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Najvyšší predstaviteľ USA v SR navštívil Tvrdošín
Poslanci mestského zastupiteľstva,
zamestnanci mestského úradu, riaditelia
škôl a ďalší pozvaní sa v piatok 3. augusta krátko pred jedenástou zišli na radnici.
Všetci pripravení na dlhšie čakanie, veď

kedy musel tlmočiť oficiálne stanovisko
americkej vlády.
Valaška, črpák, goralský klobúčik
ani knižná monografia neboli jediným
prejavom pozornosti, ktorý si z piatkovej

Návštevu mesta ukončil mimoriadny a
splnomocnený veľvyslanec USA na Slovensku Rodolphe M. Vallee obhliadkou dreveného gotického kostolíka, o ktorú prejavil
záujem už dávnejšie. Pavel Abraham
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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

Komu a čomu všetkému, Pane som sa otvoril a odovzdal. A ako sa bojím otvárať a odovzdávať Tebe. Ešte by som sa rád otváral a odovzdával sympatickým
ľuďom a Tebe sa bojím otvoriť a odovzdať. Moje modlitby mali byť otváraním a
odovzdávaním sa tebe a ony sú len recitovaním. Moja túžba by mala byť otváranie
a odovzdávanie sa tebe a ona ma vedie ďaleko od Teba, k ľuďom a k veciam. Odpusť, Pane, že zatváram seba pred Tebou a že sa Ti neviem odovzdať. Môj smútok
a moje krušné chvíle vo mne samom ma učia, aby som ťa vpúšťal a odovzdával
sa Ti. Robím to v tejto chvíli. Príď a konaj vo mne.
Július Chalupa

Nezabudnuteľné dva dni pod Osobitou

Primátor mesta v rozhovore s americkým veľvyslancom
čím vzácnejší hosť, tým viac si „dáva na
čas“. Presnosť je vraj výsadou kráľov, no
za kráľa možno považovať v prenesenom
zmysle aj najvyššieho predstaviteľa USA
na Slovensku, ktorý toto pravidlo dodržal,
keď do Tvrdošína pricestoval v rámci
všeobecne uznávanej päťminútovej tolerancie. Keď sa s primátorom mesta Ing.
Ivanom Šaškom, ktorý ho privítal pred
úradom, odobrali na krátky rozhovor do
salónika, prvé slová amerického hosťa
zazneli v dobre zrozumiteľnej slovenčine:
„Čo je nové v Tvrdošíne, organizujete aj
folklórne festivaly?“ Odpoveď ho zrejme
uspokojila a ešte spokojnejší bol, keď v
zasadačke, kde už bol očakávaný, zazneli
na jeho počesť ukážky folklóru.
Počas besedy, pri ktorej mu s komunikáciou výdatne pomáhal pohotový
tlmočník Anton Veselovský, sa Rodolphe M. Vallee predstavil ako zaujímavý
rozprávač a príjemný spoločník. Ako diplomat sa prejavil až po otázke primátora
týkajúcej sa zrušenia vízovej povinnosti,

návštevy Tvrdošína odnášal americký
veľvyslanec. Určite ho ešte dlho hrial pri
srdci aj spontánny potlesk, ktorým účastníci besedy často prerušovali jeho rozprávanie. Čím si ho veľvyslanec „vyslúžil“?
Predovšetkým prirodzeným neokázalým
vystupovaním a využitím zrozumiteľnej
slovenčiny, ktorá mu získala obdiv u všetkých, ktorí vedia, že od jeho pobytu na
Slovensku neuplynuli ešte ani dva roky.
Zaspomínal aj na prijatie u amerického
prezidenta v čase, keď sa prerokovávalo
jeho budúce poverenie: „Prezident Bush
sa ma vtedy spýtal, čo viem o Slovensku.
Popravde som odpovedal, že Slovensko
poznám ako časť bývalého Československa a ako bývalý hokejista viem, že
sa tam hrá vynikajúci hokej. Dnes už
viem o Slovensku oveľa viac a sú to predovšetkým pozitívne poznatky o krajine
a jej obyvateľoch, ktoré odosielam do
svojej vlasti. Je to však stále málo a preto
budem aj naďalej usilovne pokračovať v
spoznávaní vašej krajiny.“

Srdečne vás pozývame
na jarmok

Pozývame všetkých občanov mesta na Michalský jarmok,
na stretnutia s priateľmi pri zábave, ale aj burčiaku, pri stánkoch s tradičnými jarmočnými atrakciami. Čakajú na vás aj
ukážky ľudových remeselníkov, tradičné jarmočné špeciality
a nápoje.
Veríme, že aj tohtoročný Michalský jarmok sa vydarí a
spomienky naň si uchováte na celý rok. Tešíme sa na spoločné stretnutie v piatok 28. septembra pri celodennom
programe, venovanom
občanom nášho mesta
a jeho návštevníkom.
Jarmočný program
spestria svojim vystúpením aj hudobné
skupiny Žobráci, Kredenc, Uprostred noci,
Čierny meter a ďalší.

„Veselo, preveselo bolo v sobotu z Nižnej s prehľadom profesionála venovala svoj koncert zosnulému Ľu21. a v nedeľu 22. júla v Oraviciach skvele odmoderoval sobotňajší wes- bomírovi Zjavkovi. Nezabudol naňho
pod Osobitou, možno tak ako kedysi, ternový piknik, v ktorom sa predstavi- vo svojom vystúpení ani Ondrej Štykeď si tu Tvrdošínčania po náročnej li vyznávači country a folku všetkých rák z Dolného Kubína a samozrejme
práci oddýchli a spojili to so zába- vekových kategórií od tých najmen- všetci, ktorí Ľuba poznali.
vou...“
ších - Alibabky, Izabelly, Karolínky,
Zaplnený letný amfiteáter sa spoTento rok pekné počasie pri- Dayly - až po ostrieľaných a stále ločne bavil pri vystúpení Mlokov,
lákalo na 17. ročník Folklórnych žiadaných profíkov skupiny - Mloci ktorí ako prví naštartovali večernú
Oravíc a I. ročník Folkových Oravíc a Žobráci z Prešova, či Kredenc z zábavu. Po nich sa na javisku prednebývalé množstavili Žobráci
stvo návštevnís Michalom Hukov zo všetkých
dákom a klaviriskútov Slovenska
tom Richardom
a zo zahraničia.
Rikonom a diváci
I keď sa v sobotu
im dali poriadne
váľali po oblohe
zabrať, nechceli
mračná, nezaprich pustiť z jašalo, možno aj
viska. Toľko prípreto, že počasie
davkov ešte vraj
Tvrdošínu na ponezažili.
dobných akciách
Niekoľko metdoposiaľ vždy
rov poniže pódia
prialo.
v sobotný večer
Sobotňajší
zapálil vatru zvrúvod patril dochovanosti poslamácej dychovnec NR SR Ivan
ke Tvrdošanke,
Šaško. Nechýbaktorá celý tento
la pritom slovenkolotoč rozkrúská hymna a pretila. Po nich sa
krásny ohňostroj,
v úvodnom bloktorý rámcoval
ku predstavili
túto chvíľu.
ženská spevácka
Program na
skupina z Piešťan Vystúpenie FS Partizán z B. Bystrice sa divákom veľmi páčilo.
pódiu potom ďaPovoja, detský
lej pokračoval
folklórny súbor
vystúpením skuLeszni z Varšavy a FS Matice Slo- Nižnej. S pribúdajúcimi večernými piny Kredenc, ktorá svojimi pesničvenskej Ilok z Chorvátska.
hodinami zábava gradovala. Na kami dala bodku za prvým vydareným
Ďalší program patril folku. Igor pódium sa večer vrátila so svojimi ročníkom.
(Pokračovanie na 4. str.)
Jarolín z country skupiny Kredenc pesničkami skupina Skalka, ktorá

Televízia Patriot v Tvrdošíne
V polovici augusta zavítala do nášho mesta regionálna televízia Patriot.
Na radnici šéfredaktora spravodajstva
Vladimíra Kollára prijal primátor
mesta Ivan Šaško. Účelom tejto návštevy bolo predstaviť divákom TV
Patriot zo Žilinského kraja život a
súčasné dianie v okresnom meste, ale
aj perspektívy, ktoré si kladie vedenie
mesta do budúcich rokov.
Primátor odpovedal na mnohé
otázky, jednou z nich bola bytová
výstavba, ktorá patrí k prioritám
vedenia mesta a mestského zastupiteľstva. Následne sa štáb televízie
Patriot presunul do ulíc mesta, kde
okrem iného nafilmoval súčasný
stav výstavby novej bytovky a už
odovzdané mestské bytové domy.
Ďalšie kroky pracovníkov TV smerovali do Mestského centra voľného
času Radosť, k novému futbalovému
štadiónu, tenisovým kurtom, drevenému gotickému kostolíku. Potom sa
presunuli do Oravíc, kde oko kamery
zachytilo mestské termálne kúpaliská
a Meander park.
(jh)

TV Patriot mapovala život v našom meste, začínala na radnici.
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Spomienka na
Andreja Hlinku v Ružomberku
Vo štvrtok 16. augusta si v Ružomberku čelní predstavitelia SNS na
čele s jej predsedom Jánom Slotom
a ďalšími Slovákmi pripomenuli 69.
rokov od smrti otca slovenského národa Andreja Hlinku (* 27. 9. 1864
Černová, dnes časť Ružomberka - †
16. 8. 1938 Ružomberok).
Z jeho životopisu vyberáme:
Ako kaplán pôsobil aj v Tvrdošíne
na Orave. Gymnázium vyštudoval
v Ružomberku a Levoči, teológiu
v Spišskej Kapitule, a v roku 1889
bol vysvätený za kňaza. A. Hlinka
v roku 1897 založil Ľudové noviny,
v roku 1905 Slovenskú ľudovú stra-

nu, v rokoch 1918 - 1938 pôsobil
ako poslanec česko-slovenského
parlamentu za Slovenskú ľudovú
stranu (od r. 1925 HSLS) a v rokoch
1920 - 1938 bol predsedom Spolku
Svätého Vojtecha. V roku 1907 sa v
Černovej odohrala krvavá masakra,
keď uhorskí žandári pri vynútenej
posviacke kostola strieľali do ľudu,
ktorý žiadal, aby im kostol posvätil
ich rodák Andrej Hlinka.
Spomienkového aktu sa v Ružomberku zúčastnila aj delegácia z nášho
mesta ne čele s primátorom a poslancom NR SR Ivanom Šaškom.
(jh)

Bytovka rastie ako z vody
Práce na novej mestskej bytovke
na sídlisku Medvedzie pokračujú
takpovediac optimálnym tempom. I
keď sa v začiatku výstavby vyskytli
niektoré technické problémy a mes-

ku Medvedzie pokračuje podľa stavebného harmonogramu. Zatiaľ stavebníkom praje aj počasie a to je základom
toho, že do jesene by sa mala táto
bytovka dostať pod strechu, aby sa

Plochú strechu nahradila sedlová
Ako sme vás informovali v minulom čísle
našich novín v Materskej škole na Oravskom
nábreží sa začali práce
na výmene strechy. Požiadali sme zástupkyňu
primátora V. Jančekovú,
aby nám bližšie priblížila túto investíciu, ktorú
mesto v týchto dňoch
realizovalo.
„Plochá strecha bola
odstránená a v krátkej
dobe objekt dostal novú
sedlovú strechu s kompletnými izoláciami.
Nová strecha eliminuje
zatekanie, ktoré spôsobovalo nemalé problémy tomuto objektu. Už
nebude potrebné každoročne robiť interiérové
opravy, maľby. Na strechu bol položený kanadský šindel, okrem toho
sa urobili nové dažďové MŠ na Oravskom nábreží už má úplne novú strechu.
zvody a súčasťou uvedeti, ale aj ich rodičov.“
ale aj na tomto príklade vidno, že
denej rekonštrukcie je aj realizácia
Aj tu je potrebné pripomenúť, že vedenie mesta aj tejto oblasti venuje
bleskozvodu.
všetko sa nedá naraz zrealizovať, patričnú pozornosť.
(jh)
V tejto materskej škole plánujeme
dokončiť ešte aj jej vonkajší areál,
ktorý je súčasťou tohto objektu. V
jeho zadnej časti budeme robiť nové
oplotenie, vyrovnávať terén, zatrávV lokalite Hrádky bolo zrekon- môcť byť využívaná celoročne.
ňovať, likvidovať staré pieskoviská, štruované, alebo lepšie povedané uroAko nás informovala zástupkyňa
preliezačky, ktoré boli nahradené bené nové ihrisko, ktoré budú môcť primátora Vlasta Jančeková, položeuž novými. V rámci tejto úpravy tu deti a obyvatelia tejto mestskej časti ním asfaltovej plochy tu práce ešte
časom pribudnú aj lavičky pre deti. využívať na tenis, futbal, volejbal a neskončili. Po prvej etape sa začne
Celé okolie materskej školy na Orav- iné pohybové hry a činnosti. Pôvodné s úpravou terénu, kde bude osadený
skom nábreží postupne dostane úplne trávnaté a hrboľaté ihrisko nahradila detský mobiliár, preliezačky, hojdač„novú tvár“, čo istotne poteší nielen nová asfaltová plocha, ktorá bude ky, šmýkačky a lavičky.
(jh)

Nové ihrisko na Hrádkoch

Čo nevidieť bude celá bytovka
to muselo Ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja SR požiadať o
predĺženie doby výstavby tejto bytovky, dnes sa zdá, že všetko pokračuje takmer ideálne, ale o tom nám
už bližšie povedala Vlasta Jančeková,
zástupkyňa primátora.
„Výstavba novej bytovky na sídlis-

pod strechou.
v zimnom období mohlo pokračovať
s vnútornými prácami. Napojenie na
inžinierske siete je pripravené, v riešení je teplovodná prípojka. O tom,
čo bude výhodnejšie, či sa bude robiť
plynové kúrenie, alebo napojenie na
centrálne vykurovanie, rozhodneme
až po vyjadrení odborníkov.“ (jh)

Mesto sa obrátilo na Lidl

Výstavbou obchodného domu Lidl
a úpravou križovatky bolo presunuté
aj stanovište autobusovej dopravy a
zrušené nástupisko. V dohode, ktorú
uzatvorilo mesto s Lidlom, bolo zakotvené aj vybudovanie nového autobusového nástupiska. Do dnešného
dňa firma, ktorá realizovala výstavbu
Lidla, nezrealizovala výstavbu uve-

deného autobusového nástupiska.
Ako sme sa dozvedeli od zástupkyne primátora Vlasty Jančekovej, mesto
je s touto firmou v rokovaní. Nakoľko
si neplní svoje záväzky, mesto sa obrátilo listom priamo na vedenie Lidla,
s ktorým budú riešiť aj ďalšie nedostatky, ktoré zatiaľ neurobil dodávateľ,
zabezpečujúci jeho výstavbu. (jh)

Každý štát si chráni svoju integritu
Na Folklórne slávnosti v Oraviciach prijal pozvanie aj
Rafael Rafaj predseda Klubu SNS v NR SR, ktorý je aj členom
výboru NR SR pre kultúru a médiá a náhradný člen Výboru
NR SR pre európske záležitosti. Pri tejto príležitosti sme ho
požiadali o rozhovor.
Pán poslanec boli ste už nieke- SNS ich tiež má. Pred voľbami sme
dy v Oraviciach?
avizovali niektoré zásadné priority
„Som tu prvý krát a môžem a jednou z nich bolo, že ak sa SNS
povedať, že sa mi tu veľmi páči. dostane do vlády, tak presadí záObdivujem nielen prírodu, ale aj kon na ochranu republiky. SNS je
to budovateľské zázemie, ktoré tu známa tým, že čo hovorí to aj plní.
je. Presvedčil som sa, že podmienky Podobný zákon majú vo viacerých
pre návštevníkov sa stále rozširujú štátoch, spomenúť môžem Česko,
a skvalitňujú.“
Švédsko, Rakúsko a ďalšie. Niekde

Zastavacia štúdia je pripravená
V Krásnej Hôrke sa ukončil ROEP
(Register obnovy evidencie pozemkov) v prvej etape. Na tento podklad
sa čakalo viac rokov s tým, že mesto
má pre túto lokalitu pripravenú zastavaciu štúdiu IBV (individuálna
bytová výstavba) Breziny. Postupne
sa budú robiť prípravné konania a
prípravné vstupy pre samotnú realizáciu, lebo mesto má veľa požiadaviek zo strany uchádzačov o výstavbu
nových rodinných domov. Aj v tomto
prípade platí, že v prvom rade musia
byť vyriešené vlastnícke vzťahy.
„Budeme robiť vstupné rokovania,
zosumarizovať názory vlastníkov,
zistiť ich pohľad a prístup k tejto
veci, lebo od toho bude závisieť naše
ďalšie konanie a príprava.
Verím, že vlastníci v Krásnej Hôr-

ke budú k tejto realizácií naklonení,
pretože mnohí z nich majú aj zámer
postaviť si rodinný dom. Jednou z
prvých podmienok je, aby tam boli
vyriešené prístupové cesty, ktoré - ak
budú vysporiadané, budú podkladom
pre realizáciu inžinierskych sietí, aby
sa nestalo, že ľudia by potom mali
problém s napojením sa na tieto siete.
Ako som už povedala, v prvom rade
musíme vysporiadať prístupové cesty,
mieste komunikácie a následne infraštruktúru, to je predpokladom pre to,
aby si ľudia mohli vybavovať stavebné
povolenia a pozemky s konkrétnymi
vlastníkmi. To už však bude ich individuálna záležitosť, tí, ktorí však budú
chcieť stavať, musia sa pridržiavať zastavacej štúdie,“ povedala nám k tejto
problematike V. Jančeková.
(jh)

Investujú do ciest
Údržba ciest a chodníkov si v
meste vyžaduje každoročne nemalé finančné prostriedky a nie je
tomu inak ani v tomto roku. Ako
nás informovala zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková doteraz
už mesto investovalo do opráv
ciest 1,5 milióna korún. V tom nie
je zahrnutá ešte finančná čiastka
na opravu ciest v Krásnej Hôrke a
na sídlisku Medvedzie, kde sa tieto

práce v súčasnosti uskutočňujú. Aj
tu je potrebné povedať, že všetko
sa nedá urobiť naraz a tak i keď
niekedy si na poškodené povrchy
mestských komunikácií zanadávame, nie je to preto, že by sa tomu
mesto nevenovalo, práce majú stanovený harmonogram a postupne
sa robia v jednotlivých lokalitách
nášho mesta, momentálne je to sídlisko Medvedzie.
(jh)

Folklórne Oravice otvorili primátor a jeho hosť Rafael Rafaj.
Pobudnete tu dlhšie?
„Som tu len na jeden deň, nemohol som odmietnuť pozvanie
primátora Ivana Šašku na návštevu Oravíc, ale už sme sa dohodli,
že sa do tohto krásneho prostredia
vrátim, pretože ja tiež pochádzam
z hornatého kraja, konkrétne zo Žiliny a takáto príroda ma oslovuje.
Aj my politici občas potrebujeme
trochu pookriať, oddýchnuť si a
načerpať nových síl a Oravice sú
na to ako stvorené.“
Do parlamentu pripravuje
SNS zákon na ochranu republiky,
myslíte, že bude priechodný v koalícií a že takýto zákon parlament
schváli?
„Myslím, že zákon je priechodný, urobíme všetko pre to, aby sme
našim partnerom vysvetlili naše
dôvody na prijatie takého zákona.
Tak ako iné strany majú priority aj

sa volá zákon na ochranu ústavnosti,
ústavy a podobne, ale zmysel je ten
istý. Jednoducho každý si potrebuje
chrániť integritu štátu pred rôznymi
hrozbami. Dnes to nie je už len terorizmus. Slovensko má isté špecifikum,
ktoré možno iné štáty nemajú, máme
tu dosť aktívnu menšinu, ktorá či už
cez politické strany, alebo občianske združenia sa snaží dezintegrovať
Slovensko. Myslím si, že občania
potrebujú pokoj, istotu a to dokáže
zabezpečiť práve takýto zákon, ktorý
určí hranice odtiaľ - potiaľ.“
Absolvovali ste cestu po Orave
autom v nedeľu, dá sa povedať v
pomernom kľude, keď nejazdia
kamióny, ale dopravná vyťaženosť
cesty počas pracovných dní je tu
neúmerná. Budete nápomocní aj
v tejto problematike a prispejete k
tomu, aby aj na Orave bol vybudovaný čo najskôr obchvat?

„Niektoré úseky ciest - čo sa
týka povrchu - nie sú najhoršie,
ale kamiónová doprava skutočne
sťažuje život občanom tohto regiónu. Určite je potrebné s tým niečo
urobiť. Myslím si, že peniaze, ktoré
vodiči odvádzajú, či už ako cestnú
daň, daň z pohonných hmôt by sa
mali použiť na opravu a výstavbu
nových ciest. Nemali by sa dávať
do spoločného rozpočtového vreca a potom z neho „hasiť“, kde
je to najnutnejšie. Samozrejme aj
s touto problematikou sa vážne
zaoberáme.“
Čo hovorí vaša rodina na vašu
pracovnú zaneprázdnenosť, keď
vás veľmi málo vidí, možno skôr
na televíznej obrazovke?
„Takmer po troch mesiacoch
som sa dostal do rodiska, bol som
navštíviť mamu. Bohužiaľ je to
určitá daň, že sme stále pohltení
povinnosťami a časom. Vedeli sme
do čoho ideme. Nechcem, aby to
vyznelo pateticky, ale aj Štúrovci a
mnohí ďalší predsa dávali zo svojho času a života niečo naviac, takže
to je naša povinnosť. Vlastne my
platíme túto daň teraz, keď máme
samostatnú zvrchovanú republiku.
Našou povinnosťou je slúžiť občanom a rozvíjať republiku.“
Aký program máte pripravený a čo chcete v Oraviciach
navštíviť?
„V prvom rade sa zúčastním
folklórneho sviatku, už sa teším
na ľudové tradície, pretože sám sa
zaujímam o ľudovú kultúru, ktorá
ma vždy dokáže osloviť. Nevynechám ani prechádzku po prekrásnej
prírode a určite sa rád porozprávam aj s ľuďmi.“
Ako sa vám spolupracuje v
parlamente s I. Šaškom?
„Dá sa povedať, že sme vlastne v
parlamentnej lavici „susedia“, sedíme vedľa seba a môžem povedať,
že veľmi dobre. Pán primátor je
zástupca poslaneckého klubu SNS
a keďže ja som predseda klubu, tak
spolupracujeme veľmi úzko a nielen v parlamente. Veľmi oceňujem
jeho skúsenosti, triezve a vecné
uvažovanie. Je to poznať, že má
skúsenosti z komunálnej politiky a
práce s ľuďmi. Môžem povedať, že
je s ním radosť spolupracovať.“
Za rozhovor poďakoval: J. Horňák
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Perspektívy dopravy na železničnej trati Kraľovany - Trstená
Recept na oživenie záujmu cestujúcich o železničnú dopravu
poznáme vari všetci: zvýšiť cestovnú rýchlosť, jazdný komfort a naopak, znížiť ceny cestovného. Žiaľ, nepoznáme to
najdôležitejšie: dostupné možnosti, objem použiteľných finančných prostriedkov a mieru ochoty kompetentných angažovať
sa v tejto oblasti. Máme však šťastie. Pozvanie na rozhovor k
tejto téme prijal jeden z najpovolanejších – generálny riaditeľ
Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. a predseda jej predstavenstva Milan Chupek, ktorý je aj členom správnej rady
Železníc Slovenskej republiky.
* Keď ste prechádzali okolo želez- jazdy značnú časť vodičov. To, čo sme
ničnej stanice v Tvrdošíne, nenapadlo vybudovali v Trstenej, bolo treba dotiahvám, že je „zrelá“ na rekonštrukciu? nuť do konca. Ibaže cestárska lobby je,
- Tieto postrehy musím vnímať v šir- žiaľ, silnejšia a železnice nemajú šancu
ších súvislostiach. Napríklad významná tento zámer presadiť, i keď všetko bolo
uzlová stanica Vrútky, kde som v minu- vyskúšané. Vtedy som tu pôsobil ako
lých rokoch pôsobil ako prednosta, je v prevádzkový námestník, vyskúšali sme
dezolátnom stave, podložená pilotmi a vlaky z Budapešti až do Trstenej, prešli
až teraz v nej prebieha rekonštrukcia. Tvrdošín nie
je taký zanedbaný,
stanica potrebuje
iba úpravu sociálnych priestorov.
Oveľa viac ma trápi zastávka Krásna
Hôrka, kde sme sa
dnes tiež zastavili.
Presvedčil som
sa, že je v takom
stave ako v minulosti a jej budova
nepatrí do minulého, ale do predminulého storočia.
Paradoxom je, že
túto zastávku využíva najviac cestujúcich. Chcem
Železničná stanica v Tvrdošíne.
preto presvedčiť
ľudí zo ŽSR, aby
venovali zmene tohto nedôstojného túto trasu za jednu noc s 23 kamiónmi.
prostredia väčšiu pozornosť. S pôvod- Pri zavedení tohto systému by sa vodiči
ným projektom som sa oboznámil ešte v mohli počas jazdy vyspať, životné pročase, keď som bol prvýkrát generálnym stredie by neohrozoval nadmerný hluk
riaditeľom ŽSR. Spomínam si, že išlo o ani smog a cesty mohli byť uchránené
sedemmiliónovú stavbu, čo bola v tých pred predčasným opotrebením. Neviem,
časoch mimoriadne rozsiahla investícia. na čom tento zámer stroskotal, ale je to
Nie som presvedčený, že treba stavať obrovská škoda.
takéto zastávky. Cestujúcich ubúda a
* Ešte jeden sníček sa nám tu na Oraich pobyt v objekte sa obmedzuje na ve sníva – o obnove trati z Trstenej do
niekoľko minút. Potrebujú len dôstojný Suchej Hory, čiže o železničnom prepoprístrešok so sociálnym zariadením.
jení so susedným Poľskom. Je reálny?
*Aká je nádej, že sa takého zaria- Nikdy sme o ňom neuvažovali ani
denia dočkajú?
neuvažujeme. Bola by to nepredstavi- Nádej zomiera posledná.
teľne náročná investícia. Na južnom
* Vráťme sa k zámeru, ktorý ako Slovensku máme trate, ktoré už musíkeby upadol do zabudnutia - ku kom- me rušiť. Železnica má 3600 km tratí
binovanej doprave.
a ŽSR majú čo robiť, aby ich udržali
- Tento nápad bol ideálny. Dnes prevádzkyschopné, pretože investície
vidíme kamióny, ktoré ničia preťažené stále narastajú. Prvoradou úlohou v
cesty a robia dopravu čoraz nebezpeč- súčasnosti je vybudovanie koridoru na
nejšou. Nikto to nerieši. Možno sa čaká 160 kilometrovú rýchlosť z Bratislavy
na zavedenie mýtneho, ktoré odradí od do Košíc.

* Nehrozí aj oravskej trati zrušenie?
- Pokiaľ budem generálnym riaditeľom, tak tu bude. Na trati Kraľovany
– Trstená poznám každú výhybku, pretože témou mojej doktorandskej práce bolo
znižovanie nákladov na regionálnych
tratiach. Oravskú som v nej porovnával
s juhočeskou traťou Volary – Čičenice.
Oravská patrí medzi najefektívnejšie využívané, veď na nej premávalo v oboch
smeroch osem párov manipulačných
vlakov a všetky osobné. Bola tu hustá doprava a investovalo sa do nej ešte v časoch, keď sme patrili pod Strednú dráhu.
Mali sme tu svetelné návestidlá, čo bolo
raritou na vedľajších tratiach, namontovali sa tu samovraty. Minimálny čas tu
trvá križovanie vlakov. Viem, že cesta
vlakom po Orave je pomalá, ale
verím, že v priebehu niekoľkých
rokov sa rýchlosť
na tejto trati zvýši.
Nemyslím si však,
že rýchlosť je jedinou podmienkou
kvalitnej a príjemnej dopravy. Pri
cestách Rakúskom
či Švajčiarskom
sme prechádzali úsekmi, kde sa
vlak pohybuje 50
– 60 kilometrovou
rýchlosťou a nikomu to neprekážalo.
Myslím si preto,
že by nebolo príliš
prezieravé zvýšiť
rýchlosť vlakov
na Orave do takej
miery, aby cestujúci nemali ani kedy
pokochať sa pohľadom na krásu krajiny. Prekvapilo ma ale, že sa z Oravy
prestalo voziť vlakmi drevo. Zatiaľ čo
Nemci presúvajú prepravu tovarov na
železnicu, pretože kamióny na cestách
im už prekážajú, my prevážame drevo a
iný nebezpečný náklad kamiónmi.
*Akú budúcnosť má teda pred sebou trať Kraľovany – Trstená?
- Predpokladám, že táto trať, podobne
ako ostatné, ktoré nepresahujú hranice
regiónu, prejde do kompetencie žilinského VÚC. Rokujeme o tom s vyššími územnými celkami a všetko sa pripravuje tak,
aby sa tak stalo v priebehu troch rokov.
Treba vyčleniť optimálne počty vlakov
a zharmonizovať osobnú dopravu. Je
predsa nezmyselné, aby dopravu v málo
frekventovaných úsekoch zabezpečovali
duplicitne dva dopravné systémy, keď je
dokázateľné, že výsledkom sú poloprázdne autobusy i vlaky. Predpokladáme, že

Závery kontroly boli jednoznačné, iba pomocnú ruku nemal kto podať
Iniciatívu prevzalo mesto

Situácia sa stávala neudržateľnou. Kontrolné skupiny prichádzali a odchádzali, výsledok však bol zakaždým rovnaký.
Pokrčili plecami, spracovali zápis - a to bolo všetko. Prednosť
dostávali hasičské stanice v Žiline, Martine, Dolnom Kubíne,
len Tvrdošín ostával v pozadí. Postupne sa v oblasti pracovných a hygienických podmienok prepracoval medzi najhoršie
na Slovensku. Potvrdzuje to napokon obsiahly zoznam nedostatkov, ktoré pri nedávnej kontrole v starej prenajatej budove
zistila Pracovná zdravotná služba Hasičského a záchranného
zboru v Žiline.
Vchod nemá vstupnú halu ani nedostatočne spevnenou výjazdovou
samostatnú oddychovú miestnosť. cestou. Stačí spomenúť ešte hluk,
Z neprimerane malej ohlasovne ktorý preniká zo spoločenskej sály na
požiarov sa vchádza do miestnosti poschodí budovy do stanice a je zrejvybavenej starým opotrebovaným mé, že ani rozsiahla rekonštrukcia by
nábytkom, ktorá nahrádza nielen všetky nedostatky neodstránila.
učebňu, ale aj spoločenskú a oddyRovnaký názor zastáva aj primátor
chovú miestnosť s jediným lôžkom mesta Ing. Ivan Šaško: „Čakali sme
určeným pre tri osoby. Kuchynský dosť dlho, že po všetkých tých konkútik je neosvetlený, bez vetrania a trolách a previerkach prídu na rad aj
bez jedálne. Stanica má iba jedno WC skutky, ale zásadného obratu sme sa
a jednu funkčnú sprchu, ktorá slúži nedočkali. Mestské zastupiteľstvo sa
aj na čistenie zásahových odevov. týmto problémom často zaoberalo,
Kancelária veliteľa je tmavá, zatuch- až napokon dospelo k rozhodnutiu,
nutá, s nevyhovujúcou podlahou a že ak ho máme odstrániť, musíme sa
nedostatočným vykurovaním. Malá sami pustiť do výstavby novej stanice
garáž s nízkym stropom, nefunkčnou hasičskej a záchrannej služby.“
montážnou jamou, nedostatočným
Spoločne si prezeráme spracovanú
odsávaním bez flexibilných prípojok štúdiu, ku ktorej primátor poznamemá dva nebezpečné východy: sme- náva: „Garáže a terajšiu budovu
rom na dvor treba prekonať vysoký zachováme, zbúrame ale schátraný
a krátky schod, výjazdové dvere sa objekt bývalej miestnej prevádzkarotvárajú priamo do frekventovanej ne, ktorý s ňou susedí po ľavej straulice, ktorá spája námestie s mestskou ne a na jeho mieste postavíme novú
časťou Medvedzie. Odstavné plochy stanicu. Bude to viacúčelový objekt,
záložných vozidiel a sklady materiá- v ktorom by mohli sídliť aj ďalšie
lu sú vo dvore s nízkymi vrátami a zložky, napríklad policajti alebo

niektorý zo záchranných systémov.
Kombinácií je viacero, ale určovať
už teraz ďalších užívateľov objektu by
bolo predčasné. Záleží od ich záujmu
a možností podieľať sa na výstavbe,
ale aj od toho, z ktorého ministerstva
bude možné čerpať štátnu dotáciu či
prostriedky z eurofondov v kategórii
záchranných systémov. Požadovaným podmienkam bude prispôsobený
projekt a jeho konečná podoba bude
taká, aby spĺňal kritéria na poskytnutie dotácií.“
Popri štúdii, ktorá už je rozoslaná
na odborné posúdenie, pripravujú
Tvrdošínčania ďalší stupeň projektovej dokumentácie, potrebný na
vydanie stavebného povolenia. Pri
jeho tvorbe sa vyšpecifikujú náklady, ktoré podľa predbežného odhadu
predstavujú 30 miliónov korún. Cesta
od zámeru k samotnej realizácii býva
často dlhá a kľukatá. Treba však pripustiť aj opačný variant, že všetko
pôjde ako po masle. „V takom prípade sme pripravení začať stavať hneď
v budúcom roku. Máme hlboký záujem na zachovaní stanice hasičského
a záchranného zboru v Tvrdošíne – a
nielen z úcty k tradícii.“ Prirodzene.
Už samotný pocit, že záchrana je
nablízku, posilňuje v ľuďoch pocit
istoty. Ak sa zámer vydarí a chátrajúcu budovu bývalej prevádzkarne na
rohu ulice nahradí novostavba, bude
možné hovoriť o zabití dvoch múch
jednou ranou. Pavel Abraham

približne tretina očakávaných výkonov
prejde na VÚC. Tie sa toho po skúsenostiach s preberaním kompetencií v oblasti
školstva a zdravotníctva obávajú, ale za
seba ich môžem ubezpečiť, že nie som
zástancom unáhlených krokov. Treba
im dožičiť čas na prípravu odborníkov
a zabezpečiť, aby súbežne s preberaním
kompetencií dostali aj potrebné finančné
prostriedky. V prvom rade treba docieliť,
aby sa nevydávali licencie na autobusovú
prepravu v miestach, kde jestvuje vlakové
spojenie, ktorého prevádzka je financovaná z peňazí daňových poplatníkov.
Železničná doprava je v súčasnosti drahšia ako autobusová, pretože uhrádzame

aj poplatky za dopravnú cestu, na ktoré
štát nemá prostriedky. Najvýhodnejšia
doprava je železničná, a to platí aj o
preprave osôb. Pri dopravných špičkách
už autobusy nedokážu dodržiavať časový harmonogram, pretože každé väčšie
mesto zápasí s prehustenou dopravou.
Samozrejme, treba prestať rozprávať o
tom, aká je železničná doprava ekologická a začať konať. Zatiaľ iba pomaličky
obnovujeme vozový park, ktorý je z päťdesiatich percent zastaraný. Myslím si,
že dostaneme „zelenú“ a ak nakúpime
nové vozne a výkonnejšie agregáty, bude
jazda vlakom rýchlejšia aj príjemnejšia.
Pavel Abraham

Prvý krok: obmedzenie kamiónovej dopravy na Orave
Primátori a starostovia rokovali v Bratislave
o urýchlení výstavby rýchlostnej komunikácie

Na ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií sa 9. júla
uskutočnilo rokovanie, na ktorom náš región zastupovali
predstavitelia dotknutých území – primátor Tvrdošína a
poslanec NR SR Ing. Ivan Šaško, primátor Trstenej Ing.
Jozef Ďubjak, starosta Sedliackej Dubovej JUDr. Ladislav
Tomáň a starosta Dlhej Bartolomej Gonos.
Píše sa to ľahko, ale vynútiť tou 1/59. Obmedzenie kamiónovej
si stretnutie s tými, ktorí rozho- prepravy je však iba núdzovým
dujú, nebolo vôbec jednoduché. opatrením. A čo ďalej?
Potvrdzujú to slová tvrdošínskeho
„Musíme vyvinúť ešte vyšší tlak
primátora: „V parlamente sa často na naše ministerstvo,“ hovorí Ivan
stretávam s ministrom Ľubomírom Šaško, „na možnosti, ktoré poskyVážnym a zakaždým ho prosím tujú eurofondy, na rôzne spôsoby
o pomoc pri riešení neúnosnej posúdenia a riešenia. Ak bude Nádopravnej situácie na Orave. In- rodná diaľničná spoločnosť pristuterpeloval som ho aj na zasadnutí povať k našim požiadavkám tak ako
parlamentu, ale riešenie sa neustále doteraz, treba uvažovať nad tým,
odďaľuje. Nedávno mi sám navrhol, aby sa výstavba R 3 opäť presunula
aby som mu poslal písomnú žiadosť do kompetencie Slovenskej správy
s detailným opisom problémov, ciest. O rýchlostnej komunikácii
aby sa mal pri presadzovaní našich na Orave budeme môcť hovoriť až
požiadaviek o čo oprieť. V žiados- vtedy, keď sa jednotlivé úseky poti som trval na stretnutí za účasti spájajú. Čaká nás ďalšie rokovanie s
všetkých, ktorí majú v tejto veci ministrom dopravy, ale okrem neho
rozhodovacie právomoci.“
určite pôjdem za premiérom Ficom
Stalo sa. Pondelkového rokova- a budem ho žiadať, aby sa aj táto
nia sa zúčastnili generálny riaditeľ situácia, ktorú sme nezavinili, riesekcie cestnej dopravy a pozemných šila. Nám by na Orave postačovala
komunikácií Miroslav Biroš, gene- aj terajšia cesta, keby ňou neprerálny riaditeľ Slovenskej správy chádzali kamióny. Po ceste sme sa
ciest Roman Žembera, podpredseda s kolegami zhodli, že za najdôležitejNárodnej diaľničnej spoločnosti šie považujeme iniciovať urýchlenie
Ľudovít Macháček a zástupca od- realizácie všetkého, čo už je ako
boru komunikácií ministerstva do- tak pripravené. Aby sa prešlo na
pravy Pavol Kirchmayer. Z ich úst etapu od štátnej hranice s Poľskom
sa oravská delegácia dozvedela to, po tvrdošínsky bývalý Mäsozávod ,
čo nie je žiadnym tajomstvom – že ktorá je stavebne pripravená a aby
obchvat Oravského Podzámku by sa čím skôr začalo s prípravou na
mal byť dokončený v závere tohto vyvlastňovanie pozemkov v úseku
roka, padlo zopár poznámok o príp- Tvrdošín – Sedliacka Dubová. Nerave obchvatu Trstenej a ďalších mal by to byť veľký problém, pretože
čiastkových úlohách. Ani slovíčka zákon o vyvlastňovaní vo verejnom
o tom, že dokončenie jednotlivých záujme je už v platnosti. Ak nechceúsekov bez ich prepojenia dopravnú me byť ohrozovaní kamiónovou dopsituáciu na Orave nevyrieši. Kom- ravou podľa ministerského scenára
petentní funkcionári si požiadavky prinajmenej do roku 2014, musíme
Oravcov zaznamenali, sľúbili, že sa usilovať o skrátenie plánovaných
ich zodpovedne posúdia, ale k hlav- termínov všade, kde je to len trocha
nej z nich - aby sa rýchlostná ko- možné.“
munikácia vybudovala skôr ako do
Nebude to jednoduché. Situácia
plánovaného termínu v roku 2014 je o to hrozivejšia, že nedávne za– nezaujali záväzné stanovisko. vedenie mýta v susedných Čechách
Jediným konkrétnym výsledkom ešte viac prehustilo dopravu na
rokovania bol prísľub, že v spolu- oravských cestách. Vodiči kamiópráci s ministerstvom vnútra bude nov dávajú prednosť prejazdom cez
na Orave obmedzená kamiónová Slovensko, aby sa vyhli poplatkom.
doprava. Toto opatrenie by malo Slovenský premiér navyše vyhlásil,
vstúpiť do platnosti v najbližších že do roku 2010 bude ukončená
dňoch a bude praktizované tak, že stavba diaľnice medzi Bratislavou
prejazd kamiónov bude povolený a Košicami. Z toho jasne vyplýva,
alebo v stanovených dňoch, alebo že všetky sily a prostriedky budú
bude stanovený denný limit na sústredené na túto úlohu. Treba
prejazd vozidiel (napríklad 1000) a však dúfať - veď nádej zomiera
po jeho vyčerpaní bude pre ďalšie posledná.
kamióny platiť zákaz prejazdu cesPavel Abraham

Pribudne v meste ďalší kruhový objazd?
Zdá sa, že križovatka, ktorá bola
daná do užívania pred Lidlom nespĺňa očakávania vodičov motorových
vozidiel a chodcov. Hlavná cesta od
Nižnej smerom na Trstenú je už dnes
neúmerne preťažená a tak sa stáva, že
vodiči hlavne pri dopravnej špičke,
ktorí sa chcú dostať na hlavnú cestu
smerom od Námestova, či Lidla musia
niekedy dlho čakať až sa im uvoľní
jazdný pruh. Táto problematika je už
v návrhu riešenia a podľa všetkého by
sa uvedená križovatka mala prestavať
na kruhový objazd, ktorý by túto dopravnú situáciu vylepšil. Predišlo by
sa tým dopravným zápcham a vodiči,
ale aj chodci by si istotne „vydých-

li“. Ten, kto sedel za volantom, vie o
čom hovorím, hlavne vtedy, keď ide
po hlavnom ťahu veľa áut. Vtedy je
skutočne problémom vyjsť na hlavnú
cestu, nieto ešte prejsť smerom na
Námestovo, či k Lidlu.
Vedenie mesta aj k tejto problematike pristúpilo s plnou vážnosťou. I
keď príprava na svetelné riadenie križovatky je osadená, podľa posúdenia
odborníkov a štatistických výpočtov
dopravného zaťaženia pre zmenu existujúceho stavu je výhodnejšie vybudovať kruhový objazd, ktorým by sa táto
neúnosná dopravná situácia vyriešila.
Zdá sa teda, že v Tvrdošíne pribudne
čoskoro druhý kruhový objazd.(jh)
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Nezabudnuteľné dva dni pod Osobitou
(Dokončenie z 1. str.)
Nedeľa už patrila rýdzemu folklóru. Mesto aj tento rok zabezpečilo pre
občanov mesta autobusovú kyvadlovú dopravu zdarma, ktorí už od rána
prichádzali do Oravíc.
Do prírodného amfiteátra však prichádzali aj občania z okolitých obcí,
ktorí si už tradične tento sviatok a
program, ktorý pripravilo mesto nenechajú utiecť.
Folklórne podujatie má už svoju tradíciu, a tak ako po iné roky, sa začína o
jedenástej hodine odpustovou sv. omšou
v kostolíku sv. Anny. Žiaľ, ten je už na
takú početnú návštevu primalý, možno
by nebolo od veci, keby sa omša konala
na pódiu, na tribúne.
Aj v tomto roku organizátori pripravili pre účastníkov folklórnych slávností
bohatý a pestrý program popretkávaný humorom, a čo je najdôležitejšie,
počasie opäť nesklamalo. Osobitá sa
„nerozplakala“, skôr sa „usmievala“
na návštevníkov a pestrofarebnú krásu
krojovaných dievčat a chlapcov, ktorí
svojím umením zabávali prítomných
divákov.
Širokú škálu ľudového umenia odštartovali Hanaczikovci so svojimi trombitmi a potom už konferencier Gustáv
Socháň pozval na tribúnu primátora
Ivana Šašku, aby Folklórne Oravice

otvoril spolu s pozvaným hosťom poslancom NR SR Rafaelom Rafajom. Po
ich príhovoroch pokračoval kultúrny
program. Predstavil sa DFS Goral z
Hladovky, FS Rombaň z Chyžného,
ktorý si získal divákov tancom Krakoviak. Sympatie divákov si zaslúžil aj FS
Skorušina z Lieseku, ktorý predstavil aj
svojich najmladších tanečníkov. Kútiky
úst do úsmevu vo svojom vystúpení vyčaril návštevníkom na perách ľudový
rozprávač Pavol Martáň z Oravského
Bieleho Potoka.
A po ňom prišli na rad naši rodáci
- FS Matice Slovenskej Ilok z Chorvátska, ktorý svojou kytičkou tancov a
pesničiek tiež nenechal odpočinúť dlane divákov, keď do svojho repertoáru
zaradil aj ukážky spevov a tancov zo
svojej krajiny.
Zaslúžené ovácie zožal aj Senior
Oravan z Nižnej, s ktorým si zakrepčil
aj G. Socháň. Seniori sa opäť vytiahli a
na ich výkone bolo vidno, že ešte nepovedali svoje posledné slovo a my sa do
budúcna isto máme na čo tešiť.
Zlatým klincom programu bol FS
Partizán z Banskej Bystrice. Dievčatá a
chlapci pri tancoch zo svojho blízkeho
regiónu odviedli skutočne profesionálny
výkon. O tom, že sa divákom vystúpenie páčilo, svedčilo aj to, že diváci ich
nechceli pustiť z javiska ani za cenu

zodraných dlaní. Neviem, či sa mužským
divákom páčili dievčatá zo súboru a
ženám typické detvianske mužské kroje.
No najradšej by ich mali na javisku ešte
hodnú chvíľu. Súbor však musel odcestovať, čakalo ho turné v Portugalsku.
V nedeľnom preplnenom amfiteátri
vládla výborná nálada, bavili sa tu
všetky generácie a mnohým divákom sa
veru nechcelo odchádzať po záverečnom
vystúpení.
Kolorit slávnosti vhodne dopĺňali
ľudoví umelci, ktorí sa tu prezentovali
svojou prácou. Nechýbali ani všakovaké dobrôtky pre žalúdok, či medovníkové srdiečko z lásky. Zabudnúť
nesmieme ani na tých, ktorí aj v tomto
roku pripravovali občerstvenie. Od
rána v areáli prírodného amfiteátra
piekli a varili klobásy pracovníci
mestského úradu, ktoré sa podávali
pre občanov mesta zadarmo. Pochvalu za vydarenú akciu si zaslúžia
všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zdarnom priebehu
dvojdňových slávností - organizátori,
zvukári, dobrovoľní hasiči, policajný zbor a ďalší, ktorí venovali kus
zo svojho voľného času, aby sme sa
všetci v Oraviciach cítili ako doma. S
dobrým pocitom odchádzal z Oravíc
aj náš vzácny hosť poslanec NR SR R.
Rafaj.
Juraj Horňák

Môžeme sa tešiť na druhý ročník

Iniciátormi myšlienky zorganizovať
1. ročník Country Oravíc boli bratia
František a Juraj Tomadlíkovci. Do
Oravíc sa im podarilo 21. júla pritiahnuť známe kapely, Žobrárci a Mloci s
Prešova boli hlavným ťahákom a ten
tentoraz vyšiel. Divákom sa z amfite-

átra vôbec nechcelo odchádzať, tak sa
im tento druh hudby páčil. Predstavili
sa tu však aj mladé talenty z Oravy, pre
ktorých je vzorom skupina Kredenc z
Nižnej, ktorá vystúpila ako posedná.
Žobráci so známym moderátorom
Michalom Hudákom a klaviristom

Súčasťou Folkových Oravíc bola aj súťaž v pití piva.

Richardom Rikkonom boli ťahákom
nielen pri autogramiáde, ale hlavne
na javisku, keď svojím vystúpením
strhli obecenstvo do rytmov svojej
hudby. „O to predsa ide každému
umelcovi,“ povedal nám M. Hudák,
keď schádzal po vystúpení z pódia.
Toto podujatie dokázali pripraviť
za necelé štyri mesiace. Pomocnú
ruku okrem sponzorských firiem podalo aj mesto Tvrdošín a tak vďaka
sponzorom, ale aj zanieteniu bratov
Tomadlíkovcov sa návštevníci z
rôznych končín Slovenska, Česka a
Poľska mohli tešiť z tečúceho prúdu
country rytmov, ktorá tento deň doslova „zaliala“ Oravice.
Moderátorskej funkcie sa veľmi
dobre zhostil Igor Jarolín zo skupiny
Kredenc, ale aj jeho ďalší kolegovia,
ktorí sa starali aj o ozvučenie. I keď
prvý ročník festivalu je za nami, ako
nám povedal J. Tomadlík, už teraz
„kujú“ plány na druhý ročník. (jh)

Rekondičné pobyty plné pohybu a zábavy
Takmer 180 občanov z Oravy sa
zúčastnilo rekondičného pobytu pre
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným
stavom v rekreačnom zariadení v hoteli
„G“ v Turčianskych Tepliciach, ktoré
organizovalo Združenia zdravotne postihnutých Oravy (ZZPO) pod záštitou
Ministerstva práce sociálnych vecí a
rodiny SR. Počas šesťdňového pobytu
mali účastníci program plný pohybu,
liečebných procedúr ale aj kultúrneho
vyžitia. Prvý turnus bol zameraný pre
rodičov so zdravotne postihnutými deťmi od 6 - 15 rokov, ďalší pre dospelých
a posledný sa uskutoční v Oraviciach od
9. do 14.septembra, kde je prihlásených
50 osôb. Do Oravíc každoročne chodia
účastníci radi aj preto, že okrem prekrásnej prírody, zdravého ovzdušia im mesto
Tvrdošín umožňuje zľavnené kúpanie v
termálnych bazénoch.
V Turčianskych Tepliciach si účastníci najviac vychutnali liečebné procedúry
v modrom bazéne, vodu a atrakcie novopostaveného Aqua parku, či masáže a
zábaly priamo v hoteli „G“. Tie im však
na požiadanie poskytoval aj samotný
účastník rekondičného pobytu František
Ševc z Lokce. Zdravotná sestra Magda
Homolová zase účastníkom druhého
pobytu merala tlak krvi a hladinu cukru. Veľmi dobre pracovala aj zvolená
samospráva, v ktorej boli Mária Súlovcová a Alžbeta Zboranová. V záverečnej
správe, ktorú predniesla M. Súlovcová si
vyslúžila pochvalu aj tajomníčka ZZPO
Oravy Marta Bakošová, ktorá svojim entuziazmom a charizmou vnáša do týchto
pobytov práve to „životné korenie“.
Tí, ktorým to dovoľoval zdravotný
stav, absolvovali aj výlety za poznaním
do blízkeho okolia - Gaderskej doliny,
Kremnice a iných lokalít. Ani večer

nebol čas na nudu, výborná nálada pri
reprodukovanej hudbe vládla v Rajskej
záhrade a o hudbu a spev sa im postarala
aj Oľga Sestreneková z Nižnej so svojou
harmonikou. Zlatým klincom bolo jej
vystúpenie v hoteli „G“ so speváckou
skupinou z Martina.
Nechýbala ani prednáška o sociálnych
kompenzáciách pre zdravotne postihnutých občanov, ktorú účastníkom predniesol

predseda ZZPO Oravy Martin Gočala.
Cieľom rekondičných pobytov je naučiť chorého zdravo žiť, trénovať ho k samostatnosti adekvátnej k jeho psychickej
a fyzickej kapacite, pohybovou terapiou
a psychohygienou zlepšiť jeho fyzický
fond i funkciu postihnutých orgánov,
vnášať pozitívne prvky do jeho duševnej
sféry, čo každý z uvedených pobytov naplnil.
(jh)

Päťdesiatka zdravotne postihnutých
občanov z nášho mesta a stovka dôchodcov z Nižnej zavítala 14. augusta do
Oravíc, aby si v termálnom bazéne aspoň

Mesto tradične poskytlo pre našich
občanov autobus zdarma, zľavnené
vstupné mali aj dôchodcovia z Nižnej,
za čo účastníci ďakujú primátorovi I. Šaš-

Fordych má už pevné miesto
v kultúrnom kalendári
Na Michalskom námestí sa 29.
júla uskutočnil II. ročník krajského
festivalu malých dychových orchestrov pod názvom Fordych Tvrdošín.
Predstavili sa dychové hudby Kýčera z Lokce, Oravanka z Trstenej,
Supranka z Ružomberka, Mestský
dychový orchester z Liptovského
Mikuláša, Parafiálny orchester Deta
z Laskovej z Poľska,
Skaistkalne z Lotyšska, Orches-

do našich termálnych bazénov, kde
sa boli vykúpať a to bola pre nich
ďalšia odmena, na ktorú sa všetci
nesmierne tešili, ako nám povedal
R. Kogutovicz.
Spestrením festivalu bol dychový orchester Skaistkalne z Lotyšska,
v ktorom účinkovali žiaci stredných
škôl so speváckou skupinou žien
Veja (v preklade Devy vetra).
Diváci ich za predvedený výkon

Primátor so svojimi hosťami otvorili druhý ročník krajského
festivalu dychových hudieb.
ter Deta z Malej Lipnice z Poľska,
Dubovčianka z Dubového, Tvrdošanka a ako hosť vystúpila Sitňanka
z Banskej Štiavnice. Úvod podujatia patril monster koncertu a príhovorom primátora mesta Ivana Šašku, predsedu Združenia dychových
hudieb Slovenska Jána Jamrišku. a
Jozefa Kohúta, predsedu Združenia
dychových hudieb Slovenska pre
Žilinský kraj.
„Už názov Fordych v preklade
znamená - pre dychovku. A práve v
Tvrdošíne na Orave sa tento zámer
napĺňa, teší nás to a aj úroda dychových orchestrov v takej rozmanitej podobe. Zišlo sa ich tu desať,
čo nebýva zvykom na festivaloch
na Slovensku. Verím, že festival
tu bude pokračovať a možno, že
sa tu na budúci rok stretneme pri
celoslovenskom dni, ktorý by sme
chceli v rámci Žilinského kraja
usporiadať v Tvrdošíne. Verím, že
našej myšlienke bude nápomocný
aj primátor vášho mesta,“ povedal
J. Jamriška.
„Sme radi, že festival pokračuje.
Keď sme ho vlani zahajovali, snažili
sme sa, aby sa stal súčasťou histórie
dychových hudieb na Slovensku.

odmenili zaslúženým potleskom. To
už lavičky na Michalskom námestí
a priľahlé miesta, kde sa nedostalo
slniečko boli zaplnené. Počasie aj v
tomto roku Fordychu prialo.
Svojskou muzikou a spevom
pobavila divákov aj Dubovčianka z
Dubového, ale aj ďalší zahraničný
hosť Orchestra denta z malej Lipnice z Poľska so štyrmi dievčatkami
v goralských krojoch, ktorú vedie
Dušan Rybár z Námestova.
V ďalšej časti programu prišiel
na rad Liptov, ktorý zastupoval
Mestský dychový orchester z Liptovského Mikuláša so speváčkou
Alenou Vozárikovou a po nich
zakoncertovala a roztlieskala dlane
divákov taktiež Supranka z neďalekého Ružomberka.
Festival malých dychových orchestrov uzatvorila Tvrdošanka, na
ktorej bolo poznať, že opäť svojim
výkonom poskočila dopredu a už
teraz patrí medzi popredné dychové kapely. Je vidno, že kapela pod
vedením Daniela Kolejáka sa v každom vystúpení snaží priniesť svojim
poslucháčom niečo nové. Pesničky
a orchestrálky v jej podaní mali ten
pravý šmrnc.

Myslím si, že má význam nielen pre
Žilinský kraj, ale aj pre celé Slovensko. Ďakujem všetkým dychovkám
v mene Združenia DH ŽSK, ktoré
prišli do Tvrdošína a naplnili tieto
naše plány,“ povedal okrem iného
J. Kohút.
A potom sa už na novučičkom
pódiu predstavili známe oravské kapely Oravanka z Trstenej a Kýčera
z Lokce. Po nich prišiel prvý zahraničný hosť Parafialna orchestra denta z Laskowej z Poľska, ktorú prišla
povzbudiť aj Stanislawa Nebylska
vójt gminy Laskova. Mládežníci z
Laskowej pod vedením kapelníka
Romana Kogutowicza zahrali príjemné melódie na počúvanie.
Festival sa im opäť páčil. V
závere koncertu R. Kogutowicz
poďakoval primátorovi nášho mesta, organizátorom a Danielovi Kolejákovi, ktorý bol iniciátorom už
prvého pozvania. Na pamiatku mu
odovzdali spomienkový darček Po
vystúpení už ich kroky smerovali

Ako hosť festivalu v tomto roku
vystúpila dychová hudba Sitňanka
aj s Náckom, ktorá patrične zabavila
všetkých prítomných pesničkami,
ktoré okorenila humorným slovom.
To ešte však nebolo všetko, pretože v závere do tanca a na počúvanie hrala prítomným Tvrdošanka
až dovtedy, kým ich pribúdajúce
večerné šero nevyhnalo z javiska.
Aj to bolo dôkazom toho, že ďalší
ročník Fordychu sa vydaril a má
už svoje pevné miesto v kultúrnom
kalendári mesta. Už teraz sa môžeme tešiť na ďalší ročník a možno
aj s celoslovenskou prehliadkou,
ako povedal J. Jamriška. Festival
dychových hudieb aj zásluhou vedenia mesta a konkrétne primátora
začína priťahovať do nášho mesta
veľmi dobré a známe kapely zo Slovenska, ale aj z Poľska. Pred rokom
mal náš festival premiéru, účinkujúci aj diváci si odniesli príjemný
zážitok a presne tak tomu bolo aj v
tomto roku.
Juraj Horňák

Bazén plný dôchodcov

čiastočne zregenerovala svoje telá. Nálada bola vynikajúca, veď priamo v areáli
bazénov im vyhrávala harmonikárka
Oľga Sestreneková z Nižnej, s ktorou si
zaspievali známe oravské melódie. Dobrá
nálada pokračovala ešte aj na chate, kde
mali naši občania pripravený chutný obed
a kalíštek likéru.

kovi, ktorý aj takouto formou napomáha
hendikepovaným občanom. Ďalšie dva
autobusy dôchodcov z nášho mesta absolvovalo príjemný pobyt spojený s kúpaním
v Oraviciach od 20. do 21. augusta.
Organizátorkou týchto vydarených
podujatí už viac rokov je tajomníčka
ZZPO Oravy Marta Bakošová.
(jh)
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Tvrdošínski rezbári zaúčali školákov v Maďarsku
Zastihnúť Stanislava Ondríka v
čase vhodnom na pokojný rozhovor
bolo v posledných týždňoch takmer
nemožné. Aj počas festivalu Trstenská krídlovka, kde spolu s ďalšími
pätnástimi ľudovými umelcami vystavoval svoje dielka, mal plné ruky
práce. Obklopený divákmi predvádzal rezbársku zručnosť na postave
vodníka a tak jediná pozornosť,
ktorá sa mi ušla, bola jeho kronika,
ktorú mi podal roztvorenú na strane
posledného zápisu s textom: „Dřevo
v rukou opravdového umělce dokáže
skutečně obživnout. Přeji hodně zdraví a spousty krásné práce! Starosta
obce Hořice Ivan Doležal.“
K besede o zážitkoch z krásnej
práce sa dostávame v dome rezbára,
ktorý žije v Tvrdošíne – Krásnej Hôrke. Opäť prichádza ku cti dôsledne
vedená kronika, vďaka ktorej môžeme bezchybne zmapovať udalosti
predchádzajúcich týždňov.

NA BOBROVEJ RALI

Pod dátumami 25. – 29. 6. a 2. – 4.
7. nachádzame záznamy z Podbiela.
Neformálny plenér tam zorganizovala trojica miestnych mladých rez-

bárov a známy pltník Pavol Tmák.
Blížil sa cyrilo-metodský týždeň
a ten inšpiroval oboch „Krasničanov“. Peter Kuník sa rozhodol pre
sv. Metoda, Stano Ondrík si vybral
sv. Cyrila s knihou v ruke, v ktorej
na radu miestneho farára vyzdobil
titulnú stranu nápisom v hlaholike.
Obaja vierozvestcovia sa po desiatich dňoch dočkali posviacky „pod
omšou“ a dôstojného umiestnenia
v parčíku pred kostolom, výtvory
domácich rezbárov osadili autori v
prírodnom amfiteátri na Bobrovej
rali. O divákov nebola núdza. Prichádzali učiteľky s deťmi, pristavovali sa
okoloidúci turisti, okrem iných aj z
Francúzska, Poľska a južnej Austrálie. Jeden z okoloidúcich, trstenský
primátor Jozef Ďubjak, neostal pri
prezeraní. „Stvárniteľom“ vierozvestcov navrhol účasť na podobnom
budúcoročnom podujatí v Trstenej.

U SLOVÁKOV V SZARVASI

Pracovný týždeň od 18. do 22.
júna strávili oravskí rezbári Stanislav
Ondrík, Peter Kuník a Ján Šaliga z
Hruštína na juhovýchode Maďarska
v Szarvasi. Názov mesta mnohým

Hodina v kostolíku

Vypraviť sa v týchto dňoch na
tvrdošínsky cintorín a pristaviť sa v
drevenom gotickom kostolíku nie je
márne. Pastvy pre oči je tam nadostač
a o nič nie sú ukrátené ani sluchové
orgány. Ak im nestačí zvukový záznam odborného výkladu v poľštine
a angličtine, je tu ešte sprievodkyňa
Michaela Čajková. Pred chvíľou si
vypomohla školskou angličtinou a
francúzštinou, no práve teraz má
príležitosť sprevádzať slovenskú
skupinku, blysnúť sa dobrou pamäťou a bezchybnou artikuláciou.
Človek až žasne, koľko dátumov
a letopočtov sa vojde do mladej
hlávky. Pritom to ani nie je
nevyhnutné, veď na stolíkoch
ležia sprievodné texty v slovenskej, anglickej, nemeckej a maďarskej verzii. Chýbajú v nich
len najnovšie poznatky, ale nič
to. Sprievodkyňa informuje
každého návštevníka o
výsledkoch posledných
výskumov, ktoré potvrdili, že stromy na
stavbu kostolíka
boli spílené v
rokoch 1435
– 1440.

Aj pre nás má zopár aktuálnych
poznatkov. Patrí medzi ne zistenie,
že cez víkend prichádza menej návštevníkov ako počas pracovných dní.
Rekordom druhého júlového týždňa
bolo 96 návštevníkov za deň, pričom týždenná návštevnosť osciluje
medzi dvoma až tromi stovkami.
Prichádza pomerne dosť slovenských
návštevníkov, no najpočetnejšími sú
Česi. Čiarku za účasť počas prvého
mesiaca sezóny možno udeliť aj
Francúzom, Poliakom, Nemcom,
Belgičanom a Francúzom.
Treba veriť, že záujem o obhliadku kostolíka prejavia aj
Oravci, ktorým je určená nasledovná informácia. V období
od 1. júla do konca augusta je
kostolík prístupný verejnosti
s výnimkou pondelka denne
v čase od 10. do 16. hodiny,
pričom aj vstupné je s prihliadnutím na náklady a
prevádzku viac-menej
symbolické: dospelí
20, deti 10 korún.
P. Abraham

Drevený gotický kostolík navštevuje z roka na rok čoraz viac návštevníkov. Správna
propagácia, internet, média majú vplyv na informovanosť.
Počas letných mesiacoch je kostolík v prevádzke denne okrem pondelka a návštevnosť má stúpajúcu tendenciu. V mesiaci júl navštívilo kostolík okolo 730 osôb a
doteraz v auguste okolo 680 ľudí. Turisti, ktorých zaujíma história a drevené stavby
sú prevažne z Čiech, Poľska, ale nájdu sa aj z Nemecka, Maďarska, Francúzska,
Španielska, Anglicka, ba dokonca až z ďalekého Japonska.
Každý z návštevníkov nášho kostolíka odchádzal plný dojmov a naplnený históriou.
Buďme hrdí na to, že máme v Tvrdošíne takúto krásnu, ojedinelú stavbu!
(eč)

oživí vedomosti zo školských lavíc:
v roku 1780 tam Slovák Samuel Tešedík založil prvú poľnohospodársku
školu v Európe a v roku 1898 v tamojšom gymnáziu zmaturoval M. R.
Štefánik. Z ešte starších dejín vieme,
že Szarvas zničili dobyvatelia v
období tureckých
nájazdov a až v
18. storočí ho na
podnet vtedajšieho panovníka
kolonizovali Slováci. Ešte v roku
1900 takmer 70
% dvadsaťpäťtisícového mesta
tvorili Slováci,
no už o 30 rokov
sa tento pomer
obrátil v prospech Maďarov. O
aktuálnom stave
sa príliš nehovorí, ale za zmienku stojí postreh
Stana Ondríka:
„Žiaci rozumeli všetkému, čo Ľudový rezbár
sme im povedali,
ale odpovedali najčastejšie jednoslabične. O to dojemnejšie boli zážitky
z večernej prechádzky, keď bolo na
každom rohu počuť z úst starších
ľudí peknú slovenčinu.“
Keď už padla zmienka o žiakoch,
treba doplniť, že kvôli nim Oravci
pricestovali. Oficiálnu pozvánku
dostali od riaditeľky slovenskej
školy v Szarvasi, ale tá s najväčšou
pravdepodobnosťou požiadala o
tip na šikovných rezbárov riaditeľa

Oravského osvetového strediska
Miroslava Žabenského. Nech už to
bol ktokoľvek, rozhodol sa správne.
Rezbári reprezentovali príkladne,
hoci vedeli, že pracujú bezplatne.
Ich úlohou bolo priučiť žiakov zá-

Stano Ondrík spomína: „Bol to rad
prekrásnych zážitkov od samého začiatku. Spolu s riaditeľkou školy nás
prišiel privítať predseda Slovenskej
samosprávy mesta Szarvas, deti nám
zaspievali slovenské piesne a predviedli slovenské
ľudové tance.
Škola je spoločnou slovenskou
materskou aj základnou školou s
žiackym domovom a navštevujú
ju žiaci z okruhu
100 kilometrov.
Je mimoriadne
dobre vybavená.
Nielen počítačmi, ale aj slovenskými krojmi,
tkáčskou dielňou
s krosnami, keramickou dielňou s
hrnčiarskym kruhom a ubytovacím zariadením
hotelového typu,
ktoré kapacitne
stačí aj trom auStanislav Ondrík so svojimi dielami.
tobusovým výkladom rezbárskeho remesla. Každý pravám. Pedagogický zbor dopĺňajú
ich pohyb zaznamenávala kamera s hosťujúce učiteľky z Košíc, Trnavy a
jasným cieľom: nasnímaný materiál ďalšie štyri slovenské učiteľky, ktoré
bude použitý na výrobu inštruktáž- sa do Maďarska vydali.“
neho cédečka. Ochotní Oravci doTakže, summa summarum: jújatí srdečným prijatím a príkladnou nové a júlové aktivity zabezpečili
starostlivosťou sa rozhodli odvďačiť oravským rezbárom už teraz štyri
hostiteľom. Ján Šeliga vytvoril soš- pozvánky na budúcoročné poduku slovenskej devy a ďalší dvaja sa jatia: do Trstenej a Podbiela, do
pustili do veľkej sochy zbojníka, Hořic v Čechách a do Szarvasu v
pre ktorého deti hneď aj našli meno Maďarsku.
- beťár Slovák.
Pavel Abraham

Vysadilo sa vyše štyritisíc kvetov
Ako ste si mali možnosť všimnúť
v našom meste každý rok pribúdajú
nielen nové kvetinové záhony, ale
aj zelené plochy, ktoré sú okrasou
a dobre pôsobia nielen pre oči
človeka, ale aj jeho dušu. Vždy,
keď človek vidí niečo pekné, tak
sa poteší.
Mesto aj do tejto oblasti každoročne venuje nemalé finančné prostriedky. V tomto roku sa v mestských
lokalitách vysadilo 3 000 kusov rôznych druhov zakúpených letničiek a
1 000 kusov vypestovaných z vlastnej
produkcie v priestoroch technických
služieb. Pracovníčky na aktivačných
prácach upravovali aj zelené plochy
okolo opravených chodníkov a parkovacích plôch, ktoré sa počas tohto
roka robili. V ich náplni práce počas
celej sezóny je aj starostlivosť o tieto
kvetinové záhony, či už je to okopávanie, polievanie a na jeseň pribúda
aj hrabanie lístia.
Pod ich rukami nám v poslednom
čase opeknelo aj Trojičné námestie,
kde po položení nového chodníka pribudli nové plochy zelene a kvetinové
pásy. Aj v Oraviciach, v areáli našich
termálnych kúpalísk sa prostredie
skrášľovalo, osadili sa tu drevené
pňové kvetináče, do ktorých sa vysádzali čučoriedky, brusnice, materina
dúška a iná kvetena. Upravovalo sa
však aj okolie bazénov.
V najbližších dňoch za začne s
výsadbou päťdesiatich okrasných
javorov na sídlisku Medvedzie, hlavne pri novopostavených bytovkách.
Je toho dosť, čo sa v meste robí pre
skrášlenie nášho životného prostredia. Na druhej strane by sme si mali
viac vážiť a dbať aby sa niektoré veci
nezdevastovali, pretože slúžia pre nás
všetkých.
(jh)

Nové záhony kvetín krášlia aj Trojičné námestie.

Niekde
kosia až sedemkrát do roka
„Za rána za rosy, dobre sa kosí“ - do mesta od Námestova, Trstenej

tak sa spieva v jednej ľudovej pesničke. O informácie, ako je to s kosením
trávnatých priestorov v našom meste,
sme požiadali riaditeľa technických
služieb Alojza Smutného.
„S kosením týchto plôch sme začali už začiatkom apríla, ako prvé bolo
pokosené nové futbalové ihrisko. Od
15. mája sme pokračovali s kosením

a Nižnej. Prvá kosba bola v meste
ukončená koncom júna. Tým sa však
tieto práce neskončili, pretože kosci
sa presunuli do Oravíc. Ani sme poriadne neskončili s jednou kosbou a
začiatkom augusta sa začalo v meste
s druhou. Len pre zaujímavosť uvádzame, že nové ihrisko kosíme každý
týždeň, staré dvakrát do mesiaca,

v centre mesta. Neskoršie ku pracovníkom technických služieb, ktorí na
kosenie používajú sedem kosačiek,
pribudli štyria ruční kosci. Najskôr
sme pokosili park v centre mesta a
mestské plochy (Žabinec, Vladina),
potom sme pokračovali priestormi
pred SPŠ a sídliskom Medvedzie.
V tom čase boli vykášané aj vjazdy

cintoríny až trikrát do roka, tretíkrát
sa budú kosiť ešte na prelome septembra a októbra. Verejné priestory
sídliska a mesta kosíme dvakrát do
roka, niektoré priestory v centre mesta a pred SPŠ až sedemkrát do roka,
pokosenú trávu vyvezieme a kompostujeme na skládke odpadu v Jurčovom Laze.“
(jh)

Zastúpenie v medzinárodnom zoskupení

Spolupráca mesta Tvrdošín s
gminou Kościelisko má dlhoročnú
tradíciu. Nikoho preto neprekvapilo,
keď wojt gminy Bohdan Pitoň prijal
pozvanie a stal sa čestným hosťom
tohtoročným Folklórnych Oravíc.
Rovnakou samozrejmosťou pri tejto
príležitosti bolo aj jeho stretnutie s
primátorom Tvrdošína Ivanom Šaškom. Ako to už medzi funkcionármi
býva, spočiatku výhradne priateľské
stretnutie postupne prerastalo do pra-

covného a to, na čom sa vtedy obaja
dohodli, dostalo v týchto dňoch aj
oficiálnu podobu.
Poľskí partneri pozvali sedemčlennú
skupinu študentov z Tvrdošína, sprevádzanú učiteľmi, na Medzinárodné
fórum mladých do Koscieliska, ktoré
sa uskutoční v dňoch 5.- 9. septembra.
Slováci sa teda stanú členmi zoskupenia,
ktoré tvoria študenti z Belgicka, Fínska,
Estónska, Švédska, Litvy, Nemecka a
Poľska. Komunikačným jazykom bude

angličtina, prostredníctvom ktorej budú
účastníci prezentovať svoje mestá a regióny. Súčasťou fóra sú spoznávacie výjazdy
do Koscieliskej doliny, do Tatier a Zakopaného, seminár na tému Úloha mojej
krajiny pri budovaní zjednotenej Európy,
diskusie na tému Tradície regiónov a ich
budúcnosť a Migrácia európskej mládeže
- šanca alebo hrozba? Pred záverečnou
tlačovou konferenciou dôjde k podpísaniu zmluvy, ktorej účastníkom sa stane aj
mesto Tvrdošín.
(pa)
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Tvorba projektov neprázdninuje
Ak ešte stále platí, že „čistotu národa poznať podľa záchoda“, potom
si Základná škola Márie Medveckej
na sídlisku Medvedzie v tomto smere
zasluhuje absolutórium. Pootvorené
dvere šiestich toaliet v jednej stúpačke - chlapčenských, dievčenských
a zamestnaneckých - akoby chceli
presvedčiť návštevníka o práve dokončenej dôkladnej rekonštrukcii.
Omyl. Okoloidúci údržbári a upratovačky sa vzácne zhodujú v jedinom
termíne – február 2007. Treba sa však
vrátiť k pôvodnému zmyslu dnešnej
návštevy a tým je získanie aktuálnych informácií z tvorby školských

projektov. Ako keby ani nešlo o neohlásený príchod, všetko vyzerá tak
ako dôkladne pripravený a správne
načasovaný scenár.
Riaditeľka Dagmar Šašková sa
práve pasuje s ďalším projektom, pričom v uplynulom školskom roku ich
škola vypracovala osem! Stačí zopár
„kliknutí“ do počítača a ten potvrdzuje, že tri už boli schválené, jeden
dokonca v priebehu terajších prázdnin. Prvý z nich s názvom Otvorená
škola - oblasť športu bol ohodnotený
okrúhlou päťdesiattisícovou dotáciou, ktorá bude použitá na rozvoj
športu a nákup športových potrieb. K

V materských školách
vyše tristo detí
Na nový školský rok 2007/2008
sú pripravené aj naše materské
školy.
Do I. MŠ Oravské nábrežie je
prihlásených 85 detí, ktoré budú zadelené do štyroch tried. V tomto roku
tu boli postavené nové hojdačky, kolotoč, preliezačky a škôlka dostala aj
novú sedlovú strechu.
Do II. MŠ v novom roku je
prihlásených 130 detí, ktoré budú
zadelené do piatich tried, MŠ je pripravená na integráciu postihnutých
detí. Z jej priestorov sa odsťahovali
dôchodcovia z klubu Skalka a žiaci
základnej umeleckej školy, ktorí sa

presťahovali do priestorov ZŠ M.
Medveckej.
V III. MŠ Tvrdošín -Medvedzie
ja zapísaných 110 detí, najviac ich je
zapísaných do I. triedy 2-4 ročné až 32
detí. Jedna trieda je elokovaná v Krásnej Hôrke. Priestory a podmienky sú
vyhovujúce, v spolupráci s technickými
službami sa pripravuje obnovenie náteru strešnej krytiny v Krásnej Hôrke.
Od nového roku bude naše materské školy navštevovať vyše tristo
detí, ktoré majú na výchovu a rozvoj
vytvorené primerané podmienky a
priestory, ktoré mesto neustále vylepšuje.
(jh)

V ponuke bol aj detský tábor
Mestské centrum voľného času
Radosť rozšírilo ponuku pre deti z
mesta počas prázdnin a zorganizovalo od 15. do 21. júla detský letný

vytvorili šnúru priateľstva a pobavili
sa na diskotéke. Ďalšie dni boli bohaté na vodu a slnko na kúpaliskách –
Laura a Veronika. Deti sa vyšantili na

druhému, nazvanému Zdravie na školách, boli hodnotitelia ešte štedrejší
a výsledná sedemdesiattisícová suma
bude využitá na podporu zdravého
spôsobu života. Tretí v poradí, enviroprojekt, bol ocenený 60 tisícovou
sumou, ktorá, ako už názov projektu
napovedá, podporí ďalší rozvoj enviromentálnej výchovy s dôrazom na
triedenie odpadu.
Rozohraná partia pokračuje. V hre
zostáva zvyšných päť projektov, ktoré čakajú na vyhodnotenie a všetko
nasvedčuje tomu, že čoskoro k nim
pribudnú ďalšie.
P. Abraham

Čo nevidieť sa aj ZŠ na Medvedzí po prázdninách zaplní žiakmi.

Čo súťaž, to výhra
V Rajeckých Tepliciach sa uskutočnil 15. júna VI. ročník festivalu
Euromusette – Goldentango 2007 v
hre na akordeóne, venovaný trvalej
pamiatke Michaelovi Ganianovi in
memoriam. V úvode festivalu privítal vyše 100 účinkujúcich a ďalších
účastníkov z celého Slovenska primátor Rajeckých Teplíc Peter Ďobeš
a riaditeľ festivalu Miroslav Košnár,
profesor Žilinského konzervatória.
Bol to originálny projekt pre slovenských akordeonistov zo ZUŠ, konzervatórií, ale i fakúlt prírodných a
humanitných vied vysokých škôl.
Festivalu sa zúčastnili aj učitelia a
žiaci z našej ZUŠ (riaditeľ Stanislav
Vasek a učiteľka Elena Balleková).
Interpretácia musettovej hudby (vals
musette, polka brilante), ale aj Golden tango oslovilo nielen učiteľov,
ale aj ich žiakov.
Žiaci S. Vaseka Matúš Jantošík
získal na festivale 1. miesto v III.
kategórii, Peter Cvacho 3. miesto
v V. kategórii, Lenka Turčáková sa
umiestnila na 3. mieste v II. kategórii
a Andrej Chorvát má 3. miesto v II.
kategórii.
Žiaci E. Ballekovej boli tiež ocenení a to: Jozef Kompan získal 2.

miesto v 0 kategórii a Marek Gonda
3. miesto v III. kategórii.
Festival pokračoval vo svojej tradícií, aby naďalej rozširoval záujem
o pôvodnú slovenskú tvorbu v hre
na akordeón a možnosť porovnať a
predviesť kvalitu a šikovnosť žiakov
a študentov jednotlivých škôl, ktoré
boli zároveň inšpiráciou a povzbudením. Je veľmi dobré a povzbudivé
pre našich žiakov zúčastňovať sa
každý rok takýchto a podobných
súťaží. Takto by som mohla veľmi
dlho vymenovávať mnohých našich
ocenených žiakov z rôznych súťaží.
Ak poviem: „Čo súťaž, to výhra,“
nebudem ďaleko od pravdy. Máme
šikovné deti, ktoré sa chcú učiť. Za
týmto všetkým sa skrýva neskutočne

tvrdá a trpezlivá práca pedagógov,
ktorí sa svojím zvereným žiakom
denno-denne venujú a dávajú im
všetky svoje vedomosti, aby raz oni
mohli dať tie svoje zase svojim a tak
nejako to pôjde stále dookola.
„Poznaním svojej minulosti a
prítomnosti, budeš vedieť, aká je
tvoja budúcnosť.“ Našou krásnou
budúcnosťou sú naše deti .Takže, čo
im dnes dáme my, to sa nám neskôr
vráti ako bumerang. Chráňme si to,
čo máme, zveľaďujme to a buďme
na to hrdí.
Touto cestou by sme chceli poďakovať rodičom V. Bučekovi a M.
Jantošíkovi za to, že nám pomohli s
odvozom detí a akordeónov na festival.
(eb)

V školskom roku 2007/2008
plánujú v Základnej umeleckej škole v Tvrdošíne otvoriť tri odbory:
hudobný, výtvarný a literárno-dramatický s predpokladaným počtom
460 žiakov.
V hudobnom odbore pre I. a II.
stupeň to bude prípravná hudobná
výchova pre klavír, akordeón, flautu,

husle, gitaru a spev, vo výtvarnom
odbor pre I. a II. stupeň prípravná
výtvarná výchova a literárno-dramatický odbor pre I. stupeň.
V hudobnom odbore bude učiť
25 učiteľov, vo výtvarnom odbore 3
a v literárno-dramatickom odbore 1
učiteľ, (ktorý učí aj v hudobnom odbore.
(jh)

Plánujú otvoriť tri odbory

Zlaté stretnutie

Deti z Mestského centra voľného času mali bohatý prázdninový program.
tábor v Rajeckých Tepliciach. Zúčastnilo sa ho 45 detí nášho mesta,
ktoré boli ubytované v rekreačnom
zariadení Altan. Po oboznámení sa s
okolím a zoznámením sa medzi sebou sme hneď prvý deň vyrazili do
Bojníc, kde sme navštívili Bojnický
zámok a ZOO. Cestou späť sme sa
zastavili v TESCU v Prievidzi a v
Slovenskom betleheme v Rajeckej
Lesnej. Po celodennom výlete sme si

tobogánoch, šmýkalkách a rôznych
vodných atrakciách. Program bol
spestrený pohybovými, športovými
a spoločenskými hrami a súťažami,
opekačkou, nočnou hrou, narodeninovou oslavou, túrami a večernými
diskotékami. Tento tábor dal deťom
nových priateľov, veľa spomienok,
zábavy aj strachu, vody, slnka, ale
hlavne kreatívne využili čas svojich
prázdnin. Daniela Jurincová

Najmladším bol
trojročný Patrik
Mestské centrum voľného času
Radosť pripravilo pre deti z mesta
viacero aktivít. Jedným z nich bol
aj prímestský letný tábor s názvom
Cestičky, ktorý sa uskutočnil od 16.
do 20.júla. Do tábora sa prihlásilo
12 detí od 3 do 12 rokov. Najmladším bol iba trojročný účastník Patrik Grísa, ktorý prišiel v sprievode
svojho otca a rovnako ako ostatné
deti sa zúčastnil výletu na Skalku.
Celý týždeň sme mali pekné slnečné
počasie a pripravený bol program aj
v priestoroch MsCVČ. Počas tábora
sa deti zúčastnili turistických vychádzok po okolí Tvrdošína, navštívili
sme aj kultúrne pamiatky. Zažili
sme aj najdlhší turistický výlet, ktorý začínal na Medvedzí, odkiaľ sme

pokračovali cez Krásnu Hôrku smerom na Sirkovú vodu a vrátili sme sa
cez Tvrdošín do priestorov MsCVČ.
Tu pokračoval program spoločnými
hrami. Deti zažili plavbu loďou po
Oravskej priehrade, navštívili sme
Slanický ostrov umenia, kde deti
získali informácie o pôvode a vzniku
Oravskej priehrady. Celotýždňový
program bol zakončený prehliadkou
Oravského hradu. Deti počas tábora
boli poučené ako sa správať nielen v
prírode a zistili, že pobyt v prírode je
nielen zdravý, ale aj zábavný. Počas
trvania tábora som naše spoločné
zážitky zachytával fotoaparátom, aby
fotografie, ktoré deti dostali na CDnosičoch, zostali pre nich krásnou
spomienkou.
Ján Šutiar

Manželia, ktorí prežijú spolu päťdesiat rokov, zvyknú oslavovať zlatú
svadbu. Študenti, ktorí maturovali
spolu pred päťdesiatimi rokmi, môžu
tiež povedať, že oslavujú zlaté stretnutie. A veru také aj bolo.
V sobotu 23. júna bolo pred Cirkevnou základnou školou Štefana
Šmálika v Tvrdošíne živo. Popoludní pred treťou hodinou sa tu začali
schádzať prví abiturienti Pedagogickej školy v Tvrdošíne z roku 1957.
Výstižné motto z ich stužkovej, ktorú
mali spoločne obe triedy, znelo: „Čas
večný pohyb je, jak zvonár denne bije.
Len pár taktov na rozlúčenie a my sa
rozídeme“
A tak sa aj v júni 1957 stalo. Pedagogickú školu pre vzdelanie učiteľov národných škôl v Tvrdošíne, kde
bola prechodne zriadená, opustilo 69
abiturientov - mladých učiteliek a učiteľov, ktorí mali kvalifikáciu pre 1.-5.
ročník základných škôl. Boli to vlastne
aj prví maturanti mesta Tvrdošín, lebo
dovtedy tam žiadna stredná škola nebola. Študenti spomínanej školy boli
z rôznych miest a obcí bývalého Žilinského kraja. Všetci dostali umiestnenky, kde by mali od septembra
spomínaného roku učiť. Takmer všetci
počúvli príkaz „mocných tej doby“
a rozišli sa vzdelávať a vychovávať
slovenskú mlaď v mestách, dedinách
i zapadnutých osadách.
Keď sa rozchádzali pred päťdesiatimi rokmi, sľubovali si, že sa stretnú
každých päť rokov, čo sa im aj vždy
podarilo dodržať. Viac než polovica
prišla kamkoľvek, kde bolo stretnutie
zvolané. Roky za učiteľskou katedrou
pribúdali, pribúdalo i žiakov, ktorých
vyprevadili zo základných škôl na
ďalšie štúdiá, pribúdalo i šedín, ktoré naznačovali, že po rokoch treba
aj odísť. Podľa potreby škôl, zdravotného stavu a iných okolností sa
postupne po rokoch všetci dočkali zaslúženého oddychu na dôchodku. Tí,
ktorí sa na stretnutie vždy tešili, veľmi
túžili dožiť sa aj toho jubilejného.
Jubilejné zlaté stretnutie sa začalo
družnou besedou v jednej z tried, kto-

rá nám kedysi patrila. V nej sme privítali ešte žijúceho cvičného učiteľa,
dnes 93-ročného pána Jozefa Krúpu i
triednu profesorku A triedy, 83-ročnú
pani Zuzanu Jurečkovú - Paličkovú z
Liptovského Mikuláša.
Z vďaky, že sme sa tohto pekného
stretnutia dožili, sme sa všetci zúčastnili na svätej omši v kaplnke tamojšej cirkevnej základnej školy. Za
zmienku stojí, že kaplnka má obetný
stôl takmer v tých častiach, kde za
študentských čias bola riaditeľňa, v
ktorej sa riešili aj dôležité študentské
problémy.
Po svätej omši viedli naše kroky
do jednej z mestských reštaurácií,
kde sme naše stretnutie prežívali v
nefalšovanej úprimnosti a radosti.
Pri každom stretnutí sa spomína
na všetkých, prítomní spomínajú na
chýbajúcich. Koľkí si prišli zaspomínať? Zo 69-tich maturantov zatiaľ

sedemdesiatky už mnohí z prítomných
nebudú dlho čakať.
Čo najviac rezonovalo pri spomienkach na roky prežité v triedach
medzi žiakmi? Boli to roky, ktoré
sa v mysliach mnohých pedagógov
javia ako roky skúšky charakterov a
práce, ktorá nebola ľahká. Učiteľ bol
najmä „vrchnosťou“ veľmi sledovaný
a kontrolovaný. Zvlášť vo výchove
sa ocitával ako medzi mlynskými
kameňmi. Rodina - rodičia chceli
inú výchovu, než mali vtláčať deťom
učitelia. Z tohto miesta vyslovujem
vďaku i tým rodičom, ktorí chápali
zložitosť minulého zriadenia a vedeli
pedagógom uznať.
S pocitom dobre vykonanej práce
„na roli národa dedičnej“ i s nádherným a milým stretnutím po polstoročnici od maturity sa starenky - učiteľky
i poltucet učiteľov - starcov rozchádzalo s predsavzatím stretávať sa,

žije rovných 60 a z nich sa 34 prišlo
pozrieť do mesta, v ktorom prežili
štyri roky štúdia a oživiť spomienky
na študentské časy. Viacerí z neprítomných ospravedlnili svoju neúčasť
zdravotnými problémami, svojimi
alebo svojich manželov, manželiek
či rodinných príslušníkov. Niet sa
čo čudovať. Veď na oslavu životnej

podľa možnosti, aj v ďalších rokoch.
Ak Pán Boh dá zdravia, snáď už nie
o päť, ale o tri roky. Všetci prítomní
si z úprimného srdca želali, aby sa im
to splnilo. S rokmi zdravia ubúda, ale
túžba stretnúť sa sálala z očí každého.
Nuž veľa pekných spomienok, milé
spolužiačky i spolužiaci.
Cyril Mores
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Práca v záhradke je relaxom

Narodili sa
15. 6.
26. 6.
1. 7.
2. 7.
3. 7.
6. 7.
9. 7.
25. 7.
27. 7.
28. 7.
3. 8.
6. 8.

Damián Iskra
František Chorvát
Rebeka Večerková
Sára Rýdziková
Emma Belvončíková
Mário Kurajda
Marko Gabara
Richard Pajch
Dávid Ondreják
Sabína Berešíková
Matej Medvecký
Samuel Tomaga

Sobáe
7. 7.
7. 7.
7. 7.
7. 7.
28. 7.
1. 8.
4. 8.
7. 8.
11. 8.
11. 8.

Eva Kuloštiaková – Peter Gajdošík
Daniela Fidriková – Adrián Jaroš
Barbora Bombeková – Peter Ferenčík
Anna Žilincová – Ján Zimáň
Žaneta Putšková – Radoslaw Lyš
Mgr. Bibiána Tabačáková – Štefan Kovaľák
Silvia Šangalová – Ján Michna
Elena Benianová – Ján Sidor
Mariola Poláková – Stanislav Kyseľ
Zuzana Rýdziková – Martin Čudek

Odili z naich radov
27. 6. Štefan Baruta
30. 6. Jozef Zondlák
7. 8. Anna Škumátová

53 ročný
75 ročný
63 ročná

Blahoeláme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši spoluobčania:
Júl
80 rokov - Anna Janigová, Medvedzie
August
85 rokov - Jozef Golboň, Tvrdošín
80 rokov - Pavlína Ištoková, Tvrdošín
- Marta Ondrejáková, Krásna Hôrka
Pri tejto príležitosti im blahoželáme aj my a prajeme z ce
lého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári v kruhu svojich
najbližších.

Slávnostná svätá omša na Skalke

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku má už niekoľkoročnú tradíciu v našom meste a nebolo tomu inak
ani v tomto roku. Komisia cestovného
ruchu, podnikateľských aktivít a verejného poriadku si pozorne prešla
jednotlivé mestské časti a z každej z
nich určili tú najkrajšiu. a pre víťazov
nechýbali ani odmeny.
Občania túto súťaž akceptujú a
každým rokom pribúda v meste kvetín a okrasných drevín. Vysádza ich
mesto na verejných priestranstvách,
ale aj samotní občania si skrášľujú
svoje okolie. Získava na tom mesto,
ale aj tí, ktorí sa rozhodli pre túto
činnosť.
Za najkrajšie vyhlásila komisia
predzáhradky pani Jany Kumorovej z
Vladiny, Márie Pazdúrovej z Hlísna,
Eugénie Medveckej z Hríbikov,
balkón Ľudmily Letoštiakovej zo
sídliska Medvedzie a predzáhradku
Daniely Iskrovej z Krásnej Hôrky,
ktorá je známa tým, že vyrába aj
peknú keramiku. A práve D. Iskrovú
sme oslovili, aby nám povedala niečo
bližšie o svojom druhom koníčku.
„V zime si už pripravujem plány
čo, ako a kde zasadím, kvietky si
kupujem, ale aj sama pestujem. Záhradka a kvety sú pre mňa relaxom,
keď si potrebujem odpočinúť od
hrnčiarskeho kruhu. Najviac práce v
záhradke je na jar, letné obdobie si
zase vyžaduje veľa zalievania. Každý
rok si prikúpim niečo nové, aby som
mala záhradku ešte krajšiu. Ak sa mi

Inzerát

Areál u Wocha v Blatnom pri Senci hľadá do hotela a reštaurácie čašníkov. Ponúka bezplatné ubytovanie a
neštandardné platové podmienky.
Inf. na č. tel.: 0903 693 071,
033 645 9392

niečo nepáči, tak to už na budúci rok
nesadím,“ povedala nám D. Iskrová.
V záhradke má veľa kvetín, rôzne
druhy tují a iných drevín, kvety sú na
balkónoch, parapetných doskách, ale
aj v obývacích izbách. Jej obľúbenými kvetmi sú aksamietnice, každý rok

Predzáhradka Márie Pazdúrovej z Hlísna bola jednou z vyhodnotených.
sa snaží vysadiť nejaké iné. Radi sa tu
pristavujú ľudia, ktorí si občas odnesú okrem keramiky nejaký štiepok, či
semeno kvetín. V záhradke nechýba
altánok na posedenie a čo je podstatné

nahovárať, žena a kvet patria k sebe
a tak je to aj v tomto prípade. Kvety
sú istotne inšpiráciou aj pri jej práci,
o ktorú majú záujem turisti z rôznych
končín.
(jh)

Kultúrne
leto

Blahoželanie

Počas letných dní sa v rámci
kultúrneho leta na Michalskom
námestí na sídlisku Medvedzie
prezentovali rôzne hudobné
skupiny, pri ktorých sa pobavilo nemálo našich občanov.
Vypočuli a videli sme tu skupinu Eminent, dychové súbory
zo Slovenska a spoza hraníc,
skupinu Kredenc a speváčku
Marcelu Laiferovú.

biedova, sumou 50 Sk Stanislav Bartek
a sumou 250 Sk Bohuznámi z Krásnej
Hôrky.
V mene Slovenského misijného hnutia
všetkým darcom srdečna vďaka a Pán
Boh zaplať. Klub SMH poslal peniaze na
účet do Banskej Bystrice 2.8. 2007. (az)

Manželia Petronela a
František Bránicki oslávia
v týchto dňoch 50. výročie
svojho sobáša.
Všetko najlepšie, ďalšie
šťastné roky života im želá
syn Dalibor s rodinou. Ku
gratulantom sa pripája aj
primátor mesta.

Podľa oficiálnej štatistiky k 31.
máju bolo v našom meste prihlásených 387 psov. Z toho z Tvrdošína
200 psov, z Medvedzia 38 psov, zo
sídliska Medvedzie 63 psov a z Krásnej Hôrky 86 psov.
Toľko hovorí štatistika. Psov v
meste je istotne viac, pretože v nej nie
sú zaregistrované psy mladšie ako 6
mesiacov (za nich sa daň nevyberá),
ale aj neprihlásení a samozrejme
túlavé psy. Tých je v našom meste
pomenej aj vďaka tomu, že pracov-

níci mestskej polície odchytávajú na
verejných priestranstvách takýchto
„tulákov“.
To je len jedna stránka veci. Na
druhej sú aj sťažnosti občanov na
majiteľov psov, hlavne na tých, ktorí
nedodržujú hygienické normy. Chceme opätovne apelovať na majiteľov
psov, aby sa snažili pochopiť svojich
susedov a spoluobčanov a dodržiavali normy, ktoré sa vyžadujú pri chove
psov, predíde sa tak zbytočným nedorozumeniam.
(jh)

Pán Boh zaplať

Na generálnu opravu budovy „Útulku
sv. Vincenta“, ktorá je útulkom pre dievčatá z detských domovov a špeciálnych
internátnych škôl v rámci ich adaptácie
na samotný život (zväčša mentálne
postihnutých) z Tvrdošína prispeli sumou 1000 Sk Ing. Ivan Šaško, Matejka
Vladimír, Katarína Baránková, Michal
Belvončík, sumou 500 Sk Mária Veselovská, Judr. Ján Tuka, Milan Kováč,
sumou 100 Sk Bernardeta Kováčová z
Krásnej Hôrky a Edita Váleková zo ZáSedembolestná Panna Mária bola v
roku 1966 pápežom Pavlom VI. oficiálne
vyhlásená za hlavnú patrónku Slovenska a
tak sa 15. september stal pre veriacich Slovenska najväčším Mariánskym sviatkom.
nebude tomu inak ani v tomto roku.
Pre tvrdošínsku farnosť bude aj tohtoročný 15. september významný, pretože na
pútnickom mieste na Skalke v Medvedzí
sa uskutoční slávnostná svätá omša.
Na tomto pútnickom mieste sa prvá svätá omša konala pred šiestimi rokmi, keď tu
bola oficiálne vysvätená kamenná kaplnka,
ktorá spolu s prírodou vytvoreným skalným
masívom tvorí jednu ucelenú súčasť. V kaplnke v skalnom otvore je umiestnená socha
Panny Márie a socha svätej Bernadety.

Rodí sa viac chlapcov ako dievčat

Uplynul polrok a my vám prinášame údaje z matričného úradu.
Podľa štatistických čísiel môžeme
konštatovať, že za prvý polrok 2007
sa v našom meste narodilo 45 detí.
Z tohto počtu bolo 23 chlapcov a 22
dievčat.
Zaujímavé sú aj ďalšie čísla. Na
trvalý pobyt do mesta sa prihlásilo 73
občanov a odhlásilo sa 63 občanov.
Za uvedené obdobie bolo uzavretých
24 manželstiev. K tejto štatistike
patria aj „smutné čísla“ a tie nám
hovoria, že v prvom polroku 2007
zomrelo 29 občanov.

Pozvánka do kina

V septembri sme pre vás pripravili
tieto filmové predstavenia:
SUNSHINE – sci-fi
2. 9. 2007 (nedeľa) o 1800

ŠARLOTINA PAVUČINA – rodinná dobrodružná dráma
9. 9. 2007 (nedeľa) o 1800
SHREK TRETÍ – animovaná komédia
16. 9. 2007 (nedeľa) o 1800
SMRTONOSTNÁ PASCA 4. – akčný thriller
23. 9. 2007 (nedeľa) o 1800

Čo dodať na záver, hádam iba
to, že v uvedenom období sa viac
ľudí do mesta prihlásilo na trvalý
pobyt, ako sa odhlásilo a teší aj
to, že rozdiel medzi narodenými a
zomrelými je v prospech novonarodených.
Ak porovnávame túto štatistiku za
prvý polrok v predchádzajúcom roku,
konštatujeme, že v roku 2006 bolo
uzavretých viacej sobášov (o 12), ale
zomrelo aj viac ľudí (o 4). Zaujímavé
je, že sa rodí stále viacej chlapcov ako
dievčat a tak dievčence si budú môcť
„vyberať“.
(jh)

Mestská polícia odchytáva „tulákov“

Ani tento rok nevynechal radnicu

Anton Michalík z Prešova chodí
pešo po Slovensku, aby priamym
kontaktom s ľuďmi, ktorých stretáva
propagoval boj proti alkoholizmu a
drogám. „Pešo chodím z jednoduché-

Lekárenské pohotovostné služby
pre okres Tvrdošín na september, október
v pracovné dni:od 1600 - 2000
víkend a sviatky od 800 - 2000.
3. 9.
10. 9.
17. 9.
24. 9.
1.10.
8.10.
15.10.
22.10.

-

9. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.

– studňa, z ktorej D. Iskrová zalieva
tú kvetinovú krásu. O kvety sa stará
sama, pretože manžel má svoje hospodárstvo a holuby a ona zase kvety
a hrnčiarsky kruh, na ktorom dokáže
vyrábať veľmi pekné veci, o čom sme
sa osobne presvedčili. Čo si budeme

U Murína
Pri nemocnici
Tília Tvrdošín
Karmel
Zdravotné str.
U Murína
Pri nemocnici
Tília Tvrdošín

Trstená
Trstená
Medvedzie
Trstená
Tvrdošín
Trstená
Trstená
Medvedzie

ho dôvodu: aby sa ľudia pýtali: Prečo? A ja im to poviem, vysvetlím, aj
tisíckrát. Vždy znova a znova. Dokiaľ
bude treba. Ľudia si o mojej ceste prečítajú v novinách a časopisoch, dopočujú sa o nej z rádia, uvidia v televízii... A budú sa pýtať: Prečo? Kým
sa budú pýtať, táto myšlienka nezahynie. Som stopercentne presvedčený
o správnosti svojho rozhodnutia, o
správnosti mojej pešej cesty. Je dôležité, aby sme o alkoholizme, ktorý
som zažil na vlastnej koži, hovorili a
aby sme konali. Aby sme proti nemu
všetkými silami bojovali. Ak už nie
kvôli nám, tak rozhodne kvôli našim
deťom,“ povedal A. Michalík, ktorý
sa 2. augusta zastavil už druhýkrát na
radnici, kde ho prijal primátor mesta.
Podporil jeho myšlienku a poprial mu
veľa vytrvalosti i úspechov v jeho
náročnej misii.
(jh)
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Z Liptova sme priviezli bod
Tvrdošín - Oščadnica 0:0
Tvrdošín - Kazík,
Hutira, Kuljovský,
Krivda, Baláž, Habľák, Palider, Repka
- K, Jamečný, Novák, Sirota (Betuštiak).
Lepšie do zápasu vstúpilo naše
mužstvo, ktoré súpera pritlačilo na
polovičku a vytváralo si gólové príležitosti. Prvá šanca pre nás prišla v
8. min. kedy obrana hostí pred šestnástkou faulovala Sirotu, ktorý si postavil loptu na trestný kop a nádherne
vystrelil pod brvno. O minútu mohol
fanúšikov potešiť Baláž a rozvlniť
sieť po Novákovej prihrávke, žiaľ
jeho nemastnú strelu do stredu brány
brankár hostí zlikvidoval. Aj naďalej
sme dobýjali bránku Oščadnice, ale
snaha väčšinou končila pred šestnástkou, chýbala finálna prihrávka.
Jedinú nebezpečnú akciu v prvom
polčase si vypracovali hostia v 27.
min., kedy po faule pred šestnástkou
z trestného kopu Súkeník zazvonil
na ľavej tyči. O minútu neskoršie sa
pokúšal o šťastie posila domácich
Habľák, ale loptu v rozhodujúcej fáze

dobre netrafil. Bol to ten istý hráč,
ktorý v 32. min. ideálne nacentroval
Novákovi, ale jeho strelu brankár vytiahol na roh. Ku gólu boli blízko naši
ešte v 36. min. kedy urobili poriadny
rozruch v šestnástke hostí a Novák v
páde už loptu nestihol nasmerovať
do siete.
V druhom polčase sa prvá pätnásťminútovka skôr odohrávala
medzi šestnástkami, i keď bližšie ku
gólu boli naši v 59. min., to keď Palider potiahol loptu po pravej strane
ihriska nacentroval pred bránu, ale
ani jeden z hráčov nedočiahol na
loptu, ktorá skončila v aute. S pribúdajúcimi minútami, sa na kopačky
našich hráčov akoby zavesila nejaká
nervozita, väčšinu súbojov vyhrávali
hostia, ktorí v druhom polčase vyrovnali hru a boli domácemu mužstvu
rovnocenným súperom. V poslednej
pätnásťminútovke sme akoby ožili,
vsadili všetko na jednu kartu, žiaľ
nervozita robila svoje, lopta nás vôbec neposlúchala. V nadstavenom
čase to skúšal ešte Hablák, i keď
jeho dobré mierené strela ku tyči už
nemala potrebnú tvrdosť, brankár
ju pre istotu vyrazil na roh. Záver

jednoznačne patril našim, keď v
krátkom čase sme kopali dva rohy,
ale ani z jedného nezapršalo a tak
sa obidve mužstva po poslednom
hvizde rozhodcu porúčali do kabín
bez gólového efektu.
Tvrdošín - Teplička nad Váhom
2:1 (2:0), góly: Palider a Jamečný
z 11 m.
Z. Poruba - Tvrdošín 1:1 (1:0),
gól: Sirota
Dorast
Tvrdošín - L. Hrádok 6:1 (3:1),
góly: Zaťko a Ferenčík po 2, Bukový, Lepáček
Hôrky - Tvrdošín 4:0 (3:0)
Tvrdošín - Lipt. Sliače 7:1 (2:1),
góly: Ferenčík 3, Bukový 2, Precner
a Lepáček
Starší žiaci
Trstená - Tvrdošín 0:2 (0:0), góly:
Tokár 2
Tvrdošín - Krásno n. Kys. 2:1
(1:1), góly: Žuffa, Gregorec
Martin „B“ - Tvr
došín 2:1
(1:1), gól: Pikna
Mladší žiaci
Trstená - Tvrdošín 11:0
Tvrdošín - Krásno n. Kys. 0:6 (0:4)
Martin „B“ - Tvrdošín 17:0 (8:0)

Pohár primátora získal Tvrdošín
Netradične v sobotu
11.8. sa na futbalovom
štadióne uskutočnil tradičný futbalový turnaj
„O Pohár primátora“,
ktorý v tomto roku
organizovala Dedina
Medvedzie - Občianske združenie Medveckých. Na ihrisku si zmerali sily tri
družstvá Dedina Medvedzie, sídlisko

Medvedzie a mestská časť Tvrdošín. Nechýbala ani početná divácka kulisa, známy
harmonikár „Koco - František Medvecký“
a diváci si v príjemnom počasí pozreli
zaujímavé duely. Slávnostný výkop v zastúpení primátora uskutočnil Daniel Kacír
poslanec MsZ, ktorý spolu s predsedom
športovej komisie a poslancom MsZ Milanom Kováčom v závere turnaja odovzdali
ceny a víťazovi turnaja pohár.

žiadnu šancu a po dobrom výkone nastrieľal svojmu súperovi deväť gólov.
Strelecký sa presadil M. Sirota.
Tvrdošín - Sídlisko 3:1 (0:0), góly
Mi. Sirota, Ma. Sirota a A. Kováč - Ľ.
Skuban
V záverečnom zápase sa streli najlepšie celky turnaja. Po obojstrannom
dobrom výkone oveľa mladší hráči Sídliska nakoniec podľahli svojmu súperovi, keď nedokázali zrealizovať svoje
šance a zahodili aj pokutový kop.
Najlepším strelcom turnaja sa stal
Martin Sirota so 4 gólmi, pred Renerom zo Sídliska, ktorý zaťažil súperovo konto troma gólmi, brankárom Ján
Korbeľ a najstarším hráčom turnaja
bol 56 -ročný Daniel Michna. (jh)
Tabuľka:
1.Tvrdošín 2 2 0 0 12:2 6
2.Sídlisko 2 1 0 1 6:3 3
3.Medvedzie 2 0 0 2 1:14 0

V prvom zápase novej sezóny sme porazili Tepličku.

Tabuľky a jarné rozlosovanie
IV. liga dospelí
1. Trebostovo 3
2. Kotrč. Lúčka 3
3. Valča
3
4. K. Lieskovec 3
5. Turany
3
6. Tvrdošín
3
7. Belá
3
8. Záv. Poruba 3
9. Jasenica
3
10. Teplička
3
11. Dúbrava
3
12. Oščadnica 3
13. Rosina
3
14. Stráňavy
3

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

1
1
0
0
0
2
1
1
0
0
0
2
1
1

0
0
1
1
1
0
1
1
2
2
2
1
2
2

5:1
5:2
7:2
7:6
6:5
3:2
4:4
3:6
6:5
5:5
2:4
1:3
2:6
4:8

7
7
6
6
6
5
4
4
3
3
3
2
1
1

V kraji nenašiel
premožiteľa
Nadporučík František Jantošík
sa zúčastnil Krajskej súťaže v hasičskom športe, ktorá sa konala v
Martine a opäť vzorne reprezentoval
naše mesto. Už po niekoľko rokov F.
Jantošík nenašiel v súťaži premožiteľa a nebolo tomu inak ani v tomto
roku. V dvojboji, ktorý obsahuje beh
na 100 metrov cez prekážky a výstup
do štvrtého podlažia v cvičnej veži sa
umiestnil na prvom mieste a postúpil
na celoslovenskú súťaž, ktorá sa konala v Bratislave.
V dvojboji ako jednotlivec si nepočínal najhoršie a zo 120 účastníkov
obsadil konečné 40. miesto.

Cyklojazda histórie
Víťazné družstvo, v stoji zľava: J. Ženčuch, Ma. Sirota, M.
Burdeľ, Mi. Sirota, J. Korbeľ, Ľ. Gregorec, J. Medvecký, rozhodca A. Kolena, Ficek a P. Štubendek ml., v poddrepe: P.
Štubendek st., A. Kováč, V. Jantošík, R. Kováčik, J. Kozáčik
a M. Golboň.

Žaškovský minimaratón
V nedeľu 1. júla sa uskutočnil už 36.
ročník Žaškovského minimaratónu v dĺžke
12,5 km a z nášho mesta sa ho zúčastnili
traja bežci. Viktor Fonfer, Juraj Vajduliak
a Ján Balún.
Najlepšie z našich si počínal V. Fonfer, ktorý vo svojej kategórii obsadil 14.
miesto v čase 1:01, J. Balún obsadil 21.
miesto v čase 1:03 a J. Vajduliak v kategórii nad 40 rokov sa umiestnil na 21.
mieste časom 1:07.

Beh SNP
Dvadsiaty ročník behu SNP, ktorý
sa uskutočnil v nedeľu 5.8., tradične
na trase Roháče -Podbiel s dĺžkou
22 km absolvovali z Tvrdošína Juraj
Vajduliak a Viktor Fonfer. V tridsaťdeväť člennom peletóne si nepočínali najhoršie. V. Fonfer vo svojej
kategórii obsadil pekné piate miesto
v čase 1:31 a J. Vajduliak v kategórii
nad štyridsať rokov skončil deviaty
časom 1:40.

Výsledky turnaja:
Medvedzie Dedina - Sídlisko
Medvedzie 0:5 (0:4), góly: Rener 3,
Iglarčík a Brčák.
Po dobrom výkone zvíťazilo Sídlisko Medvedzie, Dedina Medvedzie
nepremenila ani pokutový kop. Hetrikom sa zaskvel Rener.
Dedina Medvedzie - Tvrdošín 1:9
(0:5), góly: Gill - Martin Sirota 3, P.
Šubendek ml., Burdel, Ženčuch, Ficek, Golboň a Milan Sirota st.
Tvrdošín nedal súperovi takmer

Anna turnaj
Jubilejného 20. ročník futbalového
Anna turnaja, ktorý sa uskutočnil na
ihrisku SPŠ v Medvedzí sa zúčastnili
štyri družstvá (Medvedzie, Dravci,
Biely Balet a Krásna Hôrka). Vo finále vyhralo družstvo Dravcov, ktoré
zvíťazilo nad Bielym Baletom hladko
9:0. Najlepším strelcom turnaja sa stal
J. Repka, ktorý vsietil 5 gólov.
Turnaja sa zúčastnil aj primátor
Ivan Šaško a Rudolf Piták, ktorí v
závere odovzdávali zúčastneným
družstvám ocenenia.

Aj v tomto roku sa v našom meste
zastavia účastníci VI. ročníka Cyklojazdy histórie. „Hviezdicová cyklojazda histórie Spišský hrad - Visla
- Višegrad – Slavkov u Brna - Pustý
hrad Zvolen“, sa u nás zastaví vo
štvrtok 30.8. okolo pätnástej hodiny.
Aj tento ročník cyklojazdy má punc
medzinárodnej úrovne v spolupráci s
historickými zahraničnými mestami z
Maďarska, Poľska a z Čiech.
V rámci „Cyklojazdy histórie“ sa
peletón cyklistov zastaví pred našim
mestským úradom, kde sa stretne so
zástupcami nášho mesta, aby symbolický prijal pozdrav od jednotlivých
miest spájajúcich národné kultúrne
pamiatky na Slovensku a v susediacich štátoch.

Podujatie sa bude konať v dňoch
30. a 31. augusta 2007 a vyvrcholí výstupom na Pustý hrad 1.septembra.

Jeseň - 2007
5. kolo 2. 9. o 1530 Stráňavy - Tvrdošín
6. kolo 9. 9. o 1530 Tvrdošín - Kotr. Lúčka
7. kolo 16. 9. o 1500 O. Jasenica - Tvrdošín
8. kolo 23. 9. o 1500 Tvrdošín - Dúbrava
9. kolo 30. 9. o 1500 Belá - Dulice - Tvrdošín
10. kolo 7. 10. o 1430 Tvrdošín - K. Lieskovec
11. kolo 14. 10. o 1430 Trebostovo - Tvrdošín
12. kolo 21. 10. o 1400 Tvrdošín - Rosina
13. kolo 28. 10. o 1400 Turany - Tvrdošín
IV. liga dorast
Tabuľka:
1. Černová 3 2 1 0 10:3 7
2. Tvrdošín 3 2 0 1 13:6 6
3. Z. Poruba 2 2 0 0 8:2 6
4. Rajec
3 2 0 1 7:2 6
5. Stráňavy 3 2 0 1 8:5 6
6. Belá
3 2 0 1 4:2 6
7. Predmier 3 1 1 1 1:2 4
8. Zuberec
2 1 0 1 5:2 3
9. Lisková
3 2 0 1 5:4 3
10. Hôrky
3 1 0 2 4:4 3
11. L Sliače
3 1 0 2 4:12 3
12. Štiavnik
3 0 1 2 2:7 1
13. Strečno
3 0 1 2 2:12 1
14. L.Hrádok 3 0 0 3 3:13 0
Jeseň
5. kolo 2. 9. o 1300 Stráňavy - Tvrdošín
6. kolo 9. 9. o 1300 Tvrdošín - Černová
7. kolo 16. 9. o 1230 Predmier - Tvrdošín
8. kolo 23. 9. o 1230 Tvrdošín - Zuberec
9. kolo 30. 9. o 1230 Z. Poruba - Tvrdošín
10. kolo 7. 10. o 1200 Tvrdošín - Lisková
11. kolo 14. 10. o 1200 Strečno - Tvrdošín
12. kolo 21. 10. o 1130 Tvrdošín - Štiavnik
13. kolo 28. 10. o 1130 Belá - Tvrdošín
2. liga starší - mladší žiaci
Jeseň
5. kolo 1. 9. o 1000 a 1200 Tvrdošín - Tur. Teplice
6. kolo 8. 9. o 1000 a 1200 Žilina „B“ - Tvrdošín
7. kolo 15. 9. o 1000 a 1200 Tvrdošín - Belá
8. kolo 22. 9. o 1000 a 1200 Bytča - Tvrdošín
9. kolo 29. 9. o 1000 a 1200 Tvrdošín - Dlhá n. Or.
10. kolo 6. 10. o 1000 a 1200 V. Rovné - Tvrdošín
11. kolo 13. 10. o 1000 a 1200 Tvrdošín - Zborov n. Bystr.
12. kolo 20. 10. o 1000 a 1200 Ružomberok „B“ - Tvrdošín
13. kolo 27. 10. o 1000 a 1200 Tvrdošín - Bánová

V Oraviciach rýchlostná prémia
Peletón pretekárov 51. ročníka
cyklistických pretekov Okolo Slovenska v tretej etape budeme mať
možnosť vidieť aj v našom meste.

kúpalisku rýchlostná prémia (pretekári by tu mali byť v čas od 1245 do
1252, pokračovať by mali smerom
na Trstenú a Tvrdošín. Cez naše

Tretia etapa týchto pretekov, ktorá
má štart v piatok 31. augusta v Liptovskom Mikuláši bude prechádzať
cez Oravice, kde bude pri termálnom

mesto by mal peletón prechádzať v
čase od 1310 do 1319 a cyklisti budú
pokračovať smerom na Námestovo
s konečným cieľom v Čadci.

Beh do vrchu
V nedeľu 15. júla sa v Zákamennom uskutočnil 1. ročník behu do
vrchu ako 11. kolo Slovenského
pohára. Na štart trasy dlhej 3,5 km
s vyše 300 metrovým prevýšením
sa postavilo až 90 účastníkov. Nechýbala tu kompletná slovenská
bežecká lyžiarska špička na čele s
Martinom Bajčičákom, ktorý uvedený závod vyhral v čase 14:17.
Pretekov sa zúčastnil aj Viktor
Fonfer, ktorý sa do Zákamenného
presunul na bicykli a vo svojej kategórii obsadil 21. miesto časom
22:50.
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