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Folklórne slávnosti pod Osobitou

Prvýkrát počas svojej 16-ročnej histórie sa medzinárodný folklórny festival „rozšíril“ na dva dni. A že to bolo múdre rozhodnutie potvrdili mnohí návštevníci Folklórnych Oravíc. Konal sa
tradične pod záštitou mesta, bol vydareným sviatkom folklóru.

V tomto roku bol zlatým klincom programu FS Vršatec z Dubnice nad Váhom, ktorý to veru poriadne roztočil.
Už v sobotu 22. júla sa amfiteáter ska, ale aj z Poľska a Čiech. Programozaplnil návštevníkmi nielen zo Sloven- vá ponuka ich nesklamala. Predstavili

sa FS Witow z Poľska, FS Ms Rijeka
z Chorvátska, FS Senior Oravan a dychová hudba Tvrdošanka.
Nedeľné dopoludnie patrilo slávnostnej odpustovej sv. omši v kostolíku
sv. Anny. Popoludnie pokračovalo
príjemnou zábavou. Hlavný program
začal vystúpením súboru Trombity Hanaczikowcow zo Zakopaného z Poľska,
po nich vystúpili Goralská ľudová hudba
zo Suchej Hory, ľudová hudba Klampárovcov, ľudová rozprávačka Ozefa z
Krakovian, Horehronskí heligonkári z
Brezna pod vedením Augustína Nikla,
folklórne súbory Goral zo Suchej Hory,
Senior Oravan, Ms Rijeka z Chorvátska,
Kauguri z Lotyšska, Rosička – Rosa z
Dolného Kubína. Tohtoročným zlatým
klincom programu bol FS Vršatec z Dubnice nad Váhom, ktorý to veru poriadne
roztočil. Ide o súbor známy na domácich,
ale aj zahraničných scénach.
Dubničania zaujali svojskými výrazovými prostriedkami, temperamentom, dokázali, že patria medzi absolútnu špičku folklórnych súborov na Slovensku. Svedčili o tom aj „prídavky“,
ktoré si vynútili diváci potleskom.
(Pokračovanie na 3. str.)
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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

Trojjediný Bože, veľmi dobre viem o tom, že nechcem zostať sám. Chcem ísť k
druhým ľuďom a aj k Tebe. Ale ako sa mýlim, keď chcem ísť k druhým v sebaláske,
v lenivosti, namyslenosti, závisti, chamtivosti, pýche, cudzoložstve, necudnosti,
hlúposti. Pre takéto konanie nebudem môcť ísť ani do Tvojej blízkosti. Preto Ťa
prosím, Bože, v Duchu Svätom, nech viem mať rád ľudí. Nech silno milujem Teba,
aby som dodržiaval príkazy cesty k Bohu: desať prikázaní.
Július Chalupa

Prvé dotyky
Viac ako dva mesiace po parlamentných voľbách - to už je čas. ktorý dovoľuje
predpokladať, že mnohí poslanci by trafili k svojmu kreslu v rokovacej sieni aj so
zaviazanými očami. Je správne, že predvolebné zámery vystriedal nekompromisný
zápas o ich naplnenie, no nemožno sa ubrániť ľútosti, že eufória vyprcháva a s ňou
aj pekné spomienky na prvé dotyky s parlamentným prostredím, nie v úlohe návštevníka, ale poslanca. Ešte šťastie, že zvukový záznam nám umožňuje pripomenúť si
neopakovateľné chvíle, ku ktorým patrí aj rozhovor s Ivanom Šaškom krátko po jeho
zvolení za poslanca NR SR.
*Akú podobu malo prvé spoločné sme sa oboznámili s hlasovacím zariadestretnutie?
ním. Samozrejme, nebolo na ňom nič, čo
Pri prvom stretnutí poslancov sme by človek nevedel okamžite pochopiť.
prevzali na bratislavskom hrade osved* Obzreli ste si aj svoju kanceláriu?
čenia o zvolení.
-Kanceláriu som si prevzal počas druhej
Následne v nedeľu bola za účasti vlád- schôdze NR. Sú to veľmi pekné priestory vynych strán podpísaná koaličná zmluva. bavené základnou komunikačnou technikou
Prvé ustanovujúce zasadanie národnej s možnosťou prijímať návštevy a realizovať
rady bolo 4. júla. Tam sme si prezreli rokovania. Verím, že tam budem rokovať a
priestory národnej rady a takmer celý stretávať sa aj s občanmi nášho mesta.

Mestské zastupiteľstvo rokovalo o pripravenosti škôl
Mestské zastupiteľstvo sa počas
augustového rokovania okrem iných
aktuálnych činností zo života mesta zaoberalo správami jednotlivých komisií a
odborov za uplynulý polrok. Aktuálnu
správu o pripravenosti škôl, predškolských a školských zariadení na nový
školský rok 2006/2007 predniesla vedúca
oddelenia, ktorá pre MsZ spolu s riaditeľmi školských zariadení spracovala tie
najaktuálnejšie informácie s kádrovým
a materiálnym zabezpečením činnosti
školstva v našom meste.
Zo správy vyplynulo, že predškolskú
výchovu budú naďalej zabezpečovať
materské školy, ktoré bude navštevovať
348 detí. Mesto vyšlo v ústrety rodičom
54 dvojročných detí, ktoré môžu navštevovať tieto zariadenia. Priebežne boli v
nich vykonávané nutné opravy a rekonštrukcie menšieho rozsahu. V Základnej
škole Márie Medveckej bude výučba
prebiehať v 27 triedach s približne 660
žiakmi. V škole budú zriadené 2 špeciálne
triedy – 4. ročník pre deti s mentálnym

postihom a 9. ročník pre deti zdravotne a
telesne oslabené. Ich vyučovanie budú v
škole zabezpečovať dvaja špeciálni pedagógovia. Škola poskytne od 1. septembra
jednu učebňu Špeciálnej základnej škole v
Námestove, ktorá v nej zriadi elekovanú
triedu pre žiakov 1. ročníka z nášho mesta.
Tri úspešné projekty za rok 2006 priniesli
škole finančné prostriedky na zakúpenie
interaktívnej tabule, vybudovanie multimediálnej učebne, zmodernizovanie starej
počítačovej učebne o nové počítače, vybudovanie jazykového laboratória, kde bude
elektronický set jazykovej učebne pre 14
žiakov (ovládací pult s funkciou audiodabingu s pripojením digitálneho jazykového prehrávača, kazetového magnetofónu,
videa, CD prehrávača, satelitného tuneru
a slúchadlá s dynamickým mikrofónom).
Pre ženy na materskej dovolenke a nezamestnané ženy pripravila škola možnosť
vzdelávať sa v práci s počítačom a internetom. Informácie získajú záujemkyne u
riaditeľky školy.
Základnú umeleckú školu bude nav-

Stane sa miestom oddychu

števovať okolo 460 žiakov, z toho 254
hudobný a 206 výtvarný odbor. Centrum
voľného času Radosť pripravuje množstvo záujmových a vzdelávacích útvarov,
ktoré poskytnú žiakom tvorivé trávenie
voľného času.
Zo správy o plnení rozpočtu mesta za
I. polrok so samostatným zhodnotením
príjmov a výdavkov vyplynulo, že financovanie jednotlivých kapitol mestského
rozpočtu je priaznivé, čo sa odzrkadlilo
na úprave rozpočtu pre investičné a
rozvojové programy, ktoré sa plánujú
realizovať do konca roka 2006.

Otvoria sa brány škôl
Školy opäť začnú „dýchať“ svojim
pravidelným životom, žiaci a študenti
po dvoch prázdninových mesiacoch
opäť 4. septembra zasadnú do lavíc,
aby spoločne s pedagógmi, učiteľmi a
ďalšími pracovníkmi školstva začali
nový školský rok 2006/07.
Prajeme všetkým hodne zdravia,
štúdijných úspechov a prvákom
šťastný a príjemný „vstup do novej
kapitoly ich života“.

Ústavní a vládni činitelia neobchádzajú Oravu. Poslanec NR
SR Tibor Cabaj a Ján Mikolaj, podpredseda vlády a minister
školstva, pozdravili účastníkov Folklórnych Oravíc.
deň sme „naostro“ hlasovali.
*Aký dojem vo vás zanechalo nové
pôsobisko?
-Do parlamentu sme sa v minulosti
dosť nachodili za inými záležitosťami a
tak jeho priestory i samotnú zasadaciu
miestnosť dôverne poznám. Samozrejme,
nikdy predtým som nesedel v poslaneckej
lavici. Vyskúšal som si ju deň pred zasadnutím, keď nám bolo doporučené, aby

* Čo všetko už ste v súvislosti s
mandátom dostali?
- Tak ako ostatní, aj ja som dostal počítač.
V minulosti sa o nich dosť popísalo. Neviem,
či naši predchodcovia mali iné, ale tento
je bežný, praktický a k prepychovému má
ďaleko. Okrem toho sme dostali karty na
otváranie dverí kancelárskych priestorov
a hlasovacie karty.
(Pokračovanie na 2. str.)

Pozvánka na Dni mesta
Pozývame všetkých občanov na Dni mesta, ktoré sa konajú pri príležitosti 10. výročia
okresu Tvrdošín a na Michalský jarmok, na stretnutia s priateľmi pri zábave, burčiaku, pri stánkoch s tradičnými jarmočnými atrakciami, či praktickými nákupmi.
Tešíme sa na spoločné stretnutie v piatok a v sobotu 22. - 23. septembra pri bohatom
kultúrnom programe, ktorý je venovaný občanom nášho mesta.

Zlatým klincom kultúrneho programu bude hudobná skupina Drišľak,
ktorá na jarmoku vystúpi v sobotu 23. septembra už o 1500 . Nebude
chýbať ani DH Tvrdošanka a ďalší umelci, ktorí vás prídu pobaviť.
Starý park s niekoľkými storočnými stromami si všetky pokolenia Tvrdošínčanov vždy chránili. V rámci celkovej rekonštrukcie parku, kde má odľahčením
potoka Hlísnik vzniknúť vodná plocha, nové chodníky a prvky dotvárajúce túto
dominantu mesta, boli v posledných augustových dňoch dokončené záverečné
rekonštrukčné práce na podstavci pamätníka. Týmto prácam predchádzala reštaurácia sochy - symbolu pamiatky, zobrazujúcej utrpenie vo vojnách.

„Rezbársky plenér“
Chcete vidieť prácu rezbárov na vlastné oči? Túto možnosť budete mať na rezbárskom plenéri, ktorý sa bude
konať od 19. - 22. septembra. Rezbárske dlátka sa zahryznú do dreva v priestoroch pri technických službách a
budú pokračovať na Michalskom námestí.
Plenér bude sprievodnou akciou pri príležitosti Dní mesta a 10. výročia okresu.
Medzi rezbármi nebude chýbať ani Stanislav Ondrík z Krásnej Hôrky, ktorý sa už svojou tvorbou zapísal do
povedomia mnohých ľudí na Slovensku.
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V živom vysielaní Slovenského rozhlasu

Redaktorka Jozefína Mikovínyová si do Diskusného štúdia
Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici 17. augusta pozvala
poslancov NR SR, ktorí sú zároveň primátormi miest a to
primátora nášho mesta a MUDr. Alexandera Slafkovského
z Liptovského Mikuláša, aby poslucháčom vyjadrili svoje
názory, ktoré sa úzko dotýkajú ich práce v parlamente, ale
aj v regiónoch. Pre naše noviny sme vybrali niektoré okruhy
odpovedí nášho primátora.
Ako sa vám skladal sľub pos- strávili v parlamente len jeden deň,
lanca Národnej rady Slovenskej majú nárok na päťmesačné odstupné. Koalícia navrhla nový zákon,
republiky?
„Bol to zvláštny pocit, keď som sa aby odstupné dostali len tí poslanci,
ocitol v najvyššom zákonodarnom or- ktorí budú pracovať v parlamente,
gáne medzi ľuďmi, ktorí už pôsobili v podporíte túto novelu zákona?
„Boli sme to práve my, poslanci zo
parlamente. Mnohých poslancov som
už poznal predtým a myslím si, že mo- SNS, ktorí sme podali tento návrh a je
jím prvým „sadnutím si do poslaneckej len samozrejmé, že ho podporíme.“
S poslancom Slafkovským ste
lavice“ začala zmysluplná práca.“
Vybrali ste si už nejakého asis- v spoločnom výbore pre verejnú
správu a regionálny rozvoj, ktorého
tenta?
„Áno, vybral som si skúseného ste podpredsedom. Vláda schválila
právnika z Ružomberka, pretože moju vianočný príspevok pre dôchodcov,
pôsobnosť v NR chápem odborne a nie však pre všetkých. Tí, čo odišli
najmä širšie ako len z regionálneho dobrovoľne do predčasného dôchodku nedostanú nič, myslíte si, že
hľadiska.
Otvoríte si kanceláriu aj priamo je to správne?
„Je to v podstate len symbolický
v regióne?
„Myslím si, že v Tvrdošíne nie je dar pre dôchodcu, myslím si, že ho
potrebná, tu sa dennodenne stretávam ani veľmi nepocíti, no určite skôr
s ľuďmi na úrade či na ulici, ľudia poteší, hlavne vo vianočnom období.
mi telefonujú, ohlasujú sa a dvere Pokiaľ ide o výšku príspevku, myslím
mám otvorené pre každého, nielen z si, že je to len otázkou času, aby tento
Tvrdošína. Kanceláriu budem mať príspevok nemusel byť, to znamená,
v Bratislave a Ružomberku a plánu- že dôchodcovia by mali mať taký
jem minimálne jedného asistenta aj v dôchodok, aby im postačoval na ich
životné potreby. Náš dôchodca by mal
Bratislave.“
Ste primátorom, poslancom Ži- dosahovať takú životnú úroveň ako v
linského samosprávneho kraja a okolitých štátoch - Rakúsku, Nemecku
poslancom NR SR, zmeníte na tom a ďalších štátoch EÚ.“
Vianočný príspevok by mali dôniečo?
„Voliči rozhodli. Zvolili ma do chodcovia dostávať každoročne, aký
ŽSK, a aj za poslanca NR SR. Pokiaľ máte na to názor?
„Už som hovoril, že dôchodky sú
ide o funkciu primátora, tak voľby
máme pred sebou a až po nich môžeme príliš nízke, v parlamente tento zákon
o tomto rozprávať. Vždy som sa sna- podporím, no z dlhodobého hľadiska
žil urobiť pre Tvrdošín to najlepšie a budem presadzovať, aby sa životná
keďže som dostal od voličov najviac úroveň dôchodcov podstatne zvyšohlasov, nechcel by som ich „zradiť“ či vala.“
Čo hovoríte na zrušenie poplatopustiť. Som pripravený tieto funkcie
využiť pre prácu pre región, urobím kov v zdravotníctve, podporíte tento
všetko preto, aby sa konkrétne výsled- návrh zákona?
„Tieto poplatky iba znepríjemňovaky dostavili. Príjmy verejných a ústavných činiteľov sú verejne známe a sú li život ľuďom. Nešlo iba o tých dvaddané zo zákona. Zrealizujem postupne sať korún, ale o celú agendu, ktorú
spôsob ako pomôcť ľuďom, ktorí pra- bolo treba okolo nej vybavovať. Musí
cujú na verejnoprospešných prácach sa však nájsť nejaký spôsob, ako túto
na technických službách u nás v meste, situáciu vyriešiť a ako pomôcť chorým
tým, ktorí pomoc najviac potrebujú a ľuďom. Pokiaľ sa bude hľadať riešetí , ktorí si to najviac zaslúžia pri ná- nie, určite prispejem k tomu, aby sa
ročných prácach pri úprave a čistení aj zdravotníctvo dostalo na patričnú
mesta – tým určite budem pomáhať aj úroveň EÚ, kde už Slovensko trvale
patrí.“
so svojej poslaneckej odmeny.“
Nová vláda chce viac vyrovnať
Takže zatiaľ dva mesiace po voľbách necítite, že by ste boli pracovne rozdiely medzi regiónmi a týka sa
to aj Žilinského kraja. Ak schválite
neúmerne vyťažený?
„Keď sme si našli čas prísť do Ban- milionársku daň, mohlo by to viesť
skej Bystrice, popri našej práci a na- k vyšším príjmom a tiež k vyššiemu
šich povinnostiach, myslím si, že sa pri prerozdeleniu peňazí do regiónov?
„Táto otázka je namieste, pretože
dobrej organizácii a kvalifikovaných
spolupracovníkoch dá všetko zladiť. na Slovensku sú veľké rozdiely medzi
Samozrejme, že čas mám veľmi nabitý, regiónmi. Tie musíme postupne vyale musím si ho rozdeliť tak, aby bol rovnávať, deje sa tak všade na svete.
zmysluplne využitý a organizovať si Bude úlohou vlády, aby našla kľúč,
prácu v prospech tých ľudí, ktorí mi ako vyrovnať rozdiely medzi regiónmi, k čomu určite prispejú aj poslanci
dali dôveru.“
Verejnosťou boli kritizovaní za SNS.“
Vláda schválila, že vyššie polotí poslanci, ktorí odstúpili a hoci

Dopravná situácia sa zlepší

Niekoľkomesačné obmedzenia na
štátnej ceste I/59 pre Tvrdošínčanov a
návštevníkov mesta sa podľa informácií
spoločnosti Lidl a Tesco skončia v priebehu mesiacov október – november. Na
úseku niekoľkých desiatok metrov do
tohto obdobia budú upravené a úplne
zrekonštruované dve križovatky. Prvá
pri autobusovej zastávke na sídlisku
Medvedzie bude riešená ako kruhový
objazd, čím sa skvalitní priepustnosť
dopravy aj zo sídliska Medvedzie. Križovatka pri kostole je zabezpečená tak,
aby sa zlepšila bezpečnosť chodcov a
taktiež priepustnosť cestnej premávky.
Jej realizácia je pripravená s alternatívou na možnú svetelnú signalizáciu.
Podľa primátora, križovatky zabezpečia bezpečnosť občanov do tej doby,
kým nebude vybudovaný obchvat oravských miest. „Urobíme všetko preto,
aby sme výstavbu obchvatu urýchlili,“
povedal primátor . Pred prípravou
riešenia samotného obchvatu mesta je
v rozpracovanosti postupnosť riešenia dopravy súčasného stavu pre celé
mesto, najmä z pohľadu zabezpečenia

bezpečnosti chodcov, vybudovaním
chodníkov, rôznych zábran, prechodov
pre chodcov, patričné dopravné značenie, rekonštrukcia mosta cez Oravu
a ďalšie doplňujúce funkcie, ktoré by
mali napomôcť už dnes kritickému
stavu v meste.

žené obce a samosprávy dostanú od
budúceho roka viac peňazí, pretože
majú zvýšené náklady, napríklad
na vykurovanie, zimnú údržbu a
podobne, podporíte tento zámer
vlády?
„Samozrejme, že ho podporím,
pretože je prínosom pre vyrovnanie
regionálnych rozdielov, pretože náklady na prevádzku škôl a ďalších zariadení miest a obcí na severe Slovenska
sú oveľa väčšie ako na juhu. Stačí ak
porovnáme náklady na zimnú údržbu
tu na severe a juhu Slovenska, tak je
vlastne najvyšší čas, že sa to začalo
riešiť.“
V druhej časti besedy kládli otázky
poslucháči. Časť z nich uvádzame.
Oravice sa stali už obľúbeným
medzinárodným strediskom cestovného ruchu, sú tam kúpaliska,
lyžiarske vleky. Čo treba riešiť, to sú
nevyhovujúce cesty. Je šanca, že sa
dočkáme v blízkej budúcnosti „dobrej“ cesty do Oravíc a aké sú vaše
ďalšie vízie pri budovaní Oravíc?
„Je veľmi dôležité, aby sa ľudia
dostali k turistickým centrám, aby sa
tam cítili bezpečne. Myslím si, že už
veľa ľudí žije na Orave z cestovného
ruchu, takže je to len otázka času, kedy
vyriešime tento problém.
V meste v týchto dňoch vládne čulý stavebný ruch. Čoskoro
pribudnú do mesta dva obchodné
markety, ale aj nová výrobná firma,
čo je chvályhodné. Nielen mňa, ale
aj viacerých občanov by však zaujímalo, kedy sa začne s výstavbou
obchvatu mesta Tvrdošín. Neúnosné
dopravné zaťaženie spôsobuje problémy celej Orave.
„Myslím si, že cesta, ktorá vedie cez
Oravu, netrápi len mňa ako primátora,
ale trápi všetkých tých, ktorí cez Oravu
prechádzajú, lebo naozaj nepoznám
väčší problém v doprave na Slovensku
v porovnaní so súčasnou situáciou na
Orave. Výstavba celkového obchvatu
Oravou bude naozaj mojou prioritou,
ktorú budem presadzovať vo vláde aj
v parlamente, aby sa tento úsek začal
riešiť s plnou vážnosťou.“
Do akej miery sa budete zaujímať o mediálnu politiku a o verejnoprávny rozhlas?
„Aj v mediálnej politike je potrebné
urobiť poriadok. Verejnoprávne média
si musia plniť svoju úlohu – prinášať
objektívne informácie, počúvať názory
ľudí a najmä pravdivo vstupovať do
diania na Slovensku.“
Už predchádzajúca vládna koalícia hovorila o zoštíhľovaní štátnej
správy, nič sa však v tejto veci nerobilo. Terajšia koalícia chce zrušiť
krajské úrady a už sa ozval proti
tomu pokrik. Sú nám potrebné tieto
krajské úrady?
„Určite budem prvý, čo zdvihnem
ruku za to, aby boli tieto úrady zrušené, pretože už roky sa pasujem so
štátnou správou, ktorá naozaj už len
tým, že „existuje“, škodí občanom.
Jej aparát si vyžaduje nemalé finančné prostriedky, mnohé z jej kompetencií sú prenášané na samosprávu,
mnohé kompetencie sa rušia. Verím,
že v tomto volebnom období sa bude
zbytočná byrokracia zoštíhľovať a
štátna správa bude slúžiť rovnako
každému občanovi, nie tak ako doteraz, keď slúžila k spokojnosti len
„politickým vyvoleným“ častokrát
metódami, ktoré boli v rozpore so
zákonmi a obyčajný človek nemal
šancu si obhájiť ani len svoje základné ľudské práva.

„Zberač“ i pre okres Tvrdošín

Projekt Zásobovanie vodou a odkanalizovanie regiónu Orava,
spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Kohézneho
fondu, štátneho rozpočtu SR a Severoslovenskej vodárenskej
spoločnosti (SVS) nadobudol konkrétnu podobu a SVS slávnostne zahájila stavbu 18. augusta v Námestove. Otvorenia sa
zúčastnil aj primátor Ivan Šaško.
Realizáciou projektu sa okrem to predstavuje rekonštrukciu kanaliiného zosúladí odkanalizovanie a začného zberača Trstená – Tvrdošín
čistenie odpadových vôd so smer- – Nižná a rekonštrukciu čističky odnicou EÚ o čistení komunálnych padových vôd v Nižnej, čím sa zlepší
odpadových vôd. „Sme radi, že aj súčasný stav a vytvoria s podmienky
táto časť Oravy sa dočkala komplex- pre dostatočné zásobovanie vodou
ného riešenia zásobovania vodou a a udržanie životného prostredia na
odkanalizovania, kde v rámci tohto požadovanej úrovni v rámci podmieprojektu sa bude realizovať kanali- nok Európskej únie. Predpokladaný
zácia a vodovod aj v čističkách miest termín ukončenia stavby je december
a obcí v okrese Tvrdošín, no najmä 2008,“ doplnil primátor.

Centrum mení svoju tvár

S rekonštrukciou centra mesta
začal mestský úrad už minulý rok.
Prvým rekonštrukčným impulzom
bola úplná výmena vodovodného
potrubia na Trojičnom námestí a
časti Spiežovej ulice. Sadanie zeminy v časti výkopov presunulo
stavebné práce na samotnej re-

predstavujú rekonštrukciu o zábere
cca 500bm o stavebnom náklade
5 mil, Sk.
Rekonštrukčné práce na výmene
vodovodného potrubia by mali pokračovať na uliciach Hviezdoslavovej a Farskej. Ďalšou ulicou, ktorú
má mesto v pláne rekonštruovať

konštrukcii komunikácie do tohto
roku. Začínalo sa výmenou obrubníkov, položením zámkovej dlažby
na chodníkoch po oboch stranách
námestia, rušením starej a výsadbou novej zelene, asfaltovaním štátnej cesty II/520 až po odbočenie na
Vladinu. Práce rovnakého rozsahu
pokračovali na Spiežovej ulici . Asfaltovanie a výmena obrubníkov

je ulica Vojtaššákova, avšak jej samotná realizácia je veľmi náročná
nielen z hľadiska veľkej frekventovanosti dopravy, ale tiež rozsahom
položenia podzemných vedení, čo
sťažuje jej samotnú realizáciu. Ako
súčasť rekonštrukcie v tejto časti je
plánovaná aj výmena kanalizácie s
prípojkami ku každému rodinnému domu.

Podľa zastavovacieho plánu v
tejto časti mesta je v štádiu rozostavanosti 12 rodinných domov.
K samotnému užívaniu je potrebné vybudovať infraštruktúru a to
vodovod, kanalizáciu, elektrifikáciu, verejné osvetlenie, miestne
komunikácie. Aj keď mesto na
daný zámer získalo finančné prostriedky z ministerstva výstavby,
tie predstavujú len jednu tretinu

stavebného nákladu, zostávajúcu
časť je potrebné zafinancovať z
rozpočtu mesta.
V súčasnom období v rámci
infraštruktúry je už vybudovaná
kanalizácia a v príprave je výstavba vodovodného rozvodu. NN
elektrické rozvody, VN prípojka,
verejné osvetlenie budú realizované
po výstavbe trafostanice a to energetickými rozvodnými závodmi.

Školstvo, medzi ktoré patrí aj
Základná umelecká škola, sa stalo
majetkom mesta v rámci prenesených kompetencií v roku 2002. V
akom stave jednotlivé zariadenia

sme vymeniť strechu za novú, jej
dezolátny stav nezodpovedal ani
hľadisku bezpečnosti,“ povedala
zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková. Súbežne bolo potrebné riešiť

prešli do vlastníctva mesta už nie
je ani potrebné vymenovávať. Jedno je však isté, mesto ešte niekoľko
rokov musí do týchto zariadení
neustále investovať a nielen udržiavať, ale hlavne obnovovať zaostalý
a schátralý stav týchto objektov. V
súčasnom období si okamžité riešenie vynútila pretekajúca strecha
Základnej umeleckej školy. „Museli

rekonštrukciu hygienických zariadení, ktoré už nevyhovovali základným hygienickým požiadavkám.
Boli vymenené vstupné dvere, ako
aj časť okien. „Pred zahájením nového školského roka máme v pláne
zrekonštruovať vstupný priestor do
ZUŠ, ktorým sa čiastočne vyrieši
okolie troch škôl a zdravotného
strediska,“ doplnila V. Jančeková.

V časti ihriska za Základnou
školou Š. Šmálika a Gymnáziom
Tvrdošín vyrastie nová tenisová hala.
Prípravné práce pre realizáciu daného
zámeru predchádzali príprave územia
pre vybudovanie plynovej a elektrickej prípojky. Samotné výkopové

práce začali v polovici augusta. Na cca
400 m2 ploche vzniknú dva tenisové
kurty, ktoré budú slúžiť nielen pre potreby škôl, ale aj pre širokú verejnosť.
Predpokladaný termín prvého odpalu
tenisovej loptičky je stanovený už v
mesiaci október tohto roku.

Pod Žiarcom sa buduje

Využili prázdniny

Tenisová hala

Z Oravíc priamo do Bratislavy

Od 24. júla vznikla nová autobusová
linka, zabezpečujúca priame spojenie
z Oravíc do Bratislavy. Premáva počas
pracovných dní (pondelok – piatok)
okrem (15. 9., 1. 11., 17., 26.12.).

Z Oravíc autobus vyráža o 3.20 h a v
Tvrdošíne stojí na zastávke pri kostole
sv. Trojice v čase o 4.03 h a na sídl. Medvedzie s predpokladaným príchodom
do Bratislavy o 9.00 h.
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Folklórne slávnosti pod Osobitou

(Dokončenie z 1. str.)
Pod Osobitou sa v sobotu a nedeľu ozýval ľudový spev. Zvyky našich
predkov sme mali možnosť vidieť
v priamom prenose na tribúne. I
napriek úpornej horúčave návštevníkom v Oraviciach nechýbalo nič.
Oči a uši si prišli na svoje a dokonca
aj žilky v nohách poniektorých divákov v tomto „rozžhavenom“ letnom
dni sa roztancovali, keď účinkoval
Vršatec.
„V tejto časti Oravy sme prvýkrát a dúfam, že nie posledný. Je to
nádherná časť Slovenska a skutočný
raj pre milovníkov prírody, teplých
prameňov a dobrého folklóru. Sme
radi, že sme sa mohli v Oraviciach
predstaviť aj my a ukázať divákom
časť z nášho repertoáru,“ povedal
nám vedúci súboru Jozef Martinka.
„Ešte sa dvakrát nadýchneme a
ideme na javisko,“ vraveli si členovia
FS Slovenka, naši rodáci z Rijeky z
Chorvátska, ktorí v Oraviciach strávili pekných pár dní, kým sa vydali
na cestu naspäť. Ich programu v sobotu a nedeľu veru nechýbalo nič...
Tí, ktorí prišli do Oravíc, neobanovali, pretože bolo si z čoho vyberať
a pre našich spoluobčanov nechýba-

lo zdarma ani občerstvenie, termálne
kúpalisko a hlavne veľa dobrej zábavy v podaní účinkujúcich súborov
a sólistov. Dobrá nálada vládla aj
medzi organizátormi, ktorí mali plné
ruky práce, aby pripravili tradičné
občerstvenie. A vraj tohto roku sa im
tiež mimoriadne vydarilo, čo si pochvaľovali viacerí naši spoluobčania,
ktorí sa prišli do „prírodnej jedálne“
občerstviť...
„ORAVICE, ORAVICE, môjmu
srdcu blízke..., keď tu prídem pookrejem, zaspomínam na tie zašle
časy, keď sme tuná ovce pásli, seno
dorábali a v kostolíku na sv. Annu sa
za úrodu pomodlili. Nechýbali ani
pekné piesne, keď sme po práci ku
oddychu si sadli, vtedy sme aj občas
nôžky k tancu prinútili. Oravice,
Oravice, môjmu srdcu blízke...., rád
sa vraciam Osobitú pozdraviť a priateľov postretávať...“
Šestnásty ročník je už za nami,
zostali len spomienky, opálené tváre
a veľa z dobrej nálady sa prenieslo aj
do sŕdc tých, čo sa do našich Oravíc
radi vracajú. Priatelia nesmúťte, rok
sa z rokom minie a v Oravicach sa zas
stretneme v tomto čase i keď o rok
starší, ale srdcom mladší...
(jh)

(Dokončenie z 1. str.)
* Správne ste predpokladali, že budete zaradený do výboru pre verejnú
správu. Popri tom sa vám údajne ušli
aj ďalšie funkcie. Ktoré?
-Stal som sa podpredsedom poslaneckého klubu SNS a podpredsedom výboru
pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Predsedom je Tibor Cabaj už dlhoročný a
skúsený poslanec, naviac môj veľmi dobrý
priateľ. Vo výbore sú traja členovia zo
Smeru, dvaja z maďarskej koalície, ďalej
je tam primátor Liptovského Mikuláša za
SDKÚ či bývalý predseda VÚC z Košíc
pán Bauer za KDH.
Neuchádzal som sa o tieto funkcie,
pretože mám dosť povinností ako primátor mesta, a poslanec VÚC. Snažil
som sa držať sa čo najviac v úzadí, no
keď už mi kolegovia prejavili dôveru,
pripadlo mi veľmi netaktné v danej chvíli
ju odmietnuť.
* Voliči očakávajú od parlamentu
kvalitnú legislatívnu činnosť, no na to,
aby poslanci rôznych strán našli aspoň
v niečom spoločnú reč treba, aby sa
najskôr ako-tak poznali.
Ako dlho potrvá vám, aby ste sa v

150-člennom kolektíve aspoň bežne
zorientovali?
S tým nemám problémy, veľa poslancov z HZDS, Smeru a z KDH som poznal
už skôr. Sú tam však aj nováčikovia, ktorí
sú na tom minimálne tak ako ja. Je to
len otázka času, keď sa všetci dokonale
spoznáme a verím, že všetci budú mať
záujem pracovať pre Slovensko. Určite
minimálne tí poslanci, ktorí sme vo vládnej koalícii.
* Ako vnímate počiatočné negatívne reakcie na účasť SNS vo vládnej
koalícii?
- Preferencie SNS sú stabilné, ba potvrdzujú, že čoraz viac voličov je presvedčených o potrebe brániť slovenské záujmy
pred rozpínavosťou a netaktnosťou niektorých politikov maďarskej koalície.
Nemienime obmedzovať a potláčať
práva žiadnej z národnostných menšín.
Ak je však SMK umožnené obhajovať v
národnej rade práva občanov maďarskej
národnosti, nech títo politici nereagujú
hystericky, ak sa do parlamentu dostane
strana s podobným zameraním vo vzťahu
k občanom slovenskej národnosti.
Pavel Abrahám

Je akceptovaný medzinárodnými odborníkmi
Do nášho gotického dreveného
kostolíka zavítala v júli vzácna návšteva - delegácia 13-tich odborníkov,
zapojených do programu Európskej
únie, venovanom kultúrnym aktivitám. Na projekte s názvom „Záchrana
neznámeho kultúrneho dedičstva –
sakrálnych stavieb v karpatskej oblasti participujú fakulty architektúry vo
Varšave, Krakove, Brne a Bratislave,
pozorovateľmi sú architekti z Charkova na Ukrajine. Hlavným odborným
vedúcim projektu je profesor Genaro Tampone z Komory inžinierov
Toskánska vo Florencii.
Zahraničných architektov sprevádzala docentka Eva Kráľová z Fakulty
architektúry Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave. Delegáciu
v kostolíku privítal primátor mesta Ivan Šaško, ktorý ich podrobne
oboznámil s históriou rekonštrukcie
kostolíka z 15. storočia.
Profesor Tampone je odborníkom v oblasti drevených stavebných
pamiatok. Náš kostolík ho prekvapil
svojou zachovalosťou. Osobne sa za
jeho záchranu poďakoval primátorovi
mesta, nešetril slovami vďaky a uznania za jeho záchranu pre budúce generácie. Mnohé zo stavieb tohto typu
sú schátralé a hrozí im likvidácia.
Ako sme sa dozvedeli, záchrana
neznámeho kultúrneho dedičstva
sakrálnych stavieb, do ktorej sa zapojili odborníci z niekoľkých krajín
spočíva v zmapovaní kostolov v tejto oblasti, zaradenie vytipovaných
stavieb do kultúrneho dedičstva a
prevzatie záštity nad nimi. Nás teší,
že k vybraným stavbám patrí aj dre-

vený gotický kostolík v našom meste.
Informácie o vybraných kostoloch
budú prezentované v rámci všetkých
partnerských krajín na CD nosiči a
webovej stránke. Tlačou vyjde turistická príručka a príručka o tom, ako je
potrebné sa starať o drevené kostoly.
Výprava architektov z piatich krajín
si podrobne kostolík zmonitorovala

naprieč Slovenskom, kde si pozreli
desať drevených kostolov. Podľa informácií Evy Kráľovej je na Slovensku
evidovaných päť rímskokatolíckych,
päť evanjelických kostolov. V štátnom zozname národných kultúrnych
pamiatok je zapísaných 27 kostolov
východného obradu, ďalších sedem je
prenesených do múzeí a skanzenov.

a záujem prejavila o fotodokumentáciu pred zreštaurovaním kostolíka.
Odborníci začali svoju „misiu“ vo
Varšave, pokračovali exkurziami v
mazovskej a krakovskej oblasti, nasledovalo zmapovanie severovýchodu
Českej republiky a odtiaľ sa vydali

„I keď priamu finančnú podporu
sakrálne stavby z tohto projektu nezískajú, môžeme im poskytnúť odbornú pomoc, byť im nápomocní pri
projektoch v cezhraničnej spolupráci
s českou a poľskou stranou.“ povedala
docentka Kráľová.
(jh)

Most bol za dva dni prejazdný
Havária a poškodenie mosta, vedúceho k družstvu v Tvrdošíne nadobudla také rozmery, že sa nimi zaoberala nielen regionálna tlač, ale bola znova tendenčne na objednávku niekoho,
znova negatívne pre Tvrdošín medializovaná v celoštátnych
médiách. Primátor na túto tému odpovedal niekoľkokrát,
ostatný raz v priamom prenose redaktorke Banskobystrického
rozhlasu. K uvedenej téme vám prinášame skrátené stanovisko
primátora.
Mesto Tvrdošín nie je vlastníkom je vo vlastníctve Urbáru Tvrdošín a
uvedeného mosta, ani nie je vlastní- preto z tohto dôvodu sa ujal riešiť tento
kom prístupovej komunikácie, pretože havarijný stav Urbár Tvrdošín. Máme

miestna komunikácia končí intravilánom pred železničným podjazdom.
Naše vyjadrenie odvodzujeme len od
skutkového stavu, ktorý zrejme zapríčinil šofér nákladného auta, ktoré

za to, že uvedený havarijný stav bol
vyriešený veľmi rýchlo a najmä zodpovedne, keď uvedenú časť mosta, ktorá
sa vysunula zrejme pod nadváhou nákladu a neprimeranej rýchlosti auta,

Nevyužitý „ladom ležiaci“ priestor za autobusovou zastávkou na
sídlisku Medvedzie sa denno-denne
mení. Bagre a ťažké mechanizmy sa
„zahryzávajú“ do kopca, aby vytvorili
plochu vhodnú pre stavbu supermarketu. Na stavenisku sa pracuje na
plné obrátky, stavebné stroje a ľudia
odvádzajú poctivú robotu. Tempo
prác nasvedčuje tomu, že plánovaný
októbrový termín bude dodržaný.
Intenzívne sa pracuje aj na miestnej
cestnej komunikácií pri vstupe na
sídlisko Medvedzie, kde bude urobený nový kruhový objazd.
Prvé stavebné práce pri výstavbe
supermarketu sa začali v júli a koniec
stavby je určený na október. Za štyri
mesiace bude teda aj Tesco odovzdá-

vať svoje priestory na kolaudáciu.
Nám, zákazníkom už ostáva len veriť,
že toto konkurenčné prostredie pozitívne ovplyvní vývoj cien v prospech
zákazníkov.

bola operatívne odstránená a následne
uvedený úsek bol daný do stavu, ktorý
zodpovedá tomu najlepšiemu riešeniu.
Vzhľadom k tomu, že pod touto časťou
mosta už nepretekala voda, bola táto
časť prietoku zanesená a zavezená
rôznymi odpadmi, čo dokumentuje
aj súčasný stav a najmä existujúci
násyp pred mostom, ale aj za mostom
nasvedčuje tomu, že tadiaľ voda najmenej 10 rokov nepretekala. Myslíme
si, že Urbár Tvrdošín sa zodpovedne
zhostil tejto havarijnej situácie, keď
realizoval túto formu rýchlej opravy a
najmä rýchleho spriechodnenia tohto
mosta.
K stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) sa
môžeme vyjadriť len tak, že ich názor
na skutkový stav je nepravdivý a zavádzajúci, keď práve SVP si v minulosti
neplnil svoje povinnosti pri údržbe tejto časti toku Oravica a predpokladáme,
že zo zákona ako správca tohto toku by
mal byť podľa nášho názoru aj správcom, možno aj vlastníkom tohto mosta,
ktorý je súčasťou vodného toku, aj
keď tento most bol niekedy postavený
najmä pre potreby družstva.
K rôznym názorom štatutárneho
zástupcu družstva Tvrdošín sa nebudeme vyjadrovať, pretože tento subjekt,
ktorý tento most najviac používa a najviac ho za dlhé roky prevádzkovania
zdevastoval sa taktiež vôbec nestaral o
jeho technický stav a uvedená havarijná situácia mu prišla iba vhod, aby sa z
daného stavu tešil, resp. chcel čakať,
ako by si z danej havárie mohol od
niekoho, zrejme od urbáru, vymáhať
nejakú znova vymyslenú škodu.
Je nám veľmi ľúto, že v našom
meste sú stále ľudia, ktorí sa tešia zo
škody iného a sami nepriložia ruku k
záchrane či aspoň pomoci inému, pričom tento vzniknutý stav na moste k
družstvu bol toto príkladom, akí vedia
byť ľudia zlí.

Oproti hotelu Limba vyrastá nové nákupné
centrum Lidl, stavba rastie ako z vody. Stavbyvedúceho Antona Nováka sme sa spýtali, ako
sa im darí a či práce prebiehajú podľa plánu.
„I keď nám prácu narušili dažde, momentálne robíme na komunikáciách. Dorábajú sa
aj vence, naváža sa spodok pod základovú
platňu a čoskoro začneme s kladením krovu.
Zatiaľ všetky stavebné práce prebiehajú
podľa stanoveného harmonogramu. Ostáva
nám ešte zbúrať krajný dom, čo plánujeme v

najbližších dňoch, keď vlastníkovi odovzdáme náhradný dom.
Hlavný objekt predajne už má svoje kontúry, čaká nás ešte výstavba parkoviska a príjazdovej cesty. Prerábať sa bude aj križovatka.
Bezpečnosť pre jej užívateľov bude zabezpečená jej rozšírením a svetelnou signalizáciou. Termíny máme poriadne nahustené, ak
chceme dodržať termín kolaudácie. Následne
budeme privážať tovar tak, aby zákazníci pred
Vianocami tam mohli nakupovať.“ jh

Prvé dotyky

Tri nevesty zo zahraničia
Nahliadli sme do matriky nášho
mesta za prvý polrok 2006 a podľa jej
zápisov sa za toto obdobie narodilo v
našom meste 57 detí z nich bolo 29
chlapcov a 28 dievčat. Chlapci teda
v prvom polroku tesne vedú.
Nás však zaujímalo aj to koľko občanov uzavrelo za spomínané obdobie sobášov. Dozvedeli sme sa, že za
tento čas sa uskutočnilo 36 sobášov, z
nich tri sa uskutočnili v sobášnej sieni
mestského úradu a to v prípadoch,
keď tri nevesty boli zo zahraničia z

Ruskej federácie, Ukrajiny a Izraela
jeden ženích z Čiech.
Na záver sme si nechali tú smutnejšiu časť. V prvom polroku sme
sa navždy rozlúčili s 33 občanmi
nášho mesta.
Tešiť môže aj to, že podľa uvedenej štatistiky za prvý polrok sa v meste narodilo viac detí ako nám zomrelo
obyvateľov. A to je pozitívum, keď
vieme, že po nás po určitej dobe má
kto prevziať kormidlo nášho mestá.
(jh)

Ani Tesco nezaháľa

Termíny majú naozaj nahustené
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Tvrdošanka koncertovala vo Francúzku

Prvých 100 rokov majú za sebou
Tvrdošínsky urbár patrí k najstarším na Orave, jeho výsledky
ho vyniesli na popredné miesta nielen v rámci Oravy, ale aj v
rámci Slovenska. Slávnostné výročné rokovanie urbáru bolo
pre mnohých jeho členov a rodinných príslušníkov aj akýmsi
„rodinným“ a priateľským stretnutím.
V sobotu 24. júna sa členovia ur- vaných - počnúc výborom a končiac
báru zišli na slávnostnom valnom jeho členmi.
zhromaždení, aby si pripomenuli
Rok 1906, kedy bola v Tvrdošíne
100. výročie od vzniku spoločenstva. ustanovená spoločnosť a prijaté staTentoraz si urbárnici na schôdzu novy, podľa ktorých urbárske majetpozvali svojich najbližších partnerov ky prešli do spoločného obhospodaa aj preto sa toto slávnostné rokova- rovania bol dobrým krokom, o čom
nie - „storočnica“ konala v športovej sa mohli presvedčiť po sto rokoch aj
hale, ktorá bola zaplnená takmer do jeho terajší členovia.
posledného miestečka.
Punc výročnému rokovaniu dal aj
Po úvodných slovách predsedu vhodný kultúrny program. Svojimi
urbáru Ing. Ivana Šašku, ktorý priví- piesňami potešila Eva Lucká, tvrdotal prítomných a v krátkosti zhrnul šínska rodáčka, sólistka banskobyshistóriu urbáru od jeho založenia trickej opery, príjemnú atmosféru
až do dnešných dní, pokračovalo navodil aj folklórny súbor Skorušina
rokovanie pracovnou časťou, v kto- a Senior Oravan so svojimi dobovými
rej odzneli správy o hospodárení a ukážkami v pásme „Tí tvrdošínski
činnosti pozemkových spoločenstiev majstri“.
Združenia urbárskych spolumajiteľov
Pri príležitosti okrúhleho výroa Súkromných vlastníkov lesov za čia dostal každý člen urbáru knižnú
uplynulý rok. Prítomní členovia boli publikáciu, v ktorej je podrobne
oboznámení aj so správou o činnosti zmapovaná genéza tohto spoločendozornej rady. V rámci pracovného stva. Okrem knižnej publikácie, na
rokovania urbárnici schválili plány na ktorej sa podieľal Ivan Šaško, Vlasta
ďalší rok. Ak bude urbár pokračovať Jančeková a Erika Čajková si účastníci
v takom trende ako doteraz, o dobré odniesli pamätný medailón a netravýsledky nebude núdza. Chce to však dičnú flaštičku urbárskej borovičky
zosúladiť prácu všetkých zaintereso- s horcom.

Vianočný príspevok

Vianočný príspevok by mali každoročne v decembri dostať poberatelia
starobných, invalidných a sociálnych
dôchodkov, ktoré vypláca Sociálna
poisťovňa. Príspevok by mal byť od
1 500 Sk do 2 000 Sk. Príspevok
2 000 Sk dostanú penzisti s dôchodkom do 3 455 Sk, príspevok 1 750 Sk
bude pre dôchodcov s dôchodkom od
3 456 Sk do 6 910 Sk a 1 500 Sk dostanú
dôchodcovia s dôchodkom od 6 911

Sk do 10 365 Sk. Vianočný príspevok
dostanú riadni starobní dôchodcovia
bez ohľadu na to, či na dôchodku pracujú alebo nie.
Podľa ministerky práce a sociálnych
vecí a rodiny Viery Tomanovej, poberatelia predčasných starobných dôchodkov
príspevok nedostanú, keďže odchod do
predčasnej penzie bol ich dobrovoľným
rozhodnutím. Príspevok by mal štát
vyplácať každoročne v decembri.

Začiatkom júna sa v Dunajskej
Strede konala Medzinárodná akordeónová súťaž Coupe Jeunesse 2006
pod patronátom Confederation

dagógov a umelcov z Veľkej Británie,
Nemecka, Rakúska, Českej republiky,
Maďarska, Poľska a Slovenska.

V silnej konkurencii sa nestratili

Internationale des Accordionistes
(C.I.A.) a International Music Council – UNESCO. S veľkým úspechom
sa jej zúčastnili aj dvaja mladí umelci
– akordeonisti z Oravy. Z tvrdošínskej
Základnej umeleckej školy to bol Ján
ŠPIREC a zo Súkromnej ZUŠ z Námestova to bola Eva PTAČINOVÁ.
Obidvoch pripravuje pedagóg Marek
Kuka. Vo veľmi silnej konkurencii z
Nemecka, Poľska, Českej republiky,
Maďarska a Slovenska získal Janko 2.
miesto v kategórii A a Evka v tej istej
kategórii 3. miesto. Medzinárodná
porota, ktorá hodnotila umelecké
výkony mladých interpretov, bola
zložená z popredných svetových pe-

Prvé zahraničné turné našej dychovej hudby Tvrdošanka sa
uskutočnilo v krajine galského kohúta vo Francúzku, kde sa v
dňoch 22. – 27. júna predstavili spolu s mažoretkami z Martina.
Dvadsaťhodinová cesta autobu- obed a aj keď sme sa tešili na teplú
som bola veľmi namáhavá hlavne pre polievku, nedostali sme ju, vo Franveľkú horúčavu.
cúzsku je to inak. Zjedli sme, čo nám
Prvé spoločné vystúpenie s mažo- dali a pokračovali v ceste do Moreuil,
retkami v domove dôchodcov v Aix kde sme sa zúčastnili asi hodinovéNoulette dopadlo veľmi dobre, pre- ho sprievodu v centre mesta spolu s
tože náš kapelník Ing. Daniel Koleják ostatnými skupinami. Vo večerných
spolu s vedúcou mažoretiek Alenou hodinách sme absolvovali dve dvadAgricolovou vybrali z nášho reper- saťminútové vystúpenia za pochodu s
toáru také pochody a skladby, ktoré mažoretkami. Do hotela sme sa vraspolu zosúladili. Dychovka dnes u cali plní dojmov až neskoro večer.
mladých nie je veľmi v obľube. Je to
Nasledujúci deň sme hneď po
veľmi smutné lebo v Poľsku, Česku, raňajkách cestovali do Calais. Tam
ale aj Rakúsku je dychovka veľmi sme mali krátke uvítacie vystúpenie.
populárna. A preto by som chcela vy- Zážitkom bol pre nás v popoludňajzdvihnúť aj troch mladých ľudí z na- ších hodinách bol veľký sprievod
šej kapely, dvoch
chlapcov a jednu slečnu, ktorí
dychovke obetujú svoj voľný čas
popri zamestnaní
i štúdiu.
Veľký obdiv a
pochvalu si zaslúži celá dychovka, lebo v dnešnej
neľahkej dobe,
keď je problémom uvoľniť sa
zo zamestnania
a všetko ide „do
peňazí“, tak to
málokto pochopí. Navyše muzikanti dochádzajú na skúšky do
Krásnej Hôrky
dvakrát týždenne. Dať všetkých
dokopy, na to je
potrebný „majster“ a tým je nepo- mestom „PARAFA MUSICALE
chybne aj náš kapelník, čo dokázal INTERNAZIONALE“. To vám bola
aj vo Francúzsku.
nádhera, fantázia a veľkoleposť. Čo
V Aix Noulette sme s mažoretka- sme tu videli a počuli, to bolo niečo
mi dôchodcom predviedli program, úžasné. Hralo tu napríklad 130 muktorý na staručkých tvárach vyčaro- zikantov z USA na rôzne a zvláštne
val úsmev a nám bol zadosťučinením nástroje - tak dokonale a perfektne,
ich srdečný a úprimný potlesk.
že nám nabehli až zimomriavky. Bolo
Po vystúpení nasledoval studený tu veľa vynikajúcich kapiel a skupín,

určite to boli profesionáli, a my sme
boli medzi nimi.
Nesklamali sme, hrdo a nebojácne
sme im konkurovali. Skoro jeden a
pol hodiny za dažďa sme hrali a pochodovali v jednom kuse spoločne
s mažoretkami, ktoré i keď mladé,
mleli z posledného a my sme hrali
a hrali...
Bolo to naozaj náročné vystúpenie
- skutočná skúška nielen kvality našej
kapely, čo sa týka hudby, ale hlavne aj
skúška vytrvalosti, pružnosti, zohratosti, rýchlosti a pohotovosti. Veľmi
málo času sme mali na vymenenie
nôt a vypustenie slín z trúb. To sa
muselo udiať čo najrýchlejšie a opäť
sme hneď hrali.
Myslím si, že sme to zvládli bravúrne, že sme nesklamali a výborne reprezentovali
nielen Tvrdošín,
ktorého meno
dychová kapela
nesie, ale hlavne
Slovensko, žiaľ
vo svete ešte stále
málo známe. Niektorí z divákov
na nás reagoval
„Slovakia, ohó,
Praha...“
Našim muzikantom na čele
s kapelníkom D.
Kolejákom patrí
určite veľký obdiv. Svoju misiu
sme perfektne
zvládli. No vďaka
patrí nielen im,
ale aj primátorovi
mesta I. Šaškovi,
ktorý náš zájazd čiastočne finančne
podporil. Vidno, že nám fandí, tak
ako my fandíme jemu.
V závere francúzskeho turné
chcem popriať našej Tvrdošanke veľa
ďalších úspechov, veľa zdravia, veľa
kvalitných vystúpení a nech im to
„hraje od podlahy“.
Oľga Sestreneková

našej cesty zámok Schloss Hoff.
Cestou k zámku sa slniečko
rozhodlo, že nás bude doprevádzať
svojimi lúčmi. Sprievodkyňa, rodáčka zo Zvolena nás oboznámila

na Slovensko a išli sme na Devín,
ktorý sa rozprestiera nad sútokom
riek Moravy a Dunaja, osídlený
bol už v mladšej dobe kamennej.
Panovalo tu i knieža Rastislav.

s bohatou históriou letného sídla
princa Savojského, generála Márie Terézie. Krása záhrad sa nedá
opísať, to musíte vidieť. Botanický
skleník s cudzokrajnými rastlinami je teraz v rekonštrukcii. V poobedných hodinách sme sa vrátili

V roku 1809 ho zničilo napoleonské vojsko. Štúrovci tu oživili
veľkomoravské tradície a Devín sa
stal symbolom slávnej minulosti
slovenského národa. Prehliadkou
tohto hradu sme zakončili našu
exkurziu za poznaním nového pre
nás nepoznaného.
Cestou nazad sme mali kvíz
z histórie a za správnu odpoveď
sme boli odmenení sladkosťou.
Takto nám cesta naspäť ubehla
veľmi rýchlo. Úprimne ďakujem
za dva dni, ktoré som mohla prežiť v príjemnej spoločnosti a s T.
Verzálom.
Katarína Karasová
Za sponzorstvo poďakoval T.
Verzál sponzorom - firme Aldan
- Alojzovi Vidiečanovi, Antonovi
Bugeľovi, Igorovi Medveckému I.M. Servis, SOU Lesnícke Tvrdošín, Danke Ženčuchovej - Merien,
Vavrekovi – RMG a Ing. R. Uherovi - Roja.

Na víkend za hranice

Asi je to šťastie a možno len náhoda, no aj žiaci našej školy majú
možnosť každoročne sa zúčastňovať exkurzií s T. Verzálom a pri
ňom nie je výlet ako výlet.
Na každom výlete zažijete niečo
nové, nové sa dozviete a domov sa
vrátite obohatený o nezabudnuteľné zážitky. Hoci T. Verzál nie je
historik, alebo učiteľ k dejepisu má
veľmi blízko.
Takmer každý rok chodím na
tieto exkurzie a keďže v Rakúsku
som ešte nebola, veľmi ma to tam
ťahalo. Tento raz som vymenila
kamarátku za mamku.
Cestou do Rakúska sme videli
hrad Beckov, Trenčín, elektrárne
Jaslovské Bohunice, televízny vysielač Kamzík, Bratislavský hrad,
most Apollo a ďalšie zaujímavé
veci.
O jedenástej v noci sme dorazili
do hotela vo Svätom Jure, niektorí z nás ukončili deň spoločnou
modlitbou na izbe T.Verzála.
Ráno nás budil jemný dáždik
ale my sme už o pol siedmej vyrážali k rakúskej hranici. Po kontrole pasov sme v mestečku Hainburg stúpali na vrch Branberg.
Tam sme mali ako na dlani celé
mestečko, veľkú časť Bratislavy,
hrad Devín, zákutia Dunaja i cieľ

Kvetinové variacie
Aj tak by sa dala nazvať výstava obrazov, ktorá sa uskutočnila v mestskom
kultúrnom stredisku. Autorka Halina
Romualda Zięba mala u nás na Slovensku
prvú zahraničnú výstavu s „kvetinovou“
kolekciou. Dvadsať štyri obrazov, ktoré
boli aj predajne dokázala, že vie maľovať
s citom a dušou, nezaprela v sebe, že bola
žiačkou vynikajúceho poľského maliara
Józefa Podkanowicza. Maľovaniu sa prevažne venuje iba vo voľnom čase.
Halina Romualda Zięba, je rodáčkou
z Warminského Lidzbarku na severe
Poľska. Po štúdiách v Krakove a vo Var-

šave začala pracovať v rehabilitačnom
sanatóriu v Rabke, neskôr učila osem
rokov v základnej škole v Koscielisku a
od roku 1981 je profesorkou združenia
stavebných škôl. Viac ako dvanásť rokov
viedla rehabilitačné centrum pre olympionikov v Zakopanom. Veľkou láskou
Haliny je aj jachting.
Oravu má veľmi dobré zmapovanú, i keď času nemá nazvyš veľmi rada
chodieva aj do Oravíc. V súčasnosti je
riaditeľkou terapeutickej poradne Poľskej
vedeckej spoločnosti v Zakopanom a žije
v Koscielisku.

Umelkyňa vystavovala prvýkrát na Slovensku.

5

Milovníci dychovej hudby si prišli na svoje

Poďakovanie za srdečnosť a ústretovosť
Šport a kultúra patria k tomuto
mestu. Presvedčilo nás o tom aj toto
letné obdobie. Mesto pripravilo akcie
rôzneho druhu a zamerania, ktorých
sa mohli zúčastniť občania nášho
mesta, ale aj z blízkeho okolia, či už
to bol šport alebo pripravené kultúrne akcie.
V zdravom tele zdravý duch - táto
rovnica v plnej miere platí aj v našom
meste. Zastavili sme sa pri našich
starších a zdravotne postihnutých občanoch, pretože aj pre nich je pohyb
doslova „živnou“ pôdou, i keď niekedy je to pri ich staršom veku a zdravotných ťažkostiach problémom.
Kto sa však vydal niekedy s touto
kategóriou našich spoluobčanov za
pohybom, bol milo prekvapený s
akým entuziazmom sa dokážu dať
dokopy, aby si aspoň čiastočne zregenerovali svoje telá.
A nebolo tomu inak ani v tomto
roku. V priebehu júla a augusta boli
z mesta do Oravíc vypravené štyri
autobusy plné našich spoluobčanov.
Záujem je z roka na rok väčší, ako
nás informovala Marta Bakošová,
ktorá patrí k hlavným organizátorom takýchto podujatí: „Mesto aj v
tomto roku opäť poskytlo zdarma
autobusy do Oravíc a späť, aby sme

opäť mohli v Oraviciach pookriať na
tele i na duši.“
Po dobrom kúpeli ich čakal pripravený obed na chate v Oraviciach s
kalíštekom pravej hafirovice, čo bola
zase pozornosť podniku a samozrejme nechýbala tu dobrá nálada spestrená humorom a spevom.
Prekvapenie čakalo aj na samotnú
organizátorku M. Bakošovú, ktorej
odovzdali v mene účastníkov akcie
pani M. Štureková a A. Kováčová z
Krásnej Hôrky pekný kvietok a sladkú odmenu z príležitosti jej menín.
V tomto letnom období, to už bol
štvrtý takýto turnus, ktorého sa z
nášho mesta zúčastnilo vyše dvesto
starších a zdravotne postihnutých
občanov. Je závideniahodne, ako sa
práve táto kategória občanov dokáže
zorganizovať, nie preto, že musia, ale
preto, že chcú a že sa im to páči. Na
druhej strane sú nesmierne vďační
vedeniu mesta a „svojmu“ primátorovi, ako zvyknú hovoriť o Ing.
Ivanovi Šaškovi, že na nich nezabúda a už toľko rokov im pravidelne
vychádza v ústrety. „A keď budete
o nás písať, nezabudnite poďakovať
hlavne jemu, za jeho srdečnosť a ústretovosť, ale aj za to, že na nás nezabúda.“
(jh)

Kytička k 400-ročnici Witowa

K družobným mestám, s ktorými mesto Tvrdošín nadviazalo
spoluprácu je v družobnej Gmine Kościelisko aj poľský Witow.
Vojt Gminy Kościelisko Bohdan Pitoń a primátor mesta Ivan
Šaško podpísali v Oraviciach v roku 2000 družobnú zmluvu,
kde bola dohodnutá vzájomná spolupráca v hospodárstve a
obchode, životnom prostredí, turistike, kultúre, športe a ďalších
činnostiach.

Rok 2006 je historickým medzníkom v dejinách Witowa, pretože v tomto roku si obec pripomína 400. výročie
svojho založenia. Historické dokumenty hovoria, že v roku 1606 bola založená
osada Witow, ktorého názov pochádza
od mena Stanisława Witowskiego,
krakovského radného, ktorý mal od
poľského kráľa generálne privilégia na
zakladanie obcí a v rokoch 1616 -1624
bol starostom Nowego Targu.
Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú Witowianskej vatry
(2001 - 2006). Delegacja z Gminy
Kościelisko sa zúčastňuje Folklórnych Oravíc. Družba je nadviazaná
medzi školami, kultúrnymi zariadeniami (výstava obrazov maliarky
Haliny Romualdy Zięby v našom
mestskom kultúrnom stredisku) a
týka sa tiež výmeny skúseností s

prácou v samospráve. Aj naše mesto
sa pripája ku všetkým gratulantom
pri príležitosti tohto okrúhleho výročia a veríme, že spolupráca ktorá
bola podpísaná v uvedenom roku sa
bude naďalej rozširovať vo všetkých
oblastiach nášho života.

Michalské námestie v Tvrdošíne sa poslednú júlovú nedeľu
stalo dejiskom krajského festivalu dychových orchestrov pod
názvom Fordych Tvrdošín.
Úvod patril monster koncertu, fialná orchestra denta z Limanowej
vystúpeniu mažoretiek a uvítacím oslavovala v tomto tohto roku už
príhovorom primátora Ivana Šašku a 75. výročie od svojho založenia.
Jozefa Kohúta, predsedu Združenia Vedúcim dychovej hudby je Roman
dychových hudieb Slovenska pre Kogutowicz, ktorý dychovku vedie
už dvadsať rokov. Vyše štyridsaťŽilinský kraj.
„Aj vďaka pochopeniu a ústre- členná kapela to na javisku so svojou
tovosti vášho primátora I. Šašku sa mládežou pekne rozohrala.
„Mali sme aj trochu trému,“ povetáto prehliadka mohla uskutočniť
vo vašom meste. Ďakujeme mu za dal nám R. Kogutowicz, ale tá rýchlo
takýto aktívny prístup a bodaj by na opadla, keď sme videli, že naša hudba
Slovensku bolo viac takých primáto- si našla priaznivcov aj vo vašom mesrov. Pre rozvoj dychovky by to bol te. Teší nás, že sme tu mohli vystupoten najlepší impulz,“ povedal okrem vať, bol to náš medzinárodný debut
a veríme, že nie posledný. Festival
iného J. Kohút.
A potom sa už na pódiu prezento- ste dobre pripravili a naše poďakovali dychové hudby rôznych žánrov a vanie patrí všetkým organizátorom.
zameraní. Predstavili sa Fatranka zo Samozrejme, že aj primátorovi vášho
Žiliny, Kysučanka z Kysuckého No- mesta, ktorý dychovej hudbe rozumie
vého mesta, Kýčera z Lokce, Mest- a musí ju mať rád, keď ste tu dokázali
ský dychový orchester z L. Mikuláša, usporiadať taký festival.“ Dychovka
Supranka z Ružomberka, Turčianka
z Martina, Oravanka z Trstenej a
domáca dychovka Tvrdošanka. Ako
hosť festivalu vystúpila parafialna
kapela denta Poľska z Laskowej.
V pripravenom „amfiteátri“ už
sedelo nemálo divákov, s pribúdajúcimi tónmi dychových kapiel sa
Michalské námestíčko začalo čoraz
viac zapĺňať divákmi, aby nakoniec
okupovali takmer celé námestie.
Umúdrilo sa aj počasie a po krátkom
doobedňajšom dáždiku si Fordych
prišlo pozrieť aj slniečko a zostalo až
do konca vydareného podujatia.
Ten, kto prišiel neobanoval, pretože si mohol vypočuť tie najlepšie
dychovky, s ktorými v rámci kraja
súbory koncertujú, čo potvrdili aj
vedúci jednotlivých dychových kapiel. Vydarené nedeľné odpoludnie
prilákalo do pripraveného „hľadiska“ z Poľska hneď po svojom vystúpení
najmenej päťstovku divákov všet- nasmerovala svoju cestu do našich
termálnych bazénov, kde sa účastkých vekových kategórii.
Kapela za kapelou sa postupne níci išli vykúpať. Ako nám povedal
striedali na pripravenom pódiu a di- R. Kogutovicz - bola to pre nich tá
správna odmena po potlesku.
váci nešetrili potleskom.
Posledné vystúpenie v rámci tohPríjemným prekvapením boli aj
hostia z Poľska z Laskowej. Para- to festivalu patrilo našej dychovke,

Vedenie mesta im tiež pomáha

V časopise dobrovoľníckeho
sektora Humanita, bol uverejnený
rozhovor s predsedom Združenia
zdravotne postihnutých Oravy Mgr.
Martinom Gočalom, ktoré má sídlo
v našom meste. Nás zaujala tá časť,
kde bola spomenutá spolupráca aj s
našim mestom, pretože tajomníčkou
tohto združenia je Tvrdošínčanka
Marta Bakošová.
Združenie spolupracuje s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a
rodiny SR, vedením Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Námestove, pobočkou Sociálnej poisťovne
v Dolnom Kubíne, primátormi a starostami miest a obcí v regióne Oravy. „Musíme vyzdvihnúť aj pomoc
a ochotu vedenia mesta Tvrdošín.
Výborne spolupracujeme i s predstaviteľmi Katolíckej univerzity v
Ružomberku a jej detašovaným
pracoviskom a študentmi v Dolnom Kubíne. Spomedzi neštátnych
subjektov si navzájom pomáhame s
Konzultačným a informačným centrom EDUKOS v Dolnom Kubíne,“
povedal M. Gočál.
Dozvedeli sme sa, že rekondičné
pobyty organizujú v rekreačných
zariadeniach v Turčianskych Tepliciach a v Oraviciach s možnosťou
kúpať sa v termálnom kúpalisku a
absolvovať kúpeľné procedúry. Okrem pobytu pre dospelých občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím a

Ocenenie pre darcov krvi
Ako nás informovala Ľubica Dubnicayová, riaditeľka ÚS SČK, od 1.
januára 2007 bude SČK udeľovať
Medailu profesora MUDr. Jána Kňazovického dobrovoľným darcom krvi.
„Toto humánne ocenenie je poďakovaním, ale aj vyjadrením úcty všetkým ľuďom, ktorí svoj život zasvätili
takýmto človečenským a ľudským činom. Slovenský Červený kríž Územný

spolok Orava Dolný Kubín sa preto
obracia na všetkých bezpríspevkových
darcov krvi, ktorí splnili podmienku
udelenia medaily, ženy, ktoré darovali
bezplatne najmenej 80 a viac krát krv
a mužov, ktorí darovali krv 100 a viac
krát, aby sa prihlásili na Slovenskom
Červenom kríži Územnom spolku
Orava Dolný Kubín ul. J. Ťatliaka
2051/8 026 01 Dolný Kubín.“

nepriaznivým zdravotným stavom
uskutočnili aj pobyt pre deti so zdravotným postihom a ich rodičov. Na
každom pobyte zabezpečujú prednášku o zákone o sociálnej pomoci
a kultúrno-spoločenský program.
Deti zasa majú možnosť využívať
internet.
„Snažíme sa zlepšovať svoju
činnosť, rozširovať ju a prioritne zapájať mládež a deti so zdravotným
postihnutím do našich aktivít. Na
druhej strane chceme pritiahnuť aj
dobrovoľníkov mladšej generácie
a rozširovať tak dobrovoľníctvo na
Orave, aby si v práci s hendikepovanými všetci viac uvedomovali cenu
zdravia a v príkladoch životného
optimizmu nachádzali pravé hodnoty
života,“ dodal M. Gočál.

ktorá pod vedením kapelníka Daniela Kolejáka sa opäť predviedla v
skvelom štýle a dokázala, že každým
dňom jej úroveň stúpa.
„Cieľom tohto krajského festivalu
bolo priblížiť dychovú hudbu širokej
verejnosti nielen v jej klasickej podobe, ale aj v novšom ponímaní, pretože tak, ako všetky hudobné žánre aj
dychová hudba prechádza určitými
etapami vývoja. Novým trendom sa
musíme prispôsobovať aj my, hlavne
preto, aby sme boli bližšie k mladšej
generácii, pretože to je tiež jedným
z našich cieľov,“ povedal nám D.
Koleják.
Dozneli trúbky, dozneli bubny,
Michalské námestie postupne opúšťali spokojní diváci, ktorí si prišli
v toto nedeľné odpoludnie užiť
dychovku v priamom prenose. My
môžeme smelo povedať, že v našom
meste uzrel svetlo sveta nový festival
dychových hudieb. Ak by sme mali

hodnotiť úroveň z pohľadu existujúcich festivalov v rámci kraja, tak
musíme povedať, že mal šmrnc, úroveň a bol prehliadkou tých najlepších
súborov v rámci kraja.
Po Folklórnych Oraviciach, ktoré
už majú svoj zvuk a pevné miesto v
kultúrnom kalendári sa k nim radí aj
Fordych. Mesto tak rozšírilo svoju
letnú kultúrnu ponuku nielen pre svojich obyvateľov, ale aj pre návštevníkov z iných miest, ktorých tu tiež
bolo v uvedený deň nemálo. (jh)

Tvrdošanka na Dychfeste
V dňoch 12.-13. augusta sa v
prírodnom amfiteátri na Nábreží
Oravskej priehrady uskutočnil „námestovský Dychfest 2006, ktorého
sa zúčastnila Tvrdošanka, ktorá
opäť prekvapila prítomných divákov
svojou hrou a patrila k najlepším dychovkam, ktoré tam hrali.
Okrem našich sa tu predstavili dychovky Rabčanka, Bernolák,
Oravanka, Kýčera, DH OSP Lipnica
Wielka a DH OSP Lipnica Mala. K
spestreniu nedeľňajšieho odpoludnia
prispeli mažoretky, skupina Hop-Cup
a Emgeband.

Sociálna poisťovňa informuje

Zmeny v dôchodkovom poistení od
1. augusta 2006
Od 1. augusta 2006 štát platí dôchodkové poistenie aj za fyzickú
osobu:
a) ktorá sa riadne stará o dieťa do
šiestich rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec
alebo ako samostatne zárobkovo činná
osoba, nebol jej priznaný predčasný
starobný dôchodok alebo invalidný
dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek
a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti.
Ak sa rodičom narodí dieťa po 1. auguste 2006 je potrebné podať prihlášku
do 15 dní odo dňa narodenia dieťaťa!
b) ktorá sa riadne stará o dieťa s
dlhodobo nepriaznivým zdravotným
stavom po dovŕšení šiestich rokov
jeho veku, najdlhšie do 18 rokov veku
dieťaťa, ak nie je dôchodkovo poistená
ako zamestnanec alebo ako samostatne
zárobkovo činná osoba, nebo; jej priznaný predčasný starobný dôchodok
alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila
dôchodkový vek a podala prihlášku na

dôchodkové poistenie z dôvodu tejto
starostlivosti.
c) ktorej sa poskytuje peňažný
príspevok za opatrovanie, v rozsahu
najviac 12 rokov, ak nie je dôchodkovo
poistená ako zamestnanec alebo ako
samostatne zárobkovo činná osoba,
nebol jej priznaný predčasný starobný
dôchodok alebo invalidný dôchodok,
nedovŕšila dôchodkový vek a podala
prihlášku na dôchodkové poistenie z
dôvodu tejto starostlivosti.
Ak fyzická osoba je fyzickou osobou
uvedenou v bode b) a c) k 1. augustu
2006 a podá prihlášku do 31. augusta
2006. povinné dôchodkové poistenie jej
vzniká od 1. augusta 2006.
Fyzické osoby môžu podať prihlášku
na dôchodkové poistenie v Sociálnej
poisťovni, pobočka Dolný Kubín (tel.
č. 5815127), resp. na vysunutom pracovisku v Tvrdošíne (tel. č. 5323604).
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že podaním prihlášky na povinné dôchodkové
poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie nezaniká, je potrebné podať odhlášku z
dobrovoľného dôchodkového poistenia.
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Mnohé ženské srdiečka sa potešili
V rámci Dní mesta sobotné augustové popoludnie na Michalskom
námestí opäť znelo hudbou a peknými pesničkami v podaní populárneho

speváka Petra Stašaka, Silvie Blizniakovej a Petra Klimenta, ktorí prišli
pobaviť našich občanov.
Počasie na jednotku, diváci ne-

Vyrástol „krásavec“
Aj tak by sme mohli nazvať hríb,
ktorý našiel Rastislav Lukáčik v
tvrdošínskom chotári.
Tento úplne zdravý unikát
o rozmeroch klobúka 36 x

30 cm vážil presne 1,90 kg.
Ako nás informoval Pavol Lukáčik, otec Rastislava, tesne pri dvojhríbe rástlo ešte jedenásť zdatných
„súrodencov“, ktoré jeho syna veľmi
potešili. Na otázku ako
„skončí“ z nich ten najväčší, sme dostali odpoveď, že budú z neho
vyprážané rezne.
Hríby rastú, presvedčili sme sa o tom i
osobne. „Lukačíkovcom
sa dobre chodí na hríby.
Najprv urobí letecký
prieskum syn Peter, ktorý je profesionálnym letcom a momentálne slúži
na Sliači a oni potom už
na vytypované miesto
si prídu zobrať takého
nevšedného krásavca,“
môžeme len podotknúť
s úsmevom. Na snímke
s nevšedným hríbom je
Pavol Lukáčik. (jh)

dočkaví a netrpezliví, s troškou
trémy pred vystúpením bol aj P. Stašák, ktorý sa v týchto dňoch vrátil z
Chorvátska, trochu sa obával, ako ho
obecenstvo prijme. No len čo vystúpil
na javisko, už sa ozval potlesk, ktorý
rámcoval potom celý program.
Peter nesklamal ani v Tvrdošíne,
jeho typické pesničky s chorvátskym
podtónom dokonale rozohrali žilky v
mnohých ženských srdiečkach všetkých vekových kategórii.
Bolo mu trochu ľúto, že si nemohol
zaspievať s naším spevákom Milanom
Hrčkom, ktorý v tomto termíne vystupoval v Liptove.
Spevácky prekvapila aj Silvia a
Peter Kliment, ktorí vhodne doplnili
repertoár Petra Stašáka.
Mnohým z divákov sa nechcelo
odísť, Peter musel pridávať zo svojho
bohatého repertoáru ďalšie a ďalšie
pesničky. Voľný nebol ani po skončení koncertu, pretože musel ostať
na námestí (a on ostal rád), aby splnil
túžbu tých, čo chceli od neho autogram.
(jh)

Cítili sme sa tu fantasticky

Pán Stašák, čo hovoríte
na Tvrdošín, páčilo sa vám
u nás?
- Žijem na Slovensku, mám
rád Slovensko a ani nikde
inde žiť nebudem, lebo sa mi
to v takom veku už neoplatí
a naozaj môžem povedať, že
v Tvrdošíne bolo fantasticky.
Na Orave nie som prvýkrát,
ale ešte som nebol v Tvrdošíne, a keďže „Na Orave dobre,
na Orave zdravo...“ , tak vo
vašom meste je nenormálne
dobre a zdravo. Bolo mi tu
veľmi dobre.
Moja duša sa uspokojila, keď
sme tu prišli. majskôr tu nebol
skoro nik a bál som sa, že ma
tu nemajú ľudia radi, ale potom
som zistil, že tak ako ich mám
rád ja, majú radi aj oni mňa.
Naša kapela a speváci pozdravujú primátora a všetkých
občanov vášho mesta cez vaše
noviny. Cítili sme sa fantasticky, dúfam, že sme tu neboli
naposledy.
(jh)

Radnicu navštívili zahraniční hostia

Delegáciu vedenú Prof. PhDr.
Jozef Sipkom, CSc. z Filozofickej fakulty z Prešova, riaditeľom Inštitútu
rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky
prijal v júni primátor Ing. Ivan Šaško. Návšteva tvrdošínskej radnice,
Galérie M. Medveckej a dreveného
gotického kostolíka bola „jediným
dotykom“ Rusov, Maďarov, Slovákov
a Čechov s Oravou okrem Nižnej.

Tam sa konala recitačná súťaž – pokračovateľka Puškinovho pamätníka
s názvom „Ars poetika“.
Celoslovenské kolo tejto súťaže, v
ktorej si svoje sily zmerali žiaci ZŠ,
stredných, ale aj vysokých škôl sa uskutočnilo už druhý rok v Nižnej na Orave.
Súťaž zorganizovali rusisti Slovenska
na čele s prezidentkou tejto organizácie
profesorkou Evou Kollárovou.

Ten istý deň primátor prijal na radnici aj francúzskych študentov s
profesormi, ktorí majú už viacročnú spoluprácu s našim gymnáziom.

Ako prišli sv. Cyril a Metod do Tvrdošína

Keď svätí Cyril a Metod prišli do
Veľkomoravskej ríše, hneď sa pustili
do roboty. Sotva porobili najpotrebnejšie veci, vydali sa na cesty,
aby vyučovali ľudí a obracali ich na
novú vieru. Pri týchto cestách zašli
napokon aj na Oravu. V tých časoch
tu mali vládu v rukách pohanskí
kňazi, čo v hájoch a tmavých horách
pod vysokánskymi stromami nútili
ľudí, aby obetovali dary pohanským
bohom. Volali sa žreci.
Keď sa žreci dozvedeli, kto prichádza do ich kraja, pochytila ich taká
zlosť, že by vierozvestov najradšej
boli zaraz zmámili.
„Veď tí nám nielen ľudí od viery
otcov a dedov odvrátia, ale aj staré
oltáre pováľajú, ak ich nájdu,“ nariekali jedni.
„ľ chlieb nám vezmú z rúk, nuž
nám potom nič iné neprichodí ako
zhynúť hladom!“ lamentili zas druhí.
A keď ktorýsi zo žrecov spomenul, že
Cyril a Metod nesú so sebou veľké sekery, ktorými rúcajú oltáre a zotínajú
posvätné stromy na Žiaroch a Žiarcoch, rozhodli sa novotárov zniesť
zo sveta. Lenže robota sa im akosi
nedarila, lebo kdekoľvek prišli Cyril
a Metod, ľudia išli za nimi a chránili
ich, a tak sa ich žreci nemohli ani len
dotnúť. Pohanskí kňazi často ľudí
plašili a naháňali im strach. Vodievali so sebou skrotené medvede, ktoré
bručali, zuby vycierali, a preto sa ľudia radšej pred nimi schovávali.
V tie časy bolo vraj najviac pohanských žrecov v Tvrdošíne. Tam aj
svätých vierozvestov čakala najťažšia
robota, lebo tam sa na nich najviac
zastrájali. Ľudia im to, pravdaže, zaraz zvestovali, ale oni sa nebáli a iba
toľko povedali:
„Keď sme inde boli, aj ta pôjdeme

v mene Božom!“ A tak naozaj jedného dňa Cyril a Metod došli až do
Tvrdošína. Prv ako začali vyučovať,
zrúbali na námestí starú zoschnutú lipu, pod ktorou žreci kladievali
oheň a obetúvali bohom. Z dreva
lipy potom postavili veľkú kazateľnicu, odkiaľ mohli kázať a novú vieru
ohlasovať. Pohanskí žreci škrípali
zubami od zlosti, keď videli, čo títo
dvaja vyčíňajú v ich meste. Keď však
usúdili, že škrípaním a nadávkami
proti nim nič nezmôžu, dali jedného
dňa hlavy dovedna a chystali proti
nim pomstu. Najprv bolo treba počkať na takú príležitosť, aby sa im
plán čo najlepšie podaril. Tá chvíľa
čoskoro nadišla. Bolo to v lete, keď
Cyril a Metod chceli na námestí kázať všetkým ľuďom z okolia.
Vtedy povie hlavný pohanský žrec
ostatným:
„Viete, že Cyril a Metod veľmi
kazia našich ľudí. Ak ich tu ďalej
necháme, ľudia pôjdu za nimi a my
ostaneme naskrz bez roboty.“
„Tak je!“ prisvedčili žreci. „Lenže
čo teraz robiť, aby sme prekazili cesty
tým novotárom?“
„Rozprášime ich tak, že ich nikto viac nedostane dovedna,“ vraví
hlavný žrec.
„Ako však toľkých ľudí rozoženieme, keď sa tí hocikoho nezľaknú, ba
ľahko sa postavia proti nám. Vedia,
že nás môžu premôcť, keď ich je
mnoho,“ namietal jeden zo žrecov.
„Preoblečieme sa za medveďov
a uvidíte, čo sa bude robiť. V tomto
kraji sa medveďov kažďý bojí. Hneď
sa všetci rozpŕchnu, sotva nás zazrú,“
vyhutoval najhlavnejší žrec.
„Hej, dobre povedáš!“ prisvedčili
ostatní, a potom už len čakali na príhodnú chvíľu. Nečakali dlho, lebo už

sa blížila slávnosť, na ktorej mali Cyril a Metod kázať Oravcom, čo vtedy
žili okolo Tvrdošína. Po kázni mali
odísť ďaleko za Babiu horu a vyučovať novej viere na poľskej strane.
ľ zišlo sa v ten deň na námestí v
Tvrdošíne veľmi mnoho sveta. Ale
sotva Cyril povedal prvé slovo, vyhrnul sa odkiaľsi od Velingu kŕdeľ
medveďov. Ako bručia, tak bručia i
mrmlú. O chvíľu sa pustili do revú
a hybaj rovno medzi ľudí. Ľudia sa
hneď veľmi zľakli, deti sa rozplakali
a už-už sa chcelo všetko rozutekať.
Vtedy sa Metod obrátil k Cyrilovi a
čosi mu pošepkal do ucha. Ten chvíľku počkal, akoby tuho rozmýšľal, potom vystrel ruku a celkom pokojným
hlasom vraví ľuďom z kazateľnice:
„Nebojte sa, dobrí ľudia! To nie sú
medvede, ale pohanskí žreci. Prišli
sem iba preto, aby vás nastrašili a aby
ste sa rozutekali do svojich domovov.
Mrzí ich, že chodíte za nami.“
Ľudia sa na chvíľu upokojili, ale
keď medvede aj naďalej bručali,
vyskakovali a všelijako plašili ľudí,
Cyril sa obrátil k medveďom a vyzvedal sa ich:
„Vy že ste medvede?“
Žreci popreobliekaní v medvedích
kožiach znova zabručali a kývali hlavami, že sú naozajstné medvede. Vtedy Cyril zvolal mocným hlasom:
„Keď chcete byť medveďmi, staň
sa! Od týchto čias budete sa túlať v
oravských vrchoch, každý sa vám
bude vyhýbať a utekať od vás!“
V tú chvíľu ukrutne zrevali a voľky-nevoľky pobrali sa preč od ľudí
do oravských hôr každý inou cestou.
Ktorési sa pustili pod Babiu horu, iné
zas do Oravíc a pod Roháče, a tie, čo
by najradšej v najtmavšom lese žili,
zamierili pod Maguru. Ba dajedny

sa zatúlali až kdesi na dolnú Oravu,
kde sa k nebu Choč vypínal. Odvtedy sa iba v horách ponevierali a na
ľudí sa už nikdy nepremenili. I tak,
hľa, sa na Orave navždy pominuli
pohanskí žreci.
Iba jeden medveď sa vtedy nepohol a ostal ležať na námestí, akoby
chcel počúvať, čo bude Cyril a Metod
hovoriť. A keď sa kázeň skončila a
ľudia sa pomaly poberali, ten medveď nie a nie sa pohnúť, čo ako mu
ľudia nedali pokoja a zabŕdali doň.
Metod to zbadal, prišiel k nemu a
spytuje sa ho:
„A ty, čože by si rád?“ Zdalo sa,
že medveď je veľmi smutný a že by
chcel aj slovo prevravieť, keby mohol,
ľ spytuje sa ho ďalej:
„Vari sa len nechceš znova na človeka premeniť?“
Vtedy medveď vyskočil a radostne
zakýval hlavou. I povedá Metod:
„Vidím, že z teba môže byť ešte
celkom poriadny človek... Nech sa
stane tvoja vôľa!“
Vtom namiesto medveďa stál pred
Cyrilom a Metodom statný chlap.
Naradovaný, že je zase človekom,
odprosoval svätých mužov, že ich
urazil, keď sa za medveďa preobliekol a ľudí strašil. A im ďakoval, že
ho znova na rúčeho človeka premenili. O chvíľu však troška osmutnel
a takto sa začal žalovať Cyrilovi a
Metodovi:
„Čo ja teraz budem robiť, keď som
nikdy nič nerobieval a keď som už
vyrastený! Sotva privyknem dajakej
robote.“
Cyril a Metod ho upokojovali, že
sa on ešte môže kadečomu priučiť, a
potom takto mu radia:
„Len sa ty ničoho neboj! Radšej
sa hneď pober touto cestou a zájdi

hore potôčikom na pole, čo ho aj odtiaľto vidno. Tam si postav domček
a uvidíš, že ti dobre bude a mnohí ti
budú aj závidieť. Poslúchni a naisto
neobanuješ!“
Medveď premenený na človeka
prikývol a hneď sa aj pobral na miesto, ktoré mu ukázali Cyril a Metod.
Nebolo to ďaleko od Tvrdošína, ale
vtedy tam ešte nikto nebýval. Keď ta
došiel, veľmi sa mu odrazu všetko zapáčilo. Nuž sa hneď schytil do roboty.
Trvalo mu dosť dlho, kým si domec
vystavil, ale keď už bol hotový a keď v
ňom aj prvý raz nocoval, cítil sa veľmi
dobre. Hneď si aj povedal, že odtiaľ
ani za neviemčo nikdy neodíde.
Sprvoti mu bolo trošku smutno,
keď bol sám, ale po čase sa kdekto
Pri ňom pristavil i zaraz mu bolo
veselšie. Najviac k nemu chodievali
vojaci z Ostražice, kde vtedy stráž
bývala. Vojaci dávali odtiaľ pozor
na nepriateľa, ak by mal chuť zísť
dolu Oravou. Keď sa naozaj dajaký
nepriateľ približoval, zapálili hneď
na Ostražici veľký oheň, ktorý potom
bolo vidieť široko-ďaleko na všetky
strany. Keď ho ľudia videli, hneď sa aj
schovávali alebo sa chytali zbraní.
Z týchto vojakov, čo sa im zachcelo radšej zemičku obrábať a semtam si aj nejaké zvieratko prichovať,
ostalo potom niekoľko pri mužovi,
ktorého tam poslali Cyril a Metod.
Dobre sa im žilo a o pár rokov sa aj
rozrástli, že mohli založiť dedinu.
A tak neďaleko Tvrdošína vznikla
vtedy nová obec, ktorú pomenovali
Medvedzie.
Vraj preto, že povstala z medveďa,
ktorého Cyril a Metod na človeka
premenili.
Anton Habovštiak: POVESTI
ORAVSKEJ DOLINY
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Narodili sa	
12. 5.
27. 5.
1. 6.
3. 6.
3. 6.
12. 6.
16. 6.
18. 6.
19. 6.
24. 6.
25. 6.
27. 6.
28. 6.
1. 7.
2. 7.
8. 7.
12. 7.
13. 7.
16. 7.
21. 7.
23. 7.
24. 7.
1. 8.

Šimon Ťapák
Lea Kubíčková
Samuel Branický
Michaela Mičíková
Zuzana Grísová
Lea Kristofčáková
Michal Karas
Veronika Lofajová
Marianna Stacherová
Patrik Kubala
Pavol Stredanský
Zdenko Želudek
Simona Jakubská
Klaudia Kormančíková
Sebastián Tekeľ
Filip Veselý
Richard Kristóf
Adam Drgáň
Marek Žuffa
Jerguš Lajmon
Nikolas Sťahuliak
Karolína Rennerová
Lukáš Žilavý

Tradičný futbalový Anna turnaj
Do rámca tohtoročnej odpustovej slávnosti sviatku sv. Anny v
Medvedzí vhodnou formou zapadol
aj tradičný futbalový Anna turnaj.
Občianske združenie Medvedzie v

zápasu a celého turnaja vykonal 53
ročný Juraj Medvecký Ollo, ktorý v
minulosti patril medzi chýrnych brankárov tohto turnaja V druhom zápase
nastúpilo družstvo výberu mladých

futbalistov z Medvedzia proti výberu
tiež mladých futbalistov pod názvom
BIELY BALET. Tí názvu slávneho

mužstva Real Madrid však neostali
nič dlžní a zvíťazili 8:2. V zápase o
3. miesto mladí futbalisti Medvedzia
porazili futbalistov firmy MEDVECKÝ 5:0. V očakávanom finále však
skúsenosť nestačila na mladosť a dravosť, ktorú BIELY BALET uplatnil
najmä v druhom polčase a zvíťazil
5:2. Napriek tomu však treba oceniť
výkon družstva DEVILS, v ktorého
radoch hralo aj niekoľko päťdesiatnikov. V prestávke medzi záverečnými
zápasmi sa uskutočnila súťaž žiakov
v strieľaní pokutových kopov v ktorej
zvíťazil Juraj Balun pred Tomášom
Gašparom. Odovzdanie cien všetkým
družstvám, ako aj najlepším hráčom
každého družstva, bolo v réžii predsedu OZM Ing. Miroslava Medveckého,
ktorý na záver poďakoval všetkým
aktérom i organizátorom za vydarený priebeh celého turnaja a odovzdal
malú pozornosť rozhodcovi Cyrilovi
Kohárovi, ktorý viedol všetky štyri
zápasy. Najlepším strelcom turnaja
sa stal Lukáš Matejek z víťazného
družstva, ktorý nastrieľal 9 gólov.
Ani tentokrát nechýbal chutný guláš a
záverečná Anna zábava až do ranných
hodín v réžii „Koca“ Fera Medveckého s Kocobandom.
Najlepšími hráčmi zúčastnených
družstiev sa stali a boli odmenení L.
Matejek, J. Balun, M. Medvecký a M.
Bača.
J. Medvecký

V piatok 18. augusta z Michalského námestia „odštartovali“ cykloturisti turistického klubu Tvrdošín
-Medvedzie na tradičnú cykloturistickú akciu Pieniny 2006. Medzi takmer
dvadsiatkou účastníkov nechýbali ani
cykloturisti z Čiech a zo Žiliny.

prenocovali dva dni. Počas večerov
bol pripravený vždy zaujímavý kultúrny program a nechýbal ani tradičný guláš. Na ďalší deň bol pripravený
bohatý program s cykloturistickými
jazdami do najbližšieho okolia, ale aj
s výstupom na Tri kopy.

Prvý deň na nich čakala takmer
deväťdesiatkilometrová trasa s prechodom cez Jablonku a Nový Targ
s cieľom v Červenom Kláštore. Tam
mali svoje stanové mestečko, kde

Do Tvrdošína dorazili 20. augusta, to už mali za sebou takmer 250
kilometrov.
Sponzorský na akciu cykloturistom prispel aj mestský úrad. (jh)

Sobáše
9. 5.
3. 6.
10. 6.
10. 6.
16. 6.
16. 6.
24. 6.
24. 6.
24. 6.
24. 6.
29. 6.
1. 7.
1. 7.
1. 7.
1. 7.
1. 7.
8. 7.
8. 7.
8. 7.
15. 7.
15. 7.
18. 7.
22. 7.
29. 7.
29. 7.
29. 7.
29. 7.
5. 8.
12. 8.
12. 8.

Mariana Székelyová – Oldřich Mayer
Zuzana Poláčiková – Stanislav Pajunk
Zuzana Bebejová – Lukáš Šálka
Silvia Sťahuláková – Roman Zajaczkowski
Bc. Erika Murínová – Michal Leštinský
Alexandra Pazúriková – JUDr. Peter Gabara
Zuzana Kovalíková – Lukáš Sťahuliak
Eva Hojová – Ján Pekarčík
Jana Antalcová – Rudolf Hroš
Monika Turčinová – Juraj Kovár
Jana Petrovová – Miloš Janek
Kamila Iskrová – Zdeno Švidroň
Svitlana Sydorenko – Štefan Ulrich
Zuzana Samešová – Peter Kristofčák
Erika Gloneková – Miroslav Holub
Martina Harkabuzová – Roman Kolena
Blažena Povalová – Ľubomír Balážec
Viera Verníčková – Ing. Jozef Plevják
Katarína Kováčiková – Radoslav Kormaňák
Eva Ďurneková – Ján Žuffa
Silvia Dulková – Peter Tvrdoň
Martina Čaprndová – Daniel Planieta
Monika Haringová – Miloš Medvecký
Tatiana Šakina – Ľubomír Oršuliak
Zuzana Šrobová – Michal Božík
Erika Pavlíková – Mgr. Andrej Kakačka
Michaela Matejková – Martin Prč
Zuzana Javorková – Marek Juriňák
Monika Skokanová – Dušan Kubala
Lucia Targošová – Bohuslav Kortman

Odišli z našich radov
7. 6.
10. 6.
14. 6.
14. 6.
15. 6.
18. 6.
27. 6.
10. 7.
12. 7.
23. 7.
30. 7.
1. 8.
4.8.
13. 8.

Miroslav Čalfa
Mária Hoková
Ján Knap
Oldřich Filip
Mária Žuffová
Helena Iskrová
Kornélia Salajková
Ľubomír Vasek
Mária Hládeková
Johana Cubinková
Mária Vontorčíková
Mária Planietová
Anna Galčíková
Emília Cviková

57 ročný
76 ročná
62 ročný
80 ročný
84 ročný
79 ročná
78 ročná
44 ročný
45 ročná
77 ročná
61 ročná
79 ročná
57 ročná
92 ročná

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši spoluobčania:
85 rokov - Anna Kaníková, Medvedzie
80 rokov - Margita Bachyncová, Medvedzie; Mária Kristofčáková, Tvrdošín; Ľudmila Žuffová, Krásna Hôrka

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

Pozvánka do kina
V septembri sme pre Vás pripravili tieto filmové predstavenia:

DA VINCIHO KÓD - thriller 8. - 10. 9. 2006 (piatok, sobota, nedeľa) o 1800
FINTY DICKA A JANE - komédia 22. 9. 2006 (piatok) o 1800
PIRÁTI KARIBIKU: TRUHLICA
MŔTVEHO MUŽA - dobrodružný film 29. 9. 2006 (piatok) o 1800

Parádny slávnostný výkop Anna turnaja vykonal bývalý chýrny
brankár Juraj Medvecký Ollo z Medvedzia.
sobotu 29. júla na ihrisku pri SPŠ
zorganizovalo už jeho 18. ročník. Za
úmornej horúčavy sa ho zúčastnili
štyri družstvá. V prvom zápase nastúpili proti sebe družstvo skúsených
futbalistov hrávajúcich pravidelne
mestskú halovú ligu pod názvom
DEVILS proti výberu mladých hráčov firmy MEDVECKÝ, ktorí však
na skúsenejších futbalistov nestačili
a prehrali 0:9. Slávnostný výkop

František Jantošík
s tromi zlatými
Nadporučík Hasičského záchranného zboru František Jantošík vynikajúco reprezentoval svoj útvar a
naše mesto v tradičnom hasičskom
športe. Dobré výsledky dosiahol na
okresnom kole, kde obsadil prvú
priečku a postúpil na krajskú súťaž
do Martina.
Ani tu nenechal nikoho na pochybách, že je dobre fyzicky pripravený - v jednotlivých disciplínach
sa umiestnil na prvých miestach:
Výstup do štvrtého podlažia cvičnej
veže 1. miesto (17,07 sekúnd), beh na
100m cez prekážky 1. miesto (17,92
s) a prvé miesto získal aj v dvojboji
(to je súčet týchto dvoch disciplín).
Z kraja postúpil na celoslovenskú
súťaž, ktorá sa konala v Banskej Bystrici. I keď sa tu tiež snažil, nakoniec
sa umiestnil na 28. mieste (zo 110
súťažiacich).
Striebornú medailu v krajskom
prebore získal ešte ako člen družstva
Dolného Kubína, keďže Tvrdošín súťaží spolu s Dolným Kubínom..
Františka Jantošíka poznáme aj
ako výborného volejbalistu, ktorý aj
v tomto roku bol jedným z tých, čo si
vybojovali postup do 1. volejbalovej
ligy.
(jh)

Farebné
tóny
Pozývame Vás na výstavu
z tvorby Ľudmily Verzálovej,
učiteľky ZUŠ Tvrdošín, ktorá
svoje práce bude vystavovať vo
výstavnych priestoroch MsKS
Medvedzie od 25. 8 do 14. 9.
Vo vystavených prácach sú
použité kombinované techniky,
maľba, grafika, fotografia....
Príďte sa pokochať s farebnými tónmi Ľ. Verzálovej!

Predám
Predám lacno kuchynskú rohovú
lavicu. Inf. na č. tel.: 0904 920 174

Pieniny 2006

Florbalisti na Slovak Open
Na Slovak Open sa predstavili
prvýkrát aj naši florbalisti a svojimi
výkonmi sa nestratili.
V základnej skupine absolvovali
zápasy proti maďarskému družstvu
Diamonds, českým mužstvám Medveďom severu, Absolutu Florbal, Petrovíc
a Havířova.
V prvom zápase proti Diamondsu
zvíťazili 7:2. Havířov porazili 3:0.
Ďalšie dva zápasy s Medveďmi a Absolutom prehrali 1:5 a 1:4 a v poslednom
zápase v skupine po tuhom boji porazili
aj Petrovice 4:3.
V osemfinálovom zápase nestačili

na bratislavský Dragons a prehrali (je
to najlepší extraligový klub na Slovensku).
Predseda tvrdošínskeho florbalu
Milan Burdeľ hodnotil vystúpenie svojho tímu na výbornú. Mužstvo ukázalo
svoju silu v rozhodujúcich chvíľach,
bojovalo a dokázalo, že sa dá hrať proti
všetkým súperom. „Slovak Open bola
pre nás veľkou výzvou, ale aj ďalšou
motiváciou pre rozvoj florbalu v našom
meste. Veríme, že aj naďalej nám bude
pomáhať mesto a ostatní sponzori, za
čo sa chcem aj touto cestou poďakovať,“ povedal predseda.
(jh)

Krytá plaváreň v Nižnej
September

Otvorené pre verejnosť

Pondelok 				
Utorok 				
Streda				
Štvrtok 				
Piatok				
Sobota 				
Nedeľa (platí aj vo sviatok)

1200 - 2030
1200 - 2030
1200 - 2030
1200 - 2030
1200 - 2030
1300 – 2030
1300 – 2030
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O dobrý výsledok Tvrdošína sa zaslúžili brankári Korbeľ a Kazík
Tridsiateho ročníka medzinárodného futbalového turnaja, ktorý sa
uskutočnil 16. 7. v Tvrdošíne sa zúčastnili štyri družstvá WKS Tempo
Bialka z Poľska, FK Slovan Trstená,
ŠK Podbiel a domáci ŠK Tvrdošín.
Futbalový turnaj sa odohral v

zík svojím umením medzi žrďami,
keď vo finále zneškodnil aj pokutový kop a Korbeľ dvoma gólmi,
ktorými otočil výsledok zápasu s
poľským súperom. Ceny a poháre
pre najlepších odovzdával primátora
Ivan Šaško.

Víťazmi turnaja sa stali naši futbalisti. S dlhoročnou futbalovou kariérou sa rozlúčil na turnaji náš brankár Ján Korbeľ,
ktorý patril dlhé roky ku stabilným oporám tvrdošínského futbalu. Osobne mu poďakoval aj primátor mesta Ivan Šaško.
príjemnej športovo-spoločenskej
atmosfére. V prestávke medzi stretnutiami sa uskutočnil už druhý
ročník „Tvrdošínskej jedenástky“,
kde si víťazstvo „vykopal“ Marek
Jamečný z ŠK Tvrdošín až po štrnástej penalte.
Futbal, ktorý mužstvá predvádzali, sa divákom páčil. Nechýbali góly,
jedenástky a diváci sa veru nenudili.
Tajným favoritom turnaja boli futbalisti WKS Bialka, no nakoniec sa z
víťazstva tešili domáci hráči. Pohár
pre domácich vybojovali brankári
Ladislav Kazík a Ján Korbeľ: Ka-

Výsledky:
Tvrdošín - WKS Tempo Bialka
3:2 (1:2), góly za domácich Korbeľ
2 a Novák - Janik, Szymaniak.
Domáci po polčase prehrávali,
keď súper z Poľska bol lepší, ale v
druhom polčase akoby chytili druhý
dych a dvoma gólmi otočili výsledok
zápasu.
Trstená - Podbiel 2:0 (0:0), góly
Bednár a Koleják.
V druhom zápase sa stretli dvaja
účastníci V. ligy a Nováčik z Trstenej
po výbornom výkone porazil mužstvo Podbiela.

O 3. miesto
WKS Tempo Bialka - Podbiel 3:2
(2:1), góly Polak, Janik, R. Lewandowski - Kanderka a Batuna.
V zápase o tretie miesto futbalisti
Podbiela odohrali svoj najlepší zápas
na turnaji, no ani to im nestačilo na
tretie miesto, ktoré si po zásluhe vybojovali hostia z Poľska.
O 1. miesto
Tvrdošín - Trstená 2:1 (2:0), góly
Krivda z jedenástky, Novák - Krasuľa
z jedenástky.
Prvý polčas patril jednoznačne domácim, ktorí po dobrom výkone potešili
domácich fanúšikov, keď ich hra mala
fazónu. V druhom polčase sa hra vyrovnala a Trstená nebezpečne zatápala domácim. Hostia kopali aj dve jedenástky,
ale brankár Kazík mal svoj deň, jednu
z nich zneškodnil a tak sa nakoniec z
víťazstva tešili domáci hráči.
V tento deň sa futbalovou kariérou
rozlúčil Ján Korbeľ, dlhoročná opora
brány Tvrdošína, ktorý však zažiaril
na tomto turnaji nie medzi žrďami,
ale hrou v poli. S dvomi gólmi patril
k najlepším strelcom turnaja. Dva
góly ešte strelil domáci F. Novák a
Janik z Poľska, tí na to potrebovali
však dva zápasy, kým Ján Korbeľ to
dokázal v jednom. Medzi najlepších
hráčov turnaja svojim výkonom sa
zaradili aj F. Novák z Tvrdošína,
Marcel Bednár z Trstenej.
Ďakujeme všetkým zúčastneným
družstvám, že svojou hrou a gólmi
pobavili a potešili divákov. Takisto
poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí tiež prispeli k tomu, že sa
30. ročník medzinárodného futbalového turnaja vydaril.
Na záver turnaja pobavila prítomných divákov dychová kapela Tvrdošanka.
(jh)

Tradičné derby medzi Tvrdošínom a Nižnou videlo okolo 500 divákov.

Druhý polčas rozhodol o zisku troch bodov
Tvrdošín - Nižná 3:0 (0:0)
Tvrdošín - Kazík - K, Hradský,
Martini, Hutira (Skuban), Krivda (Balún), Baláž, Belák, Palider, Jamečný,
Sirota, Marton
Úvod patril hráčom Nižnej. V 4.
min sa zranil Krivda, ktorého vystriedal Balún. V 15. min sa presadil individuálne Marton, bez efektu. Pohrozili
aj hostia, ale Kazík bol na mieste.
Tvrdošín začal Nižnej zatápať, blízko
ku gólu mal Sirota, ktorý v 19. min
neobhodil brankára a v 20. min jeho
strelu zastavila len horná žrď. V 36.
min opečiatkoval žrď Marton. Skórovať mohla aj Nižná, ale R. Šeling
v rozhodujúcej chvíli zaváhal. Záver
polčasu patril domácim a hostia prišli
o hráča, keď rozhodca za faul vylúčil
Klokočíka a mužstvá išli do kabín za
nerozhodného stavu.
V druhom polčase začali lepšie
domáci v 49. min Sirota strieľa ponad

Na turnaji v L. Hrádku
V dňoch 12. - 13. augusta sa náš
volejbalový klub v Liptovskom
Hrádku zúčastnil 31. ročníka medzinárodného turnaja o „Pohár Horného
Liptova“, ktorého sa zúčastnilo pätnásť ženských družstiev a medzi nimi
nechýbali ani extraligové družstvá.
V prvý deň dievčatá v skupine
odohrali štyri zápasy s extraligovým

Doprastavom, Liptovským Hrádkom
a Moskvou „A“ prehrali zhodne po
0:2 a s Poltárom vyhrali 2:0.
Na druhý deň sa stretli o umiestnenie, porazili Moskvou „B“, 2:0,
Považskú Bystricu „B“ 2:0 a s Liptovským Mikulášom remizovali 1:1,
čo im v konečnom súčte vynieslo
dvanástu priečku.

V príprave sú už od júla
Pred začatím volejbalovej súťaže sme sa opýtali trénera Mariána
Miku, čo sa zmenilo od minulej sezóny v družstve a ako sa pripravujú na novú sezónu, ktorú dievčatá odohrajú v druhej lige.
„Od júla sa pravidelne stretávame dievčatá odchádzajú študovať na
trikrát do týždňa v telocvični, kde sa vysoké školy alebo za prácou, potom
zameriavame hlavne na kondičnú nastávajú problémy.“
i technickú časť a zdokonaľujeme
Takže aj v súťaži budeš dávať
herné prvky. Teší má, že na tréning viac príležitosti mladším hráčkam?
chodí v niektorých dňoch aj osem
„Áno, gro by mali tvoriť mladšie
dievčat. V rámci prípravy sa dievčatá hráčky s tým, že by sa k nim pridali aj
v minulých dňoch zúčastnili medzi- niektoré staršie hráčky. V domácich
národného turnaja v L. Hrádku, kde zápasoch bude hrávať viac skúsenejsom mal k dispozícii len tri staršie ších hráčok, ako napr. Kolejáková,
hráčky -Sirotovú, Klamovú a Tara- Sirotová, Tarajová, Klámová, Kníjovú. Ostatné boli mladšie - šestnásť žacká, Jančeková a tie, ktoré budú
a sedemnásťročné. Na turnaji som im môcť hrávať, hlavne preto, aby sme
dal preto príležitosť, aby sa hlavne doma hrali v čo najsilnejšej zostave
zohrali a nabrali hernú istotu. V prvý a vonku budem dávať príležitosť skôr
deň to nebolo ono, ale na druhý deň tým mladým.“
som už mohol byť čiastočne spokojVieš už, ktoré družstvá budete
ný. My sme si vyskúšali systém hry mať za súperov v II. lige?
v poli a podobne. Aj ďalší turnaj v
„Vylosovanie a počet hrajúcich
Mošovciach chcem odohrať hlavne družstiev ešte nepoznáme. Malo by
s mladými dievčatami. Okrem toho to byť však osem až deväť družstiev.
robím ešte prípravku v Gymnáziu Mali by tam hrať Považská Bystrica,
Tvrdošín, kde mám desať dievčat vo Poltár, Krupina, Banská Bystrica,
veku 12 rokov a chcel by som, aby Brezno, Prievidza a uvidíme, kto sa
na budúci rok už hrali ako žiačky aj ešte do súťaže prihlási. Je to o niečo
v Oravskej lige, kde by sa pripravili menej cestovania ako v I. lige, keď
na vyššiu súťaž. Chcel by som do- sme museli cestovať do Košíc, Hnúšsiahnuť taký stav, aby sa postupne te, alebo Rimavskej Soboty. Teraz
zabudovávali do kolektívu ďalšie to bude v okruhu tak do stotridsať
dievčatá aj z toho dôvodu, že keď kilometrov.

Na turnaji si vyskúšali svoje schopnosti aj nové nádeje tvrdošínskeho volejbalu.
Na snímke L. Sirotová, K. Tarajová, D. Bakošová, T. Rehmová, S. Trabalíková,
V. Kurťáková, T. Klamová s trénerom Mgr. M. Mikom.

V kvalitnej konkurencii sa nestratili
Na futbalovom turnaji, ktorý sa
uskutočnil v Žiari nad Hronom sa
nestratili ani naši starší žiaci. I keď
skončili na štvrtom mieste, dosiahli
veľmi pekné výsledky so súpermi z
vyšších súťaží.
Výsledky: Čadca - Tvrdošín 2:1,
gól: Ľ. Pikna, Tvrdošín - Podbrezová 0:0, Tvrdošín - MFK Košice 0:0,
Tvrdošín - Levice 0:2, Žiar - Tvrdo-

šín 0:1, gól: J. Žuffa, Tvrdošín - Fomat Martin 3:0, góly: J. Reguly, M.
Sojka, Ľ. Pikna
Naši žiaci obsadili so ziskom
ôsmich bodov štvr¬té miesto, keď
od tretej priečky ich delil iba horší
vzájomný zápas.

Fragaria Cup 2006 Prešov

Dve hráčky z nášho florbalového
klubu boli nominované na priateľský
dvojzápas v Maďarsku. Pod taktovkou reprezentačného trénera D.
Hýleka sa predstavila Soňa Brnová
a Michaela Gombáriková.
I keď reprezentácia aj s dvoma
našimi hráčkami podľahla výberu
mestskej florbalovej ligy Aresu Budapešť, družstvo ako celok nesklamalo, pretože maďarské reprezentantky
sa radia medzi najlepšie družstvá v
rámci Európy.

Je to jedno z najvýznamnejších
podujatí organizovaného futbalu pre
žiacke kategórie. Zúčastňujú sa ho aj
družstvá zo zahraničia a vo výberoch
pravidelne figurujú aj naši hráči. Nebolo tomu inak ani v tomto ročníku,
keď do družstva 11-ročných boli
nominovaní naši futbalisti Michal
Gregorec a Milan Ferenčík.

Vo výbere Slovenska

bránu. V 52. min si na loptu najlepšie nabehol Balún a hlavičkou poslal
domácich do vedenia. V tejto časti
hrali lepšie domáci. Ďalší gól inkasovali v 54. min z kopačky Jamečného.
Tvrdošín aj naďalej produkoval dobrú
hru a vytváral si nebezpečné akcie
v 64. min prečíslili obranu Baláž s
Belákom a Daňa v poslednej chvíli
odvrátil na roh. Domáci sa uspokojili
s dvojgólovym vedením a prenechali
iniciatívu Nižnej, ktorá však v útoku
bola bezzubá. V poslednej desaťminútovke domáci pridali na dôraze, v
80. min mohol zakončiť Belák, jeho
krížna strela skončila vedľa brány. V
závere zápasu vyrobila obrana Nižnej
hrúbku, keď ani brankár, ani obranca
nedokázali odkopnúť loptu do bezpečia a Palider stanovil výsledok na 3:0
pre domácich.
Tvrdošín - Trebostovo 2:0 (1:0),
Góly: Novák, Marton
Úvod jesene nám vyšiel ideálne a
prvý zápas sme vyhrali.
Belá-Dulice - Tvrdošín 6:0 (4:0)
V druhom zápase sme zase vyprodukovali priveľa chýb a domáci
vyhrali zaslúžene.
Dorast
Tvrdošín - Palúdzka 6:4
T. Teplice – Tvrdošín 5:3 (2:2)
Góly: M. Hutira, S. Zaťko, M.
Lepáček
V zápase gólových hodov sa nakoniec z víťazstva tešili domáci dorastenci. Domáci tím sa presadzoval najmä po chybách v obrane Tvrdošína.
Starší žiaci
Nižná – Tvrdošín 2:3
Vrútky – Tvrdošín 1:3 (1:1)
Góly: Tomáš Ferenčík 2, František Čajka
Hra prebiehala väčšinou na polovici Vrútok, no ako prvý sa presadil
domáci kolektív po rýchlom brejku.
Tvrdošínčania vyrovnali o 5 minút
nato, keď sa gólovo presadil František
Čajka. Do 2. polčasu nastupovali hostia s cieľom zužitkovať svoju jednoznačnú prevahu, čo sa im aj podarilo
a nebyť zahodených šancí, konečný
rezultát mohol byť aj vyšší.
Mladší žiaci
Nižná – Tvrdošín 3:0
Vrútky – Tvrdošín 0:3 kontumačne

Jesenné vylosovanie
5. kolo 3. septembra 2006 o 1530
Tvrdošín - Lip. Štiavnica
6. kolo 10. septembra 2006 o 1530
Makov - Tvrdošín
7. kolo 17. septembra 2006 o 1500
Tvrdošín - Valča
8. kolo 24. septembra 2006 o 1500
Dúbrava - Tvrdošín
9. kolo 1. októbra 2006 o 1430
Tvrdošín - Oščadnica
10. kolo 8. októbra 2006 o 1430
Tvrdošín - Or. Jasenica
11. kolo 15. októbra 2006 o 1430
Stráňavy - Tvrdošín
12. kolo 22. októbra 2006 o 1400
Tvrdošín - St. Bystrica
13. kolo 29. októbra 2006 o 1400
Kys. Lieskovec – Tvrdošín
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