ferenčíková, 3.
sestry Bážikové.
Úspešný
program sa
podarilo zabezpečiť aj
vďaka dobrovoľným pracovníkom, ktorí pomohli CVČ
pri jeho organizácii a firme
Trix za zapožičanie svetelnej
aparatúry, ktorá dodala programu „tú správnu diskotékovú
atmosféru“.

a diagnostiku. Žiakov budeme motivovať aj tým, že na
školskom dvore si budú môcť
aj zajazdiť, na bežné komunikácie samozrejme nesmieme.
Som presvedčený, že ich táto
nová moderná technika bude
motivovať a zlepšia sa tým
aj študijné výsledky. Verím,
že keď sa tieto myšlienky
dostanú k verejnosti, zvýši
sa záujem nových žiakov o
štúdium na našej škole.

Dobrá spolupráca s touto
firmou má aj ďalší aspekt,
naši študenti chodia na exkurzie do závodu KIA , kde
sa oboznamujú s komplexnou výrobou automobilov.
Vzťahy medzi školou a vedením firmy sú na veľmi dobrej
úrovni, na tento rok už tiež
máme vybavenú exkurziu.
Veľmi milo bol viceprezident firmy prekvapený
našim darom, ktorý sme mu

odovzdali v podobe valašky,
goralského klobúka a ďakovného listu v slovenčine a
angličtine, ako poďakovanie
za poskytnutie moderných
učebných pomôcok našej
škole. Skutočne ho to prekvapilo, lebo - ako povedal,
žiadna z uvedených škôl,
ktorým dali autá ako učebnú
pomôcku sa nebola osobne
poďakovať“, povedal nám
J. Korenčiak.
(jh)

Ďalšie športové triedy
Po chlapcoch - futbalistoch príde rad na dievčatá
- florbalistky.
Čoraz častejšie varovania
odborníkov pred škodlivými
následkami deficitu pohybových aktivít u mestskej mládeže nenašlo dostatočnú odozvu
v radoch rodičov a preto nasledovalo to, čo sa v podobných
prípadoch už neraz osvedčilo:
delegovanie základných kompetencií na školy, možno ako
trest za to, že naučili decká
vysedávať pri počítačoch, keď
plnili predchádzajúce nariadenie o zavedení výučby v oblasti
výpočtovej techniky.
Učitelia sú však voči podobným ranám osudu už dávno imúnni, a z rozprávania
Dagmar Šaškovej, riaditeľky
Základnej školy Márie Medveckej, možno dokonca vypozorovať neskrývanú radosť nad
ďalšou možnosťou obohatenia
pestrosti výučby: „Od budúceho školského roka zriadime
pre chlapcov - žiakov 5. a 6.
ročníka dve športové triedy so
zameraním na futbal. Vyučovanie bude prebiehať podľa
učebných plánov pre triedy
s rozšíreným vyučovaním so
športovou prípravou. Piataci
budú mať týždenne 5 hodín

športovej prípravy plus 2 hodiny telesnej výchovy, šiestaci
6 hodín športovej prípravy
plus 2 hodiny telesnej výchovy. Zvýšená časová náročnosť
bude vykompenzovaná nižším
počtom hodín u výchovných
predmetov. Nechceme vytvárať
veľké triedy. Každá by mala
mať do 20 žiakov, aby mohli
učitelia každému venovať dostatočnú pozornosť. Rovnako
nechcem preferovať iba žiakov našej školy a ponúkam
túto príležitosť aj chlapcom z
okolitých obcí. O prijatí nech
rozhodnú výsledky talentových
skúšok.“
Všetko sa zdá byť vopred
premyslené a rozhodnuté,
ibaže každá hra má vopred
stanovené pravidlá. Žeby sa na
školu, v ktorej sedíme, nijaké
nevzťahovali? „To netvrdím,“
pokračuje riaditeľka, „každý
učiteľ športových predmetov
musí byť držiteľom B licencie
UEFA. Jeden z našich bývalých
žiakov, Jaroslav Florek, ho má.
Absolvoval trénerský kurz, hrá
futbal za Tvrdošín a s kombináciou telesná výchova – technická výchova končí štúdium

na Univerzite Mateja Bela v
Banskej Bystrici.“ Postupne sa
dostávame k ďalším informáciám. Dievčatá si budú musieť
prinajmenej ešte ďalší rok počkať, ale aj na ne škola pamätá.
Už aj preto, že sa prejavili ako
šikovné florbalistky na turnajoch celoslovenského významu. V budúcnosti sa preto
ráta so zriadením zmiešaných
tried, ktoré budú tvoriť chlapci
– futbalisti a dievčatá – florbalistky. Výhodou absolventov
športových tried po skončení
povinnej školskej dochádzky môže byť pokračovanie v
športovej kariére na stredných
školách. Najbližšou v okolí je
Gymnázium v Tvrdošíne, kde
bude už v budúcom školskom
roku vytvorená trieda so športovým zameraním.
Dnešná téma, aspoň v tej
časti, ktorá sa bezprostredne
dotýka chlapcov – futbalistov,
je aktuálna už teraz. Rodičia
záujemcov si mohli vyzdvihnúť
prihlášky na štúdium do 29.
februára priamo v spomínanej
škole. O prijatí či neprijatí však
s konečnou platnosťou rozhodnú až talentové skúšky s testom
obratnosti, ktoré budú 19. marca v školskej telocvični.
Pavel Abraham

Vesmír v škole a škola vo vesmíre

a základnou školou z českej
Kopřivnice na akcii, ktorá má
názov „Vesmír v škole a škola
vo vesmíre“. Uskutočnila sa
v rámci projektu E - twinnig,
čiže tvorenia dvojičiek a dohodli sa na nej vedúca krúžku
v Tvrdošíne Ivana Šoltésová s
českým kolegom
Jiřím Sumbalom.
Veľmi vhod nám
prišlo práve to
zatmenie mesiaca. Už pred šiestou prišli deti do
školy a pod vedením I. Šoltesovej
si na počítačoch
urobili prezentácie o meteoritoch, kométach,
a s t e ro i d o c h ,
vesmírnych planétach, ktoré sa
potom zavesili na
spoločnú webovú
česko-slovensku
stránku. Deti si
so záujmom pozreli aj poučné
filmy o vesmíre.
Okolo deviatej
Na hvezdársky ďalekohľad a pohľad na Mesiac sa deti nesmier- hodiny večer, sa
ne tešili.
Foto: Juraj Horňák
uskutočnila živá
videokonferenzatmenie Mesiaca si musíme Michalica z Misie mladých.
cia. Naši žiaci sa spojili so
počkať až do roku 2011.
„Naďalej pokračuje spo- žiakmi v Kopřivnici, (tých bolo
Nezabudnuteľný zážitok z lupráca medzi našou školou v škole dvadsaťšesť), aby sa vzájomne pozdravili a informovali
o tom, čo práve robia. Pre deti,
ktoré spali v škole na pripravených lôžkach nasledovala veľmi
Počas jarných prázdnin súťažiace a účinkujúce deti sa krátka noc, pretože ak chceli
bolo Centrum voľného času mohli pozrieť na svoje výko- vidieť zatmenie mesiaca, tak si
otvorené pre všetky deti náš- ny. Vyrábali sme veľkonočné museli privstať už pred treťou
ho mesta. Každý deň mali ozdoby, „čarovali s papierom“, rannou hodinou,“ povedal nám
možnosť stráviť svoj voľný pripravili sme zábavné dopo- riaditeľ školy D. Šoltés.
čas s nami. Premietali sme im ludnie v našej stolnotenisovej
Pre deti to bol skutočne
rozprávky a náučné filmy, našli herni. Veľkú radosť mali deti aj nezabudnuteľný zážitok, visme si čas na spomienky na zo spoločného korčuľovania na deli nielen zatmenie mesiaca
DLT v Rajeckých Tepliciach. klzisku, dobre sme si zasúťažili a jeho meteormi poznačený
Zaujímavá bola videoprojekcia a vyšantili sa aj na slniečku.
povrch, ale aj iné vesmírne teDaniela Jurincová lesá.
nášho Mini playbacku show,
(jh)
V noci z 20. na 21. februára
nám Mesiac sčervenel, došlo k
jeho úplnému zatmeniu, ktoré
sa začalo pred treťou hodinou
ráno a k úplnému zatmeniu
prišlo okolo štvrtej hodiny. Pred
piatou rannou hodinou skončilo
úplne zatmenie. Na najbližšie

tohto vesmírneho javu malo aj
pätnásť žiakov zo Základnej
školy Š. Šmálika, ktorí ho sledovali z chodby školy spoločne
s Ivanou Šoltésovou a riaditeľom Dušanom Šoltésom.
Hvezdársky ďalekohľad na
pozorovanie im doniesol Anton

Jarné prázdniny v CVČ
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Narodili sa
8. 1.
22. 1.
25. 1.
31. 1.
7. 2.
11. 2.

Patrik Putnoky
Patrícia Obtulovičová
Diana Pafčová
Adam Jančo
Richard Škumát
Martin Kolodej

Sobáše
26. 1.
2. 2.
2. 2.
2. 2.
2. 2.

Ľuboš Turčiansky - Ľubica Loneková
Ján Pazúrik - Ľudmila Mynáriková
Martin Močarník - Daniela Martvoňová
Jaroslav Vrabček - Mária Hvolková
Vladimír Ondreják - Martina Košarišťanová

Odišli z našich radov

23. 1.
23. 1.
28. 1.
8. 2.
14. 2.
15. 2.
21. 2.

Irena Hlavajčíková
Dušan Bračok
Mária Koptová
Ľudovít Vavrek
Juraj Franček
Margita Oravcová
Pavol Ľach

97-ročná
50-ročný
84-ročná
50-ročný
28-ročný
106-ročná
40-ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožil náš
spoluobčan:
Február

85 rokov - Anna Fábryová, Tvrdošín
Štefan Lipka, Medvedzie
80 rokov - Anna Dvořáková, Medvedzie
Pri tejto príležitosti im blahoželáme aj my
a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev
na tvári v kruhu svojich najbližších.
Srdečne ďakujeme priateľom
a známym, ktorí odprevadili na
poslednej ceste v Tvrdošíne našu
drahú babku a prababku
MÁRIU KOPTOVÚ,
ktorá nás navždy opustila 28. 1. 2008 vo
veku nedožitých 85 rokov svojho života.
Ďakujeme za kvetinové dary i
priania sústrasti, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký smútok a žiaľ.
Smútiace dcéry a syn s rodinami a vnúčatá
Slzy po lícach stekajú a ústa
pokojný večný spánok mu želajú.
Kytice kvetov na hrob mu dávame a v plameňoch sviečok stále
na neho spomíname.
Dňa 22. 2. 2008 si pripomíname 1. výročie smrti nášho
manžela, ocka a starkého

ŠTEFANA

ŠTRBÍKA.

S láskou a úctou spomína
manželka a deti s rodinami.

Letný tábor do Kováčovej
CVČ Tvrdošín organizuje pre deti nášho mesta vo veku
9 – 15 rokov detský letný tábor do Kováčovej v termíne od
20. 7. – 27. 7. 2008. V cene 3 100 Sk je zahrnuté: päť krát denne strava, cestovné, poistenie, výlety, kúpaliská. Informácie na
č. t. 043/ 532 2168, alebo 0907814382.

Pozvánka
na divadelné predstavenie

Srdečne vás pozývame v
utorok 22. apríla o 1800 do
Kina Javor v Krásnej Hôrke
na divadelné predstavenie komédiu. „Už ti nikdy nenale-

tím“ v podaní hercov Divadla
Jozefa Gregora Tajovského zo
Zvolena. Informácie a objednávky v MsKS Medvedzie, č. t.
5322167, msksts@orava.sk.

Pozvánka
do kina
V marci sme pre vás pripravili
tieto filmové predstavenia:
AMERICKÝ GANSTER – thriller
7. 3. 2008 (piatok) o 1800
VOTRELEC vs. PREDÁTOR 2 – akčné sci-fi
16. 3. 2008 (nedeľa) o 1800
ALVIN A CHIPMUNKOVIA – anim. rod. komédia
30. 3. 2008 (nedeľa) o 1800

V pláne rátajú s podporou mesta

Veľa či málo? To je otázka vzťahujúca sa na účasť
deväťdesiatich piatich členov
tvrdošínskej základnej organizácie Združenia zdravotne
postihnutých Oravy, ktorí sa
v utorok 5. februára zišli na
svojej výročnej schôdzi. Nemožno povedať, že malá sála
MsKS na Medvedzí praskala
vo švíkoch, ale ak uvážime, že
značná časť príslušníkov 202člennej organizácie je trvale
chorá či dokonca imobilná,
potom je „jednotka s hviezdičkou“ za vysokú účasť namieste. Vážnosť rokovaniu dodala aj prítomnosť zástupkyne
mestského úradu Klementíny

Šaradínovej a predsedu regionálneho združenia Martina
Gočalu.
Správa o činnosti v uplynulom roku, ktorú predniesla
tajomníčka organizácie Marta
Bakošová, nikoho svojím obsahom nezaskočila. Prekvapením bolo skôr to, koľko práce
sa nahromadí, ak sa všetky
významné i zdanlivo bežné
podujatia „dajú na papier“
a zrátajú. Nie náhodou sa v
správe vyskytlo opakované
poďakovanie na adresu vedenia mesta. Podpora zdravotne
postihnutých zo strany radnice,
znásobená množstvom úľav
a zvýhodnení, je naozaj veľ-

Lyžiarsky kurz s karnevalom
Žiaci 8. ročníka sa v dňoch
4. 2. - 8. 2. 2008 zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Ski centre
Meander Oravice.
V prvý deň po príchode sme
sa rozdelili na dve základné skupiny. V prvej boli skúsení lyžiari,
ktorí sa hneď po rozdelení vybrali na svah, v druhej pololyžiari
a nelyžiari. Všetci sa do toho
postupne dostávali, až na Petra
Uhlíka, ktorému to s prázdnym
žalúdkom išlo dosť biedne. V
utorok sa všetci viditeľne zlepšili. Dokonca aj Peťo, ktorý sa pred
lyžovaním poriadne najedol.
Streda by sa dala nazvať
kritickým dňom, pretože najskôr vypadla elektrina a keď
konečne naskočila, začal padať

ťažký a mokrý sneh, ktorý nám
znepríjemňoval lyžovanie.
Ďalší deň bol pomerne pokojný, až na ,,pár“ dievčat,
ktoré boli unesené krásou dvojičiek alias chobotničiek.
Na záver lyžiarskeho kurzu
sme sa rozlúčili karnevalom.
Zaujímavou a pútavou maskou
nás prekvapila pani učiteľka V.
Trstenská, ktorá bola prezlečená za modrého hrdinu animovaného filmu Lilo a Stich.
Výcvikom sme prešli bez
vážnejších zranení a konfliktov. Páčil sa nám a radi by sme
si ho zopakovali. Je to zážitok
na celý život.
Mária Riljaková 8.A
Dominika Duchoňová 8.A

korysá, čosi však v správe o
činnosti predsa len chýbalo, a
treba to dopovedať - i s krátkou
charakteristikou.
Marta Bakošová, tajomníčka základnej organizácie
i regionálneho ZZPO, má už
dávno nárok na zaslúžený a
nerušený odpočinok. Nikdy si
ho naplno nevychutnala a po
dlhé roky sa, najčastejšie aj
s pomocou manžela Štefana,
snažila vytvárať optimálne
životné podmienky pre zdravotne postihnutých. Nikto od
nej nikdy nepočul posťažovať
si, že by sama, tiež zdravotne
postihnutá, zavše potrebovala
pomoc. Ani vlaňajšok nebol
výnimkou, napriek ťažkej
životnej skúške, počas ktorej
doopatrovala a pochovala milovaného manžela. Nevedno, či
vôbec jestvuje ocenenie, ktoré
by v plnom rozsahu vystihlo
zásluhy a význam práce tejto
obdivuhodnej ženy.
Predsednícky post v základnej organizácii patrí tiež žene,
Márii Gallasovej. O odpovedi
na otázku, čo pripravujú pre

členstvo v tomto roku, nemusí
dlho rozmýšľať: „Netreba nám
experimentovať. Z poznatkov a
skúseností našich členov máme
dostatočný prehľad o tom, čo
sa im páčilo, čo sa osvedčilo
a o čo majú záujem. Opäť sa
teda budeme pokúšať vybaviť
rekondičné pobyty pre zdravotne postihnuté deti s rodičmi v Turčianskych Tepliciach.
Veríme, že aj v tomto roku nám
vedenie mesta umožní cenovo
zvýhodnené návštevy Meander
parku a termálneho kúpaliska
v Oraviciach s bezplatnou dopravou. Pre dospelých členov
pripravujeme rekondičný pobyt
v Oraviciach.“
Málo či veľa? Ťažko posúdiť. Tvrdošínčania už možno
považujú podporu mesta za
samozrejmosť, kým pre mnohé
z 33 základných organizácií
oravského združenia je ešte
stále nesplneným snom. Určite
však nezávidia. Z vlastnej skúsenosti predsa vedia, že žiť so
zdravotným postihnutím nie je
ani pri nadštandardnej podpore
jednoduché. Pavel Abraham

Koncert Richarda Rikkona

Mesto Tvrdošín a agentúra
JUTO - Juraj Tomadlík vás
srdečne pozývajú na koncert
populárneho klavírneho virtuóza Richarda Rikkona, ktorý sa
uskutoční v pondelok 17. marca
o 1800 v Kine Javor v Krásnej
Hôrke. V programe sa predsta-

sa na hudobnej produkcii známej televíznej show Slovensko
hľadá Super Star I, II, III, kde
s veľkým ohlasom sprevádzal
ako korepetítor súťažiacich
spevákov. Popové hity spevákov Slovenska a Česka prepracoval do novej podoby a

via aj víťazí „Oravskej Superstar“. Vstupné je 200 Sk.
Predpredaj a objednávka
vstupeniek je od 3. 3. v MsKS
Medvedzie, č. t. 5322167,
msksts@orava.sk.
Richard Rikkon hrá a skladá hudbu rôznych žánrov, ako
napr. pop, jazz. Vystupuje nielen sólovo, ale aj s kapelami
tanečnej hudby. Spolupodieľal

interpreti zvučných mien ako
Kuly, Marián Čekovský, Ivan
Tásler, Jan Nedvěd, Maťo Ďurinda, Michal David, Richad
Krajčo, Barbara naspievali
svoje piesne opäť, tentokrát za
doprovodu klavíra, čím mnohé
pôvodne rýchle a rockové získali nový rozmer. Rozmer precítených, za srdce chytajúcich
love songov.

Bez lásky by to nešlo...
Uvedenie rozprávkovej hry
Medovníkový domček zorganizovali zamestnanci mestského
kultúrneho strediska pre deti z
materských škôl a žiakov prvých
dvoch ročníkov základných škôl.
Záujem o predstavenie prejavil aj
Domov sociálnej starostlivosti, no
chýr o opätovnej návšteve Stražanovho bábkového divadla prenikol
aj za mestské hradby. Z Brezovice
pricestovalo 70 detí, ďalších 40 z
Podbiela priviezol autobus, ktorý
sponzorsky poskytol deťom jeden
z rodičov, a tak sa stalo, že Stražanovci v snahe vyhovieť museli minulý utorok absolvovať v priebehu
predpoludnia dve predstavenia.
Aspoň hlasivky si ušetrili – aj
to len vďaka dobrému nápadu,
ktorý uplatňujú už dlhé roky.
Hlasy ich postavičkám prepožičali
vynikajúci umelci, z ktorých hodno spomenúť aspoň Jozefa, Jána
a Zuzanu Kronerovcov, Mariána
Zednikoviča, Teodora Piovarčiho, Ivana Letka, Júliusa Pántika
a Michala Dočolomanského. Po
niektorých ostali už len hlasy a
spomienky. Najbolestivejšia na
Mariána Zednikoviča, ktorý bol
príslušníkom stražanovského
rodu.

Histórii slávneho bábkarského
rodu je venovaná nedávno vydaná
knižná publikácia, preto sa uspokojme konštatovaním, že súčasnú
generáciu reprezentujú manželia
Ladislav a Lýdia Stražanovci.
Dodajme iba, že posledných 20
rokov profesionálne, čo predstavuje nekonečné množstvo najazdených kilometrov. Od mesta k
mestu, občas aj zo štátu do štátu.
V tuzemsku ich čakajú najčastejšie
predstavenia, v zahraničí prevažne festivaly, z ktorých privážajú
jedno ocenenie za druhým. Či už
z New Castle, Budapešti alebo
Mníchova, ale najradšej sa vracajú
do rakúsko-slovenského inštitútu
vo Viedni, kde ich predstavenia
navštevuje nielen detské, ale aj
dospelé publikum.
Záverečnou scénou predstavenie nekončí, a vidno to aj v
Tvrdošíne. Kým pani Lýdia ukladá
rekvizity, jej manžel vychádza na
rampu a predvádza manipuláciu s
bábkami, overuje si u detí zážitky
z predstavenia a vedie s nimi siahodlhé dialógy. V praxi tak potvrdzuje to, čo pred chvíľou vyslovil
v zákulisí: túto profesiu musí človek milovať, inak by pri nej dlho
nevydržal. Pavel Abraham

Oznámenie o zmene
Čitateľom mestských novín oznamujeme, že uzávierka
výtvarnej súťaže Medveckej paleta a literárnej súťaže
Gessayovo pero je 21. marca. Dovtedy očakávame vaše
práce, ktoré ohodnotí odborná porota. Vernisáž výstavy
je naplánovaná na 1. apríla v malej sále MsKS, výstava
potrvá do 13. apríla.

Florbalisti začali prvým turnajom

V nedeľu 2. 3. sa začal prvý
ročník Tvrdošínskej florbalovej ligy O pohár primátora
mesta s medzinárodným puncom, do ktorej sa prihlásilo
desať mužstiev z Nowego Targu, Dolného Kubína, Trstenej,
Nižnej, Podbiela a domáceho
Tvrdošína. Po ukončení deväťkolovej základnej časti sa
družstvá stretnú v play off o
jednotlivé umiestenia a záverečný finálový turnaj sa uskutoční v nedeľu 25. mája.

V prvom kole početná divácka kulisa videla zaujímavé súboje, v ktorých padlo
takmer päťdesiat gólov. Nedarilo sa hosťom z Poľska,
ktorí podľahli domácemu Fbk
Tvrdošín.
Výsledky I. kolo: 		
MK-Šport Nižná - Zeman 10:0
Podbiel - Fbk Tvrdošín F 9:1
U-17 Tvrdošín - Msk Trstená 7:5
Pepino Orava - Jamajka 4:5
Unihoc Team - Fbk Tvrdošín 1:4
(jh)

Veľkonočné dekorácie

Mesto Tvrdošín, Žilinský samosprávny
kraj a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne vás pozývajú na predajnú výstavu prác detí, mládeže a dospelých
„Veľkonočné dekorácie“, ktorá
sa uskutoční od 3. - 14. marca
vo výstavných priestoroch
MsKS Medvedzie.
Súčasťou výstavy
budú v dňoch 11. a 14.
marca tvorivé dielne a
14. marca o 1400 vyhlásenie výsledkov súťaže
„O najkrajšiu kraslicu
Oravy“.

Fotografická súťaž
už prebieha
Ako sme vás informovali v januárových novinách
mesto Tvrdošín vyhlásilo fotografickú súťaž, do ktorej
sa môžu zapojiť všetci obyvatelia, ktorí prostredníctvom
fotografie zachytia mesto Tvrdošín (príroda, budovy,
ľudia,...). Hoci je uzávierka súťaže naplánovaná na 16.
októbra, môžete fotografie posielať už odteraz aj prostredníctvom e-mailu na adresu: msks@orava.sk. Najzaujímavejšie fotografie budeme uverejňovať v rubrike
Mesto cez teleobjektív a automaticky budú zaradené do
súťaže. Ďalšie informácie na č. t.: 532 2167.
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Desiatka našich najúspešnejších športovcov za rok 2007
Športová komisia mala istotne neľahkú úlohu pri výbere desiatky najúspešnejších športovcov mesta za vlaňajší rok, priznajme si nie je to vždy ľahké. A
zvlášť vtedy, keď je konkurencia. Tak je to aj v našom meste, veď za uplynulý
rok naši športovci dotiahli celkom slušné výsledky a to aj v rámci Slovenska.
Niektorí z nich to dokonca dosiahli až do reprezentačných výberov Slovenska a
tak o tvrdošínskych športových úspechoch sa nielen hovorí v médiách, ale musí
nás to hriať aj pri srdci, ak naši športovci dosiahnu úspech na medzinárodnom
poli, čo dokázal svojimi športovými úspechmi jeden z najmladších športov, florbal. K ocenenej desiatke športovcov bola udelená aj špeciálna cena pre tenistu
z DSS za úspechy na Svetovej letnej špeciálnej olympiáde.
Miroslav Medvecký, 32-ročný futbalista,
začínal v Tvrdošíne,
ako žiak a dorastenec,
kde hrával hlavne na
poste záložníka. V súčasnosti hrá na poste
obrancu. Má nemalú
zásluhu na tom, že
Tvrdošín ostáva v hre
o vrchné priečky.
Ladislav Kazík, 30-ročný futbalový brankár.
Vyrastal v Tvrdošíne,
neskoršie pôsobil v
Dolnom Kubíne, kde
chytal v II. dorasteneckej lige, vrátil sa
však do Tvrdošína a
už sedem rokov je
spoľahlivým „golmanom“. Patrí medzi
kľúčových hráčov,
ktorý vždy mužstvo podrží a aj jeho zásluhou
hrá Tvrdošín štvrtú ligu.
Jaroslav Florek, 24-ročný futbalový stredopoliar a útočník.
Vyrastal v Tvrdošíne
ako žiak, neskôr štyri
roky hrával dorasteneckú ligu v Banskej
Bystrici a po skončení školy sa vrátil späť
do Tvrdošína, kde aj
on nemalou mierou
pomáha mužstvu pôsobiť v štvrtej lige.
Martin Tomaga, 20-ročný hráč florbalu,
ktorému sa venuje
už päť rokov. Je to
hráč s bojovným duchom, ktorý robí pre
tím maximum. Jeho
najväčším úspechom
je, že sa stal amatérskym majstrom
Českej republiky pre
rok 2007.
Denisa Ferenčíková, 16-ročná hráčka
florbalu, je to talent,
ktorý nám závidí celé
Slovensko. Florbalu
sa venuje len tri roky
a za tú malú chvíľku
dokázala veľké veci.
Je hráčkou Slovenskej extraligy vo farbách Strikers Sereď,
kde je ťahúňom tohto
tímu. Jej najväčším úspechom je 3. miesto na
Majstrovstvách SR v kat U-13 a pozvánka do reprezentácie a na svetový šampionát v Poľsku.
Ján Španko, 49-ročný šachista. Je stabilnou
oporou družstva, výborný organizačný
pracovník, je spoľahlivý a svojimi výkonmi za šachovnicou
výrazne prispieva k
úspešným výsledkom družstva, zároveň vedie B družstvo
v štvrtej lige za ktoré
aj hráva.
Zúčastnil sa otvorených majstrovstiev Slovenska v Rapid šachu v Liptovských Sliačoch,
kde vo veľmi silnej konkurencii obsadil pekné
21. miesto zo 190 štartujúcich.

Bronz
z Nižnej
Nnižňanská florbalová liga sa už skončila
a naše družstvo v nej obsadilo bronzový stupienok, víťazom sa stali FBK Pltníci z Nižnej.
Najlepším hráčom nášho družstva sa stal Tomáš
Kúnik, ktorý mal bilanciu 29 gólov a desať
asistencií. V záverečnom zápase naši vyhrali
nad Dolným Kubínom Žatva - FBK Tvrdošín
5:12 (0:8), góly za našich Burdel 3, Tomaga 3,
T. Kuník 2, Bača, Lonek, Šeling a Šurina.

Roman Belopotočan, 31-ročný hráč stolného tenisu, ktorý sa
vrchovatou mierou
podieľal na tom, že
družstvo mužov v
2. lige skončilo, bez
straty bodu a postúpilo do 1. ligy. Aj v
tomto roku v 1. lige
patrí Roman k oporám družstva.
Zdeno Drbjak, 31-ročný hráč stolného
tenisu, ktorý má
najlepšiu úspešnosť zo všetkých
hráčov 1. ligy,
keď doteraz 32
zápasov vyhral
a len 4 prehral a
aj v tomto roku
patrí k oporám
družstva.
Katarína Tarajová, 23-ročná volejbalistka v tomto súťažnom ročníku hráva
na poste nahrávačky,
je to skúsená hráčka ktorej hlavnou
úlohou je nahrávka,
ale svoje kvality dokazuje aj výbornou
prihrávkou a hrou
v poli. Je oporou a
patrí medzi stabilne
hračky družstva žien.
Barbora Marcoňová, 19-ročná volejbalistka,
ktorá v tomto súťažnom ročníku hráva
na poste blokárky a
niekedy aj smečiarky.
Svojim razantným
útokom a dobrým
blokom výrazne pomáha družstvu. Patrí
medzi najlepšie bodujúce hráčky v družstve žien. Je to mladá a perspektívna hráčka.
Jaroslav Kulina, 43-ročný hráč tenisu z Domova sociálnej starostlivosti v Tvrdošíne, získal špeciálnu cenu za svoje výkony a reprezentáciu
na Svetovej letnej
špeciálnej olympiáde, ktorej sa vlani
zúčastnil v Čínskom
Shangaji. Vo dvojhre vybojoval bronzovú
olympijskú medailu a v štvorhre skončil na
striebornom stupienku. V letnom období trénuje
na tenisovom kurte v areáli domova sociálnej
starostlivosti a v zimnom období v mestskej
športovej tenisovej hale.

Dravci
na prvom mieste
V nedeľu 17. 2. skončila Mestská futbalová
liga v Tvrdošíne. Víťazom sa stalo družstvo
Dravcov, keď v rozhodujúcom dueli porazili
Devils 5:0. Najlepším strelcom turnaja je Martin
Sirota z Bedrichspolu, ktorý nastrieľal 22 gólov,
pred Petrom Mišagom a Jozef Vrabčekom z
Dravcov, ktorí nastrieľali po 14 gólov.
Výsledky:
Natali - Bedrichspol 7:5 (3:2), góly: T. Nemček 2, M. Medvecký 2, J. Maťoška, A. Ficek,
Ľ. Belopotočan - J. Koleják 2, J. Gill, S. Drbjak, M. Sirota, Dravci - Devils 5:0 (2:0), góly:
V. Žilavý 2, P. Pazúrik, Š. Palider, J. Vrabček.
Pivnica - Leiber 5:0, kontumačne.
Tabuľka:
1. Dravci
10 8 0 2 55 : 32 24
2. Natali
10 7 1 2 52 : 30 22
3. Bedrichspol 10 5 1 4 53 : 43 16
4. Pivnica
10 5 0 5 32 : 38 15
5. Devils
10 3 1 6 28 : 44 10
6. Leiber
10 0 1 9 16 : 49 1
P. Balún

Spoločná fotografia mladých bedmintonistov z tvrdošínskeho turnaja. Foto: J. Horňák

Víťazom Suchánek
V sobotu 9. 2. sa v športovej hale uskutočnil I. ročník
bedmintonového turnaja „O
pohár primátora mesta“, ktorý
zorganizovalo mesto Tvrdošín
a Gymnázium. Zúčastnilo sa
ho takmer štyridsať nadšencov tohto športu z Tvrdošína,

Trstenej a Nižnej, ktorí boli
rozdelení do viacerých kategórií a nechýbali ani ženy.
Do finále mužskej kategórie
sa prebojoval najväčší favorit
turnaja Jaroslav Suchánek a
Martin Sokolovský, ktorý s favoritom odohral napínavý duel

Porazili vedúci celok
Šach 3. liga
Tvrdošín - Dunajov B 4,5:
3,5, body: J. Závarský 1, Ľ.
Vnenk 1, F. Medvecký 1, Š.
Kružliak 1, P. Chmelár 0,5.
Veľmi zaujímavý zápas
sa odohral v sobotu 16. 2.,
v ktorom naši na domácej
pôde porazili lídra súťaže.
V poslednom zápase F. Medvecký po tuhom boji zvíťazil
a tak vedúci celok tretej ligy

cestoval domov bez bodov.
Tvrdošín - Ružomberok
6:2, body: J. Závarský 1, Ľ.
Vnenk 1, J. Španko 1, F. Comorek 1, Š. Kružliak 0,5, J.
Šebesta 0,5, V. Balint 0,5, P.
Chmelár 0,5.
Aj v druhom zápase o deň
neskoršie naši šachisti zahrali
veľmi dobre a poradili si aj s
Ružomberkom a tak cez víkend
bodovali naplno.

a poriadne ho potrápil.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Prípravkari: bez poradia
Adam Balko a Rene Nejedlík.
Mladšie žiačky: 1. Tatiana Letašiová, 2. Kristína Kaššáková,
mladší žiaci: 1. Patrik Bachan,
2. Jakub Čáni, 3. Dávid Kičin,
starší žiaci: 1. Viliam Varhoľ,
2. Matúš Medžo, 3. Lukáš Ragula, ženy: 1. Lucia Ragulová,
2. Adriana Nakáčková, dospelí
začiatočníci: 1. Matej Tabačák, 2. Jozef Iskra, 3. Ladislav
Javorek, dospelí pokročilí: 1.
Jaroslav Suchánek, 2. Martin
Sokolovský, 3. Karol Oriešek
a Šimon Záborsky.
Poháre a vecné ceny víťazom odovzdával Miloš Golboň, jeden z organizátorov
turnaja, ktorého zásluhou sa
bedminton začal v Tvrdošíne
hrávať.
(jh)

Postup do extraligy je na dosah
Stolný tenis 1. liga
10. kolo:
Lok. Košice B - Tvrdošín/Nižná A 7:7, body za R.
Belopotočan 2,5; J. Buczacki
2,5; Z. Drbjak 2.
Prešov A - Tvrdošín/Nižná
A 4:10, body R. Belopotočan
3,5, Z. Drbjak 3,5, J. Buczacki
2,5, J. Argaláš 0,5
Tvrdošín/Nižná A - Vranov
A 11:3, body R. Belopotočan 3,5;

Z. Drbjak 3, J. Buczacki 2,5; J.
Argaláš 2.
Tvrdošín/Nižná A - Sokol
Vojčice A 7:7, body R. Belopotočan 3,5; Z. Drbjak 1,5; J.
Argaláš 1,5; J. Buczacki 0,5.
Naši stolní tenisti sú na čele 1.
ligy, keď v prospech nášho klubu
sa vyriešila aj neoprávnená kontumácia a pred Vojčicami majú
jednobodový náskok. S nimi
zviedli aj tuhý boj, ktorý skončil

remízou, ale to našim stačilo na
prvé miesto v tabuľke. Súťaž majú
dobre rozohranú a ak v ďalších
zápasoch nezaváhajú, postup do
extraligy je na dosah.
1. Tvrdošín/Nižná 20 17 2 1 192:88 56
2. Vojčice 20 16 3 1 185:95 55
8. liga muži 15. kolo
Tvrdošín/Nižná C - Or.
Podzámok B 18:0, body: J.
Pribilinec 4,5; M. Kyseľ 4,5; J.
Vrábeľ 4,5; P. Eckert 4,5.

Lyžiarske kurzy pre deti so zľavou

Lyžiarske kurzy pre žiakov našich škôl
v Skiparku v Oraviciach boli so značnou
zľavou a za veľmi výhodných podmienok.
Firma Meander, ktorá v Oraviciach vybudovala dnes už známe lyžiarske stredisko, chce byť aj do
budúcna nápomocná pri lyžiarskych výcvikoch detí z Tvrdošína a chce sa podieľať aj pri výchove talentov
lyžovania z nášho mesta. Patrí im vďaka od žiakov našich škôl, ale tiež od seniorov, ktorí pri spoločne
organizovaných akciách si plnými dúškmi užijú blahodarných účinkov termálnej vody.
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