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Podpísali Deklaráciu o spolupráci
november, kedy
Na tvrdošínskej radnici sa stretli zástupcovia oravských
bude projekt odomiest a okresov, aby si dohodli ďalší postup pri realizácii
vzdaný na Ministerstve kultúry SR.
projektu Európske hlavné mesto kultúry.
Ako zo stretnutia
vyplynulo, projekt podá Dolný
Kubín, navrhnuté
bolo, aby za každé
mesto bola určená
kontaktná osoba,
ktorá bude mať na
starosti všetky potrebné informácie
a zároveň bude povinná informovať
o ďalších krokoch
tvorby projektu. V najbližších
dňoch budú rozposlané na všetky mestá a obce
na Orave stanovy
združenia Šanca
Ďalšie kolo rokovania, týkajúce sa né vykonať, aby bol projekt podaný včas pre Oravu, aby sa k nim mohli všetci tí,
projektu Európske hlavné mesto kultúry a úspešný. Ak bude chcieť Orava uspieť ktorí budú do projektu zainteresovaní
sa uskutočnilo na tvrdošínskej radnici 18. v tejto súťaží je potrebné do tohto projektu a budú chcieť spolupracovať, vyjadriť.
Podpísaním Deklarácie o spolupráci sa
apríla za účasti predstaviteľov troch okre- zapojiť aj ostatné obce nášho regiónu.
sov. Dolný Kubín zastupoval viceprimátor
A práve to bola jedna z úloh, ktorá celý región spojil v jeden živý „organizRoman Matejov, Námestovo prednosta vyplynula zo stretnutia - osloviť všetkých mus“, z ktorého bude mať úžitok a osoh
Milan Rentka, Tvrdošín primátor Ivan starostov obcí, aby sa k uvedenému pro- celý región. Ak by Orava aj v súťaži neŠaško, Trstenú primátor Jozef Ďubjak, jektu pripojili, podporili ho a participovali uspela, úspechom bude aj to, že ľudia dokázali spojiť svoje sily pre spoločný cieľ.
Nižnú starosta Eugen Dedinský a nechý- na ňom.
bali tu ani ďalší zainteresovaní ľudia. Na
Čas je neúprosný, pretože je potrebné V projekte ide takmer o miliardu korún a
stretnutí sa už hovorilo o konkrétnej spolu- čo najskôr vypracovať konkrétny plán, v prípade víťazstva by regiónu tieto finanč(jh)
práci, termínoch a veciach, ktoré je potreb- aby bol dodržaný termín uzávierky - 16. né prostriedky veľmi pomohli.

Str
.

Po dobrom
výkone sme
porazili
Makov

8

Str
.

Stretli sa
učiteľky
a pracovníčky
MŠ

5

Str
.

O právach
urbáru
bude
rozhodovať súd

3

Str
.

2

Dopravná
situácia
sa
zmení

číslo 4

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

Posila v slove

Trojjediný Bože, ďakujem Ti za možnosť domova, za rozšírenú
cestu. Hoci sme zblúdili, nemusíme sa vracať naspäť, ale z ktorej
koľvek životnej situácie môžeme sa nasmerovať k Tebe. Aj keď sme
boli zlí. Ďakujem Ti za Tvoju vykupiteľskú moc! Duch Svätý, prosím
Ťa, pomôž nám, aby sme nezabudli na to, že máme miesto pripravené
v Tvojom spoločenstve, aby sme nič nevyvyšovali nad túto skutoč
nosť.
Július Chalupa

Rokovanie so štátnym tajomníkom
V pondelok 2. apríla pricestoval
do nášho mesta štátny tajomník
Ministerstva pôdohospodárstva SR
Viliam Turský. Po prijatí na mest
skom úrade navštívil urbár a urbársku
pílu. Jeho cieľom bolo oboznámiť
sa so stavom lesov, spôsobom hospodárenia a so stupňom využívania
a zhodnocovania drevnej hmoty.
Primátor Ivan Šaško upozornil hosťa

výroby. V sprievode tvrdošínskeho
primátora potom štátny tajomník
navštívil Námestovo, kde sa s novým
riaditeľom odštepného závodu Lesov
SR Jozefom Šálkom zaoberali súčasným stavom lesov a možnosťami ich
ozdravovania.
„Tvrdošín už neprišiel na pretras?“ - spýtali sme sa po návrate.
„Samozrejme, že prišiel, veď nie sme

Rokovali do neskorých večerných hodín
Druhé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ko
nané 23. apríla, prinieslo okrem 20 pripravených bodov pro
gramu rokovanie o niekoľkých ďalších dôležitých oblastiach
života mesta.
Primátor zhrnul aktivity od po- križovatka v centre mesta) i štátnej
sledného zasadnutia, oboznámil po- cesty I/59. Na tvorbe projektov sa
slancov s cieľmi na ďalšie obdobie. budú podieľať odborníci, ktorí budú
Informoval poslancov o rokovaniach, garantovať čo najoptimálnejšie rietýkajúcich sa otázok riešenia dopra- šenie. Ďalšie rokovania mal s dodávy v Tvrdošíne (kruhový objazd, vateľmi tepla. V záujme znižovania

jeho ceny má teplárenská spoločnosť
záujem vymeniť plynovú kotolňu za
spaľovňu biomasy a uhlia. Venoval
sa aj otázkam skládky komunálneho
odpadu Jurčov laz. Projekt je rozdelený do dvoch etáp, aby skládka naďalej spĺňala požadované podmienky
a občania mesta platili len minimálne
poplatky za tieto služby.
(Pokračovanie na 2. str.)

Ďakujeme za krásne stretnutie a...
Zvykne sa vravieť, že, piatok trinásteho je vraj nešťastným
dňom. Neplatilo to však v piatok 13. apríla, kedy sa do veľkej
sály začali podvečer schádzať naši učitelia, ktorí prijali po
zvanie primátora mesta, aby si spoločne uctili Deň učiteľov.
Pri takejto významnej udalosti nemohol chýbať ani krátky
kultúrny program.

Zaplnená sála školskými pracovníkmi a ďalšími hosťami sa
pri prestretých stoloch výborne zabávala.

Na úvod sa predstavili mažoretky
z MsCVČ Radosť, nasledovala báseň a po
nej sa ku prítomným učiteľom a pracovníkom školských zariadení nášho mesta
pozdravným prejavom prihovorila zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková.
„V dnešný deň vám všetkým patrí naše
uznanie, úcta i poďakovanie za vašu náročnú prácu. Pri príležitosti Dňa učiteľov vám
všetkým želám veľa energie, trpezlivosti
a využívam túto slávnostnú chvíľu, aby som
vám popriala veľa zdravia a spokojnosti,“
povedala okrem iného V. Jančeková. Nasledoval symbolický prípitok a po ňom
pokračoval kultúrny program vystúpením
detí z MŠ, žiakov zo ZUŠ detí, z MsCVČ
a Miroslava Švabu z Bratislavy.
Tak, ako po iné roky, však zavládol
čulý tanečný ruch na parkete, keď sa
k slovu dostal Dalibor Leginus, ktorý pre
prítomné dámy a pánov vybral z hudobnej produkcie tie najlepšie „kúsky“.
Stretnutie si nenechal ujsť ani primátor mesta, ktorý i napriek tomu, že mal
za sebou rokovanie v Národnej rade SR
a náročnú cestu za volantom auta, považoval si za povinnosť osobne prísť medzi
(Pokračovanie na 3. str.)

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR si v prí
tomnosti primátora so záujmom pozrel aj historické listiny
nášho mesta.
na zlý stav lesov, časté kalamity a
požiadal ho o pomoc pri ozdravovaní lesov a hľadaní ďalších možností
drevárskej druhovýroby. Spoločne
hľadali riešenie v oblasti získania
prostriedkov z fondov Európskej únie
na modernizáciu píly a rozšírenia jej

nemí a strávili sme spolu niekoľko
hodín,“ zareagoval primátor Ivan
Šaško. „Informoval som štátneho
tajomníka o priebehu pozemkových
úprav a požiadal som ho o zvolanie
rokovania na pôde ministerstva vo
veci usporiadania vlastníckych práv

„Vám, vám, jedine len vám....“
„Je prekrásne matkou byť,
pritúliť dieťa na prsia a dať mu nový život piť,
s úzkosťou chrániť sladký spánok,
pred vetrom brániť a privolať vánok.
K tomu krásnu pieseň, aby mamky, slovenské mamičky
učili naše deti všetky krásne pesničky.“

Pri príležitosti Dňa matiek prijmite
pozvanie od primátora mesta Ivana Šašku
na program, ktorý je venovaný všetkým mat
kám, mamičkám, babičkám a starým matkám.

V nedeľu 13. mája  o 1400 v kine Javor je pre vás
pripravený pekný program, v ktorom sa predstavia deti materských škôl, MsCVČ Radosť, spevák
Ivan Ožvát, speváčka Juliana Jamrišková a klavirista Igor Bázlik z Bratislavy.
Naše drahé mamy, tešíme sa na stretnutie s Vami!
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Blýska sa na lepšie časy?
Mestský úrad (16. 4.) navštívili
vedúci odboru dopravy Žilinského
samosprávneho kraja Ivan Mokrý
a riaditeľ Správy ciest v Dolnom
Kubíne Jozef Oršuliak. S primátorom
Ivanom Šaškom rokovali o problémoch dopravy na cestách 2. a 3. triedy prechádzajúcich mestom a jeho
okolím, prehodnotili súčasný stav
a určili priority nových úsekov ciest,
ktoré sú v zlom stave. Patria medzi ne
okrem iných aj zlé prijazdové cesty

do Oravíc i cesty v samotných Oraviciach. Nezabudli ani na každoročne
sa opakujúce bezpečnostné opatrenia
a dohodli sa, že obnova cestného vodorovného dopravného značenia sa
začne koncom apríla. Ivan Šaško pri
tejto príležitosti opakovane upozornil
na nevyhnutnosť zredukovania hustoty dopravy na ceste z Dolného Kubína po štátnu hranicu v Trstenej.
Samozrejme, bez finančného
krytia by väčšina zámerov ostala iba

V záujme dobrých susedských vzťahov
Veľký piatok bol pre obyvateľov
susedného Poľska dňom pracovným.
A pracovným sa stal i pre nášho primátor, ktorý práve vtedy vycestoval
do Zakopaného a Jablonky. V Zakopanom sa stretol s novým primátorom mesta Januszom Majcherom
a v Jablonke s wójtom gminy Antonom Karlakom. Obsah oboch návštev
možno charakterizovať ako spoločné
hľadanie ďalších možností a foriem
vzájomnej spolupráce. Primátor
Zakopaného okrem iného prejavil
značný záujem o vytvorenie cestného prepojenia vedúceho z Roháčov
cez Oravice do Zakopaného.
Ivan Šaško však nebol „u susedov“ iba v pozícii primátora.
O ďalšej úlohe, ktorú si pridal navyše, nám neskôr prezradil: „Náš

parlamentný výbor pripravuje na
jún trojdňovú návštevu Poľska. Dva
dni sa budeme s poslancami Sejmu
venovať oblasti verejnej správy a jeden je možné využiť na rokovanie
o cezhraničnej spolupráci. Mojim
zámerom je, aby sa práve toto rokovanie uskutočnilo v Zakopanom za
účasti zástupcov regiónu. Aj preto
som tam bol. Sériu dvojstranných
rokovaní by malo na jeseň zavŕšiť
stretnutie členov parlamentných
výborov pre verejnú správu a regionálny rozvoj krajín V 4 na Slovensku. Zmyslom týchto kontaktov,“
dodal primátor a poslanec NR Ivan
Šaško, „je vzájomné spoznávanie sa,
spoločné riešenie problémov, ale aj
zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce.“
(pa)

v teoretickej rovine, pretože VÚC nedisponuje dostatočným množstvom
finančných prostriedkov. Je preto
prirodzené, že prvoradým zmyslom
stretnutia sa stala príprava na čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie. Najschodnejšou cestou sa
ukazuje orientácia na spracúvanie
projektov v oblasti cestovného ruchu, do ktorej patria Roháče, Oravice i Oravská priehrada. Tu možno
argumentovať aj previazanosťou
cezhraničnej spolupráce s Poľskom,
ktoré má podobné problémy s financovaním.
Dopravné problémy riešil tvrdošínsky primátor aj o deň neskôr,
tentoraz s docentom Ivanom Hlavoňom, riaditeľom odboru výstavby
Slovenskej správy ciest v Žiline.
Predmetom rokovania bol kruhový objazd na križovatke v blízkosti
sídliska Medvedzie, ktorý nespĺňa
požadované kritériá. Hosť sa zaviazal zvolať stretnutie všetkých
zainteresovaných, teda aj zástupcov
projektanta, správy ciest, obchodnej
spoločnosti Tesco, dopravnej polície
a hľadať spoločne optimálne riešenie.
Odpoveď na otázku – akú úlohu v tejto zostave zohráva supermarket Tesco - je jednoduchá. Svojou polohou
a prevádzkou sa mohol stať vážnou
hrozbou pre bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky. Preto sa musel stať
investorom a stavebné povolenie
získal s podmienkou, že vybuduje
bezpečný kruhový objazd.
                                P. Abraham

Mesto sa nevzdáva a naďalej sa domáha svojho zákonného práva
V zmysle zákona O majetku obcí č. 138/1991 Zb. a s prihliadnutím na zákonom upravený územný princíp, hotel Limba je
vo vlastníctve obce, na území ktorej sa nachádza, teda vlast
níctvom Mesta Tvrdošín.
„Tento zákon taxatívne určuje inokedy na ďalší subjekt . Robili sa
veci, ktoré prechádzajú a neprechá- machinácie s 20 mil. Sk úverom a
dzajú do vlastníctva obce. Na Minis- pod. Pretože posledné rozhodnuterstve hospodárstva SR (MH SR), tie súdu bolo v neprospech mesta,
ktoré prevzalo archív Ministerstva vedenie mesta, odvolávajúc sa na
pre správu a privatizáciu národného nedodržania základných ústavných
majetku SR sa nenachádzajú žiadne práv sa obrátilo na Najvyšší súd SR,
doklady o tom, že hotel Limba bol ktorý nariadil okresnému súdu nové
zaradený do zoznamu prevádzkových konanie tohto prípadu.
jednotiek, určených na účely prevodu
Na okresnom súde v Dolnom Kuvlastníctva,“ uvádza sa v „Stanovisku bíne bol v týchto dňoch obnovený
MH SR“, ktoré spolu „Vyjadrením súdny proces. Opätovne začal konať
Mesta Dolný Kubín“ a „Vyjadrením prvostupňový súd s tým, že by mal
Krajského úradu v Žiline“ potvrdzu- byť viazaný právnym názorom Najjú právo Mesta Tvrdošín k získaniu vyššieho súdu SR. Mesto si od roznehnuteľnosti hotela Limba.
hodnutia, ktoré súd vysloví sľubuje
Mesto sa súdi o nehnuteľnosť od nápravu daného stavu a verí, že sa
roku 1993, kedy bolo prvé súdne dočká po 15 rokoch spravodlivosti
konanie. Okresný súd vtedy potvr- (zákon O majetku obcí nadobudol
dil, že hotel Limba patrí mestu a účinnosť 1. mája 1991): „Mesto Tvrtento rozsudok potvrdil aj Krajský došín žiada Okresný súd v Dolnom
súd v Banskej Bystrici. Toto boli Kubíne, aby pri tomto opakovanom
základné rozhodnutia, ktoré zrušili rozhodovaní o určení vlastníctva
nezákonné prevody hotela na firmu k hotelu Limba, ale aj v zmysle
Stavona.
rozhodnutia Najvyššieho súdu SR,
„Zásluhu“ na tom, že hotel Limba ktorý rozsudkom č. 2Cdo 170/2005
stále nie je pod správou mesta má „na vrátil Okresnému súdu v Dolnom
svedomí“ bývalé vedenie okresného Kubíne na nové konanie, akceptoval
úradu a správy katastra. Nerešpekto- a zobral v úvahu všetky doterajšie
vali súdne rozhodnutie, prepisovali špecifické skutočnosti, ale aj právne
jej vlastníctvo raz na mesto Tvrdošín, názory predchádzajúcich právoplat-

ných rozhodnutí súdov, či toto naše
odôvodnenie s ďalšími dôkazmi
v záujme ukončenia tejto 15-ročnej
kauzy a najmä traumy, ktorá vyvolala nesprávnymi konaniami ďalšie
nezákonnosti, s ktorými sa budú
musieť vysporiadať príslušné orgány
činné v trestnom konaní či príslušné
inštitúcie, ktoré musia zhodnotiť doterajšie konanie správnych orgánov,
ale aj súdov.“
Zákon je jednoznačný, mesto má
s hotelom, ktorý roky „leží ľadom“
plány, aby slúžil nielen návštevníkom, prichádzajúcim do mesta, ale
aj občanom s ponukou rozšírenia
reštauračných služieb.
O rozhodnutí okresného súdu, vás
budeme informovať.

Už sto dní uplynulo od volieb, odvtedy ako sa svojho žezla ujali
primátori a starostovia, ktorí boli zvolení na ďalšie štvorročné
obdobie. Na otázku ako bilancuje svoju doterajšiu činnosť za
uvedené obdobie odpovedal redaktorke televízie Patriot primá
tor Ivan Šaško:
„Nemal som to až také ťažké, pre- je pre vládu, alebo primátora dané akétože pokračujem vo svojej funkcii. si moratórium, aby sa zorientovali vo
Vlastne staviam na tom, na čom som svojej práci, myslím si, že pre mňa to
doteraz pracoval, i keď mi pribudlo až tak neplatí, pretože moja práca poviac povinností, ktoré vyplývajú z to- kračuje ďalej. Samozrejme, že máme
ho, že som ešte aj poslancom Národnej pripravené množstvo plánov a aktivít
rady SR a poslancom Žilinského sa- do obdobia štyroch rokov, ktoré sú
mosprávneho kraja. Myslím si však, že pred nami. Určite chceme urobiť veľa
človek si musí vedieť rozdeliť čas tak, pre naše mesto, aby sa ľudia mali
aby všetky povinnosti zvládol. I keď lepšie, aby mali prácu a boli spokojobvykle sa na prvých sto dní vo funkcií ní.
(jh)

Dopravná situácia sa zmení v najbližších týždňoch

Výstavba Tesca v Tvrdošíne si vyžiadala zásah do riešenia
dopravy v meste prostredníctvom výstavby kruhového objazdu.
Niektorí vodiči si ho pochvaľujú, iní majú výhrady.
Po niekoľkých mesiacoch pre- j. predídenia devastácie kruhového
vádzky kruhového objazdu sa na objazdu je tiež úprava a doplnenie
podnet primátora stretli zástupcovia dopravného značenia Dostali sme
Tesco Stores SR, a. s., Krajského od správy ciest prísľub, že v blízkej
úradu pre CD a PK Žilina, Okresného dobe sa dočkáme dopravných značiek
dopravného inšpektorátu Dolný Ku- s reflexným podkladom,“ informobín, Projektanta AD Prievidza a Slo- vala nás Vlasta Jančeková, zástupvenskej správy ciest GR Bratislava kyňa primátora. Doplnenie značenia
za účelom odborného posúdenia sú- bude aj vo forme psychologického
časnej situácie a riešenia niekoľkých „spomaľovača“ - dopĺňať vodorovné
porealizačných závad.
značenie pri vstupe vedľa ostrovčeProjektant z odborného hľadiska ka, pretože z projekčného hľadiska
vysvetlil príčiny, ktoré viedli k vzni- i hľadiska dopravného inšpektorátu
ku deformácií vozovky i obrubníkov je pri vstupe do objazdu potrebné
a zámkovej dlažby pri stredovom udržiavať minimálnu rýchlosť.
ostrovčeku a výjazde z neho. Hlavnou
„S prítomnými odborníkmi sme
je nedisciplinovanosť vodičov najmä prebrali aj problematiku riešenia krinákladných vozidiel, ktorí nedodržia- žovatky v centre mesta. Intenzita dovajú povolenú rýchlosť. Poukázal na pravy je stále vyššia, no najmä počas
to, že myšlienka kruhového objazdu dopravnej špičky je veľmi problemaje najoptimálnejším riešením z po- tické sa dostať z jednej strany cesty
hľadu dopravnej situácie, bezpečnosti na druhú. No najväčším problémom
a plynulosti premávky kruhovým v súčasnosti je výjazd motorových
objazdom. „Mesto má eminentný zá- vozidiel zo supermarketu Lidl a zo
ujem na riešení tejto situácie. Je nutné štátnej cesty II/520 smerom od škourobiť nápravu z hľadiska doladenia ly. Odborníci posúdili súčasný stav
konštrukčného riešenia. Na stretnutí a zhodli sa v tom, že najideálnejším
sme diskutovali o možnosti posunutia riešením by bola možnosť realizácie
vstupov do kruhového objazdu s mož- ďalšieho kruhového objazdu. Variant
ným rozšírením jazdných dráh, čo riešiť ju svetelným značením sme zamožno dosiahnuť posunutím obrubní- mietli, podľa doterajších štatistík by
kov a zábradlia po obidvoch stranách, sa tvorili dlhé kolóny áut, ktoré by
čím by sa mala zlepšiť situácia z hľa- mohli v určitom momente zasahovať
diska devastácie samotného objektu. až do horného kruhového objazdu,
Dohodli sme sa na spôsobe riešenia a čím by sa doprava ešte viac spomalila.
termíne odstránenia všetkých závad. Bol by to väčší problém ako máme
Súčasťou riešenia z nášho pohľadu t. doteraz.“

Rokovali do neskorých večerných hodín

(Dokončenie z 1. str.)
Dotkol sa pripravovaného územného plánu mesta s výhľadom do
roku 2020, ktorého riešenie konzultoval s odborníkmi v Bratislave.
Primátor informoval poslancov
podrobnejšie aj o svojom rokovaní
s primátorom poľského Zakopaného, ktoré predpokladá spoluprácu
v rámci cestovného ruchu. Smelé
plány, rozšírené aj o otázky dopravy
sľubujú zatraktívnenie tohto prostredia a zlepšenie služieb.

Pripomienky nezostali bez odozvy
Na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva padol
podnet ohľadom prehodnotenia ceny vodného a stočného, ur
čovaného Oravskou vodárenskou spoločnosťou, na aprílovom
už bola predmetom konkrétna žiadosť.
„Mestské zastupiteľstvo v Tvrdoší- vodárenské zariadenie, ktoré mesto
ne nesúhlasí s doterajším postupom Tvrdošín vybudovalo za uplynulých
Oravskej vodárenskej spoločnosti 70 rokov musia byť zohľadnené pri
(OVS), ktorá doteraz neakceptovala všetkých súvislostiach budúceho
mesto Tvrdošín ako druhého naj- fungovania spoločnosti. Veríme, že
väčšieho akcionára spoločnosti, kde táto skutočnosť bude akceptovaná
okrem iných skutočností poukazujeme a uznesenie Mestského zastupiteľstva
hlavne na to, že mesto Tvrdošín ne- v Tvrdošíne bude rešpektované.“
malo v dozornej rade či správnych
Uznesením mesto žiada OVS
orgánoch svoje zastúpenie, ktoré je o zastúpenie v Dozornej rade , resp.
potrebné minimálne na to, aby mohlo v Predstavenstve OVS primátorom
obhajovať záujmy občanov druhého s tým, že v prípade jeho neprítomnosti
najväčšieho akcionára na Orave.
ho bude zastupovať štatutárny zástupV tejto súvislosti upozorňujeme
príslušné orgány Vodárenskej spoločnosti na stále sa zvyšujúce kritické
Vážený pán primátor, ste jedným z tých,
pripomienky občanov mesta Tvrdošín
na cenu vodného a stočného, ktoré ktorí aj v minulosti mali láskavé srdce
majú priame nadväznosti na posudzo- voči našim členom a umožnili im sprívanie skutočného stavu, ktorý sa ob- jemniť ich pobyt v Oraviciach kúpaním
jektívne nerešpektuje pri posudzovaní sa v termálnom kúpalisku za dostupnú
vody a aj v tom, že napr. zdroj vody cenu. Naši členovia sú to väčšinou dôtemer pre celú Oravu sa nachádza na chodcovia, invalidní dôchodcovia, ŤZP
území mesta Tvrdošín, ale aj ďalšie občania a nároky na ich liečbu sú pre

Primátor v televízií Patriot

ca mesta. Žiada prehodnotiť a nanovo stanoviť jednotnú cenu vodného
a stočného pre všetky akcionárske
obce a mestá s tým, že cena bude zodpovedať skutočným prevádzkovým
nákladom. Žiada neefektívne a zbytočne zaťažujúce investície zastaviť
a nanovo prehodnotiť nové investície
so spracovaním reálnej návratnosti
a najmä tým, aby to nemalo vplyv na
zvýšenie ceny vodného a stočného pre
obyvateľov nášho mesta a Oravy.
Radnica očakáva, že OVS vyhovie
požiadavke na blížiacom sa Valnom
zhromaždení. O výsledku budeme
občanov informovať v našich novinách.

Ďakujeme za láskavé srdce

nich v súčasnej dobe aj tak dosť vysoké,
preto si ceníme Vašu pomoc.
Za doterajšiu spoluprácu ako aj nasledujúcu Vám vopred ďakujem a želám
Vám vo Vašej náročnej práci veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov.
Elena Gottasová predsedníčka
o.
z. KARDIO klub

Na zastupiteľstve odzneli správy činnosti oddelenia správneho,
sociálnych vecí a správy majetku s
vyhodnotením sociálnej situácie na
území mesta a aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaných, o zhodnotení investičných zámerov na úseku
výstavby a údržby mesta s plánom
pripravenosti stavieb v tomto roku,
činnosti Technických služieb s plánom úloh v oblasti údržby a rozvoja
verejnej zelene, čistoty a údržby
mesta, Mestského hasičského zboru,
zhodnotenie činnosti mestskej knižnice, činnosti klubov dôchodcov,
mestskej polície za uplynulý rok,
vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií a prevádzkovanie
umelej ľadovej plochy.
Poslanci prerokovali a schválili
ročnú účtovnú závierku s čerpaním
rozpočtu mesta za uplynulý rok, doplnok k doterajšej nájomnej zmluve,
uzatvorenej medzi mestom Tvrdošín a Gymnáziom Tvrdošín, kde
došlo k zmene nájomného. Súčasné
nájomné je stanovené vo výške 1 Sk
s tým, že v mimoriadnych situáciách sa bude Žilinský samosprávny
kraj finančne podieľať bonusovým
nájmom. Schválením prešlo vybudovanie prístupovej cesty a doplnenie infraštruktúry k obytnému súboru IBV Pod Žiarcom, všeobecne
záväzné nariadenie mesta č. 2/2007
o opatrovateľskej službe a o výške
úhrady za poskytnuté výkony. Po
mnohých sťažnostiach občanov
schválili poslanci jednotnú zatváraciu hodinu do 2400 vo všetkých
prevádzkach poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby, v baroch a herniach na území mesta.
Uznesenie nadobudlo účinnosť 1.
májom 2007.

Dominantným bodom programu
bolo schválenie založenia samostatnej prevádzkovej spoločnosti
so 100 percentnou účasťou mesta,
ktorá bude zo zisku dotovať všetky
stratové zariadenia mesta, akými sú
tenisová hala, umelá ľadová plocha,
prevádzkovanie športových ihrísk,
prevádzkovanie a údržba cintorínov
a domov smútku a ďalších zariadení
patriacich mestu. Dozornú radu budú
tvoriť všetci členovia mestského zastupiteľstva.
Veľký priestor venovali poslanci
bezpečnosti a ochrane životného
prostredia. Komisia cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a verejného poriadku si v najbližších
mesiacoch zoberie „na mušku“
všetkých znečisťovateľov životného
prostredia a po upozorneniach prídu
aj finančné sankcie, vyplývajúce
z VZN. Ak nedôjde k náprave, budeme týchto občanov pranierovať aj
našich novinách. Technické služby
zakúpili lis na plasty a bude záležať
len na občanoch v akom rozsahu
budú odpad separovať.

Súťaž
o najkrajšiu predzáhradku
Vážení občania, aj v tomto
roku naše mesto organizuje súťaž
o najkrajší balkón, predzáhradku,
či kvetinový záhon pred vašim
domom. Prosíme našich občanov
aby sa ich čo najviac zapojilo do
tejto súťaže. Najkrajšie balkóny
a predzáhradky budú odmenené
vecnými cenami. Priložme spoločne ruku k tomu, aby naše mesto
aj v tomto roku opäť zakvitlo.
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O právach Urbáru bude rozhodovať Ústavný súd SR
Pred podaním na Ústavný súd SR podal Urbár Tvrdošín sťažnosť ministrovi pôdohospodárstva
na nesprávne rozhodovania a prieťahy v konaní pozemkového úradu, ktorý už 15 rokov odmieta vydať urbárom ich nehnuteľnosti, ktoré družstvo medzitým protizákonne rozpredáva.
Urbár verí, že už iba Ústavný súd rozhodne o ich zákonných nárokoch a tí, ktorí po celú dobu konali proti Urbáru, budú
musieť niesť svoju trestnoprávnu zodpovednosť. Samotná sťažnosť je súčasťou konania pred Ústavnym súdom.

V sťažnosti sa uvádza, že „družstvo Žiarec so sídlom v Tvrdošíne je neoprávnené
nakladať s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Urbárskych spolumajiteľov, pozemkového
spoločenstva Tvrdošín, nakoľko jeho tvrdenia o nadobudnutí vlastníckeho práva na
základe sporných listín nemajú oporu v zákone a jeho dispozičné oprávnenie nakla
dať s nehnuteľnosťami, ktoré patria Urbárskym spolumajiteľom, je protizákonné.
Z uvedeného je zrejmé, že Žiarec PD Tvrdošín nie je vlastník nehnuteľností
a teda nemôže predávať to, čo nikdy nenadobudol a tým zasiahnuť do vlastníckeho
práva Urbárskych spolumajiteľov, ktoré je garantované najzákladnejším zákonom
štátu a to Ústavou SR a z dôvodu, že nerešpektuje § 5 ods. 3 zák. č. 229/1991 Z. z..,
ktorým sa mu zakazuje nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré sú predmetom reštituč
ného konania.“
Obsiahla sťažnosť urbáru sleduje genézu od založenia spoločenstva k prijatým
zákonom a spôsobu ich právneho napĺňania. Urbár sa jednoznačne domáha svojich
zákonných vlastníckych práv a povinností. Poukazuje na nesprávne úradné postupy
a znaky vedomých prieťahov správneho orgánu, ktoré spôsobili Urbárskym spolu
majiteľom majetkové a morálne škody.
Urbár vo svojej sťažnosti adresovanej mentov a to účtovných kníh vedených
ministrovi pôdohospodárstva, uvádza od roku 1936 do 1957 je možné zistiť,
okrem iného, aj základnú historickú že pasienky spravovali Bývalí urbarialisti
a zákonnú skutočnosť, ktorá sa nedá Tvrdošín, tak ako to vyplýva z účtovných
vyvrátiť a ktorú za uplynulé obdobie až kníh, kde sú uvedené položky ako úhrada
do roku 1990 nikto nespochybňoval, t.j. paše, lesné a poľné práce a pod., z čoho
až do obdobia kedy družstvo zistilo, že vyplýva, že je vylúčené, aby pasienky
ako ľahko by sa dali urbárske pozemky spravovala obec, keď všetky príjmy a
cez družstvo predať.
výdaje spojené s lesnými ako i nelesnými
„Vzhľadom na to, že Urbárski spo- plochami evidovali Bývalí urbarialisti v
lumajitelia, pozemkové spoločenstvo sú Tvrdošíne. Z vyššie uvedeného neobstojí
právni nástupcovia po Bývalých urba- ani tvrdenie, že pasienky spravovala obec
rialistov obce Tvrdošín a jeho založenie Tvrdošín až do prechodu ich vlastníctva
a vznik možno preukázať Stanovami, na JRD Tvrdošín, o čom má svedčiť dôktoré sa zachovali a pochádzajú z roku kaz v podobe žiadosti písanej Odborom
1906.V úvodnej časti Stanov je uve- pôdohospodárstva rady ONV v Trstenej
dené, že sú stanovené v zmysle zák. zo dňa 15.4.1957, v ktorej žiadali zaslanie
č. XIX/1898 a je teda nepochybné, že vyúčtovania pasienkového konta za roky
spoločenstvo vzniklo ako spoločenstvo 1955-1956. V čase spisovania žiadosti
lesné. V Stanovách z roku 1906 sú v § 15.4.1957 už existovalo JRD Tvrdošín,
1 uvedené nehnuteľnosti, ktoré majú ktoré bolo založené dňa 23.2.1957 a
predstavovať spoločne používaný lesný prevzalo obhospodarovanie pasienkov,
majetok a na tieto pozemky bola zapísaná teda žiadosť nemohla byť adresovaná
poznámka obhospodarovania podľa zák. Bývalým urbarialistom.
čl. XIX/1898 v pkn.vl. č. 1 a 287. Čo sa
ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo,
týka ostatných nehnuteľností máme za so sídlom v Tvrdošíne tvrdí, že je právnym
to, že sa na ne taktiež vzťahoval, pričom nástupcom JRD Tvrdošín, ktoré vzniklo
svoj názor opierame o ust. § 2 Stanov, kde podľa zákona č. 69/1949 Zb. Uvedený
je uvedené, že do majetkových pomerov zákon sa vzťahuje iba na družstvá, ktoré
bývalých urbarialistov sa dostali urbárske boli zriadené podľa zákona č. 69/1949
lesné a pasienkové príslušnosti. V pkn. Zb. Výmer, ktorým družstvo ŽIAREC
vl. č. 1 a 287, k.ú. Vitanová / dnešné k.ú. disponuje ako dokladom o založení družOravice / bola zapísaná na nehnuteľnos- stva je uvedené, že družstvo sa pretvára z
ti poznámka obhospodarovania podľa urbáru, čo v skutočnosti nie je v súlade so
zákona č. 2/58. Zb. SNR. Na základe zákonom č. 69/1949 Zb. kde je uvedené
tejto skutočnosti máme za to, že nič sa v § 1 ods. 1. V záujme zaistenia blanezmenilo na tom, že v roku 1913 bol hodarného rozvoja pôdohospodárskeho
prijatý zák.čl.X/1913. V zmysle uve- družstevníctva a odstránenia doterajšej
deného článku sa spoluvlastníci pastvín roztrieštenosti družstevnej činnosti v pôpretvárali na spoločenstvo, resp. pre- dohospodárstve ako dedičstva minulosti
chádzali pod režim obhospodarovania v budú sa zakladať na podklade dobrovoľspoločenstvách a na nehnuteľnosti, ktoré nosti jednotné roľnícke družstvá, ktoré
patrili spoločenstvám pred jeho účinnos- majú zjednotiť doterajšie rôzne pôdohosťou, teda ktoré sa spravovali podľa zák.čl. podárske družstvá a priniesť významný
XIX/1898 sa nevzťahoval zák.čl.X/1913. prospech pracujúcim pôdohospodárom.
V zmysle uvedeného účel a zámer pasien- Jednotné roľnícke družstvá sú ľudovými
kového spoločenstva, ktorý je vyjadrený družstvami podľa § 157 Ústavy.
v § 18-19 zák.čl. X/1913, sa uvádza: „
Podrobnejšiu úpravu založenia a
Cieľom spoločenstva je vedenie obec- vzniku družstiev obsahuje nariadenie
ných záležitostí spoločných pasienkov a ministra pôdohospodárstva č. 75/1949
skvalitnenie spoločných chovateľských Zb., ktorým sa vykonáva zákon o jednotcieľov.“ Bývalí urbarialisti obce Tvrdošín ných roľníckych družstvách č. 81/1949
však svojou činnosťou takýto cieľ nikdy Zb. v § 1 ods. 2 citovaného nariadenie,
nenapĺňali, vždy boli lesným spoločen- v ktorom sa uvádza, že: „Družstvami,
stvom a po celú dobu svojej existencie ktoré sa pretvoria, po prípade splynú
vykonávali ako hlavnú činnosť- lesnú v jednotné družstvo podľa § 6 zákona,
činnosť na svojich pozemkoch a to až do sa rozumejú družstvá, zriadené podľa
roku 1958, kedy bolo toto spoločenstvo zákona zo dňa 9. apríla 1873, č. 70
zrušené zákonom č. 2/1958 Zb. Plochy, r. z., o zárobkových a hospodárskych
ktoré bývalí urbarialisti spravovali a ktoré spoločenstvách alebo podľa zák. čl.
neboli zalesnené tvorili z celkovej výme- XXXVII/1875, o obchodnom zákone,
ry zanedbateľnú časť a boli to medze, ces- ktoré vyvíjajú niektorú činnosť, uvedety, okraje lesov a pasienky zo spoločného nú v § 2, ods. 1 zákona a ktorých obvod
lesa, to znamená, že v žiadnom prípade pôsobnosti sa vzťahuje podľa stanov
to neboli pasienky, ktoré uvádza zák. na obvod jednej obce. Ak vyžadujú to
čl.X/1913 v ust. §1 t.j pasienky, ktorých miestne pomery, môže Ministerstvo
podielníci boli povinní utvoriť pasienko- pôdohospodárstva po vypočutí Ústrednej
vé spoločenstvo podľa tohto zákonného rady družstiev povoliť výnimku.“ Uvečlánku. V katastrálnom území Vitanová dené právne predpisy presne definovali
(dnešné k.ú. Oravice) vlastnili Bývalí subjekty, ktoré sa v zmysle § 6 ods. 1
urbarialisti 1400 ha lesa a len 6 ha neza- zákona č. 69/1949 Zb. mohli pretvoriť v
lesnených pozemkov- čiže zanedbateľnú družstvo. Spolok bývalých urbarialistov
časť z celkovej plochy. V prípade, že by obce Tvrdošín bolo pozemkové spoločenbolo utvorené pasienkové spoločenstvo stvo založené podľa zák. čl. XIX/1898 a
podľa zák.čl.X/1913 bolo jeho utvorenie nemohlo byť teda družstvo zriadeným
zaznačiť v pozemkovej knihe, čo sa ne- podľa zákonov uvedených v § 1 ods. 2
stalo a v pkn.vl.č.1 a 287 sa žiadny zápis nariadenia 75/1949 Zb. Ak zoberiem do
v zmysle zák.čl.X/1913 nenachádza! Za úvahy právne predpisy platné v roku
celú dobu existencie spoločenstva od 1957 JRD v Tvrdošíne nikdy nemohlo
roku 1906 do 1958 toto nezmenilo svoj vzniknúť pretvorením sa v družstvo zo
charakter lesného spoločenstva. Bývalí spolku bývalých urbarialistov, tak ako
urbarialisti spravovali lesy ako i pasienky je to uvedené vo výmere č. 193/1957 zo
zo spoločného lesa a vôbec nie je prav- dňa 20.2.1957.
dou, že tieto pasienky spravovala obec
Ak JRD tvrdí, že vlastnícke právo
Tvrdošín, pretože zo zachovalých doku- prešlo na JRD Tvrdošín zo zákona, ne-

môžeme obísť skutočnosť týkajúcu sa
postupu socialistických organizácii pri
zápise vlastníctva do pozemkovej knihy.
Uvedené vyplýva jednoznačne z § 3 ods.
4 zákona č. 81/199 Zb. podľa ktorého
okresný súd zapíše vlastníctvo a iné práva
k nehnuteľnému majetku uvedenému v §
2 na jeho návrh bez tiarch a odvolaním
sa na tento zákon. Ak by JRD Tvrdošín
bolo vlastníkom nehnuteľností uvedených v pkn.vl.č. 1 a 287, k.ú. Vitanová
/ dnešné Oravice /, tak by bol zachoval
tento postup, ktorý okrem toho, že bol
zakotvený v zákone, bol zakotvený aj v
právnej praxi u socialistických organizácií, ktorým vznikla povinnosť zápisu do
pozemkovej knihy. Táto povinnosť bola
stanovená priamo zákonom č. 81/1949
Zb. Túto povinnosť mali aj listiny, ktorými PD Žiarec preukazuje svoje vlastnícke
právo k urbárskym nehnuteľnostiam. Aj v
rozhodnutí č. 520/1958 zo dňa 10.3.1958,
ktorým Odbor PLH rady ONV v Trstenej
prikázal JRD v Tvrdošíne prevziať poľnohospodársku pôdu, je uvedené: „ potrebné
je, aby uvedené nehnuteľnosti v zmysle
zákona č. 81/1949 Zb. SNR družstvo
prevzalo, a bolo toto všetko prevedené
v pozemkovej knihe bezplatne na meno
JRD v zmysle uvedeného zákona.“ Uvedený zápis sa však v pozemkovej knihe
nenachádza, a je možné konštatovať, že
rozhodnutia vydané v rokoch 1957-1958
sú neurčité a zmätočné, obsahujú nepravdivé údaje, čo len zväčšuje pochybnosti

v súvislosti s prechodom vlastníckeho práva na družstvo. Rozhodnutie č.
520/1958, na ktoré sa neustále odvoláva
PD Žiarec bolo vydané 10.3.1958, teda
deň pred účinnosťou zákona č. 2/1958
Zb. Toto rozhodnutie nikdy nenadobudlo
právoplatnosť.
Urbárski spolumajitelia, pozemkové
spoločenstvo Tvrdošín si uplatnili v
zmysle zákona č. 229/1991 Z.z. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku, reštitučný nárok. Pripomíname, že reštitúcia do
dnešných dní nie je ukončená a povinnej
osobe, t.j. ŽIAREC so sídlom v Tvrdošíne
vyplýva z § 5 ods. 3 z. č. 229/1991 Z.z.
povinnosť s nehnuteľnosťami až do ich
vydania oprávnenej osobe nakladať so
starostlivosťou riadneho hospodára odo
dňa účinnosti tohto zákona nemôže tieto
veci, ich súčasti a príslušenstvo previesť
do vlastníctva iného. Takéto právne úkony sú neplatné. Právo na náhradu škody,
ktorú povinná osoba spôsobí oprávnenej
osobe porušením týchto povinností,
zostáva ustanovením § 28 nedotknuté.
Povinná osoba aj napriek uvedenému
ustanovenie tohto zákona nerešpektuje a
ďalej prevádza nehnuteľnosti, ktoré patria
Urbárskym spolumajiteľom Tvrdošín, na
tretie osoby.
Družstvo ŽIAREC so sídlom v Tvrdošíne je v zmysle vyššie uvedeného neoprávnené nakladať s nehnuteľnosťami
vo vlastníctve Urbárskych spolumajiteľov, pozemkové spoločenstvo Tvrdošín,
nakoľko jeho tvrdenia o nadobudnutí
vlastníckeho práva na základe sporných
listín nemajú oporu v zákone, a jeho
dispozičné oprávnenie nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré patria Urbárskym
spolumajiteľom, je protizákonné.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že
Žiarec PD Tvrdošín nie je vlastník nehnuteľností a teda nemôže predávať to,
čo nikdy nenadobudol a tým zasiahnuť
do vlastníckeho práva Urbárskych spolumajiteľov, pozemkové spoločenstvo
Tvrdošín, ktoré je garantované najzákladnejším zákonom štátu a to Ústavou
Slovenskej republiky a z dôvodu, že nerešpektuje § 5 ods. 3 zákona č. 229/1991
Z.z., ktorým sa mu zakazuje nakladať s
nehnuteľnosťami, ktoré sú predmetom
reštitučného konania. Je vidieť, že ide
o mimoriadne závažný stav, ktorý nesprávnym konaním a vedomými prieťahmi správny orgán spôsobil na majetku
urbárskych spolumajiteľov, následne
ktorými boli spôsobené ďalšie majetkové, ale najmä morálne škody, ktoré
Urbárski spolumajitelia, pozemkové
spoločenstvo nemohli v uplynulých 15tich rokoch usporiadať v zmysle zákona
o pôde, ktorý vo svojom účele mal za
cieľ napraviť spôsobené krivdy uplynulého obdobia a nie ich ešte zväčšovať
tak ako sa to udialo v tomto prípade,
keď správny orgán za celú dobu konania
niekedy aj pod nesprávnym názorom
súdov, ktoré nepoznajú a najmä nemajú
záujem skúmať podstatu, dávajú vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s podstatou, s
morálkou konania, ale najmä v rozpore
s účelom zákona.“
Vedenie urbáru verí, že aj keď správny
orgán doteraz vedome 15 rokov neakcep
toval vlastnícke právo urbáru, že Ústavný
súd v najbližšom období zhodnotí doteraj
šie prieťahy v konaní no najmä vyriekne
tu základnú klauzulu, že Urbáru v Tvr
došíne nikdy nezaniklo vlastnícke právo
a že družstvo sa nikdy nestalo vlastníkom
urbárskych nehnuteľností.

Ďakujeme za krásne stretnutie a...

(Dokončenie z 1. str.)
učiteľov a poďakovať im za ich prácu.
Bol takpovediac medzi svojimi, veď aj
on patril niekedy medzi učiteľov, ktorí sa
podieľali pri výchove študentov. A je to
poznať aj dnes, pretože jeho pomoc školám je v mnohých prípadoch neoceniteľná.
Dokázal to aj v takých ťažkých chvíľach,
keď školy ešte patrili pod štátnu kuratelu.
Nebyť jeho osobnej angažovanosti, dnes
by istotne ZŠ Márie Medveckej nemala
pre deti telocvične.
„Som rád, že sme sa tu po roku opäť zišli
a tradícia týchto stretnutí pokračuje naďalej. V úvode vám odovzdávam pozdrav od
ministra školstva, ktorého som informoval
o tomto našom stretnutí. Tento večer patrí
všetkým vám - učiteľom, vychovávateľom,
pracovníkom našich predškolských zariadení,

duchovným, poďakovanie patrí aj všetkým
pracovníkom, ktorí zabezpečujú chod našich škôl, či už sú to upratovačky, kuchárky,
školníci a vôbec všetkým, ktorí sa podieľajú
pri výchove našich detí. Vysoko si vážim vašu
prácu a všetko čo robíte pre naše deti, mládež.
Poďakovať sa chcem aj vedeniam našich školských zariadení. Symbolickým poďakovaním
za vašu náročnú prácu sú kvety, ktoré máte na
stole a k ním prijmite aj poďakovanie vo forme finančnej odmeny. Sme radi, že v našom
meste nie sú nejaké väčšie problémy a dúfam,
že do budúcnosti ani nebudú,“ povedal okrem
iného primátor.
V mene všetkých učiteľov primátorovi
za jeho osobnú angažovanosť a všetko to,
čo pre školstvo v našom meste robí verejne
poďakovala Magdalena Lucká, po ktorej
slovách nasledoval dlhotrvajúci potlesk.

Medzi učiteľmi nechýbal ani Vdp. Ján
Marhefka, ktorý tiež učí v našich školách.
S primátorom si na túto tému, ale aj iné
osobne pohovorili. Pri odchode sme sa
ho opýtali ako sa mu páčila táto spoločenská akcia a čo by on osobne odkázal
učiteľom:
„Veľa trpezlivosti so žiakmi, veľa vedomostí a božích milostí, aby to všetko
učitelia zvládli. To je aj, myslím si, želanie učiteľov. Vždy je dobré a príjemné,
keď sa ľudia stretnú a stretávajú pretože
sa dokážu navzájom zabávať, dokážu si
veľa vecí povedať, vysvetliť, možno aj
niektoré veci odpustiť. Tam, kde sa ľudia stretávajú, je vždy dobre a pozitívne,
takže aj táto akcia určite prispela k tomu,
aby sa utužili pracovné vzťahy a ľudské
spoločenstvo.“
Juraj Horňák

Živočíšnu výrobu majú stabilizovanú
Členovia Roľníckeho družstva Pod
Skalkou so sídlom v Krásnej Hôrke sa
stretli 19. apríla na výročnom rokovaní v priestoroch mestského kultúrneho
strediska, aby zhodnotili svoju činnosť
za uplynulé obdobie. Hodnotiacu správu
predniesol predseda Eduard Ondreják.

fondov uvoľnené. So sprísnením podmienok, vyplývajúcich z farmárskej praxe
o ekologickom hospodárení, boli nútení
pristúpiť aj k rekonštrukcii teľatníka
a ďalšej maštale. Teľatník bol zrekonštruovaný vlani a v súčasnosti pokračujú
v rekonštrukciách dvoch maštalí. Dokon-

Predseda družstva E. Ondreják odmenil kvietkom a darčekom
jubilantov Teréziu Krucsayovú, Antoniu Planietovú, Máriu
Pastyrčinovú, Margitu Ballekovú, Irenu Betuštiakovú a Jo
zefa Krucsaya. Jubilantky Magdaléna Ferenčíková a Žofia
Slivová na výročnej schôdzi chýbali, ale darček tiež dostali.
Družstvo v súčasnosti hospodári na
výmere 484,08 ha poľnohospodárskej
pôdy. Svoju činnosť usmernili na ekologické hospodárstvo celej farmy. V rámci
opatrení, ktoré vyplývajú z kódexu o
ekologickej farme v roku 2005, pristúpili k rekonštrukcii maštale na maštaľ s
voľným ustajnením zvierat a k výstavbe
novej dojárne, ktorú dali do prevádzky
v roku 2006. Na projekt dostali prísľub
dotácie zo štrukturálnych fondov vo
výške 50 percent. Zatiaľ však finančné
prostriedky neboli zo štrukturálnych

čili tiež výstavbu senážnej jamy.
Hlavnou činnosťou družstva naďalej zostáva výroba kravského mlieka a
chov oviec. Pri ekologickej činnosti je
obzvlášť dôležitá výroba krmív a kvalitná pastva počas pastevného obdobia.
Vlani vyrobili 1 716 t senáže, 94,8 t sena
a 3 043 t pastvy.
Počas uplynulého roka družstvo vyrobilo aj 410 665 litrov mlieka. Za rok 2006
bola produkcia ovčieho mlieka 13 317
litrov a to isté množstvo bolo odpredané
do mliekarne. Na úseku mechanizácie

družstvo postupne obnovuje strojový
park hlavne preto, aby výkonnými strojmi nahrádzali nedostatok pracovných síl.
V roku 2006 kúpili nový traktor a v tomto roku plánujú nákup závesnej techniky
na zabezpečenie zberových prác - kosačku, zhrabovač a obracač krmovín.
Živočíšna výroba je pomerne stabilizovaná, výsledky sa prejavujú na
ekonomike družstva. Ku koncu roka
mali ustajnených 616 kusov zvierat,
z toho počtu bolo 302 oviec vrátane
bahníc, baranov, 158 kráv, 35 teliat
a 121 jalovíc.
Poľnohospodárska výroba sa upriamila na menej náročné činnosti, ekonomicky výhodnejšie. Výsledkom je
pokračujúci úbytok pracovníkov v poľnohospodárstve. Aj na Orave už pociťujú
nedostatok pracovníkov. Mládež nemá
záujem o poľnohospodárstvo, ktoré nie
je lukratívne ani po finančnej stránke,
vytráca sa vzťah k zvieratám, k pôde a
ak to tak ďalej pôjde, poľnohospodárstvu
hrozí úpadok. Vlani pracovalo v družstve
19 stálych pracovníkov.
Celkové hospodárenie za rok 2006
je dobré. Družstvo si v roku 2005 zabezpečilo úver vo výške 15,5 mil. Sk na
prefinancovanie rekonštrukcie maštale
a nákup dojárne. Ku koncu roka 2006
ostával úver v sume 13,8 mil. Sk, ktorý
družstvo plánuje uhrádzať z finančných
prostriedkov, ktoré budú uvoľnené zo
štrukturálnych fondov.
O tom, že vedenie družstva si cení
prácu bývalých družstevníkov svedčí
aj to, že v rámci výročného rokovania
predseda družstva E. Ondreják odmenil
jubilantov.
   (jh)
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V lete, či v zime neustále v pohybe
V súčasnosti pracuje v Technických službách 38 ľudí vrátane vrátnikov, ktorí sa podieľajú pri rôznorodých prácach, ktoré súvisia s chodom
mesta. Môžeme spomenúť zimné a
letné práce, údržbu verejného osvetlenia, rozhlasu, odvoz komunálneho
odpadu a ďalšie iné práce. Pomáhajú
aj tí, čo sú zaradení ku verejno-prospešným prácam. I keď sa každý
z nich podieľa do týždňa len dvanástimi hodinami, bez nich by bolo ťažké zvládnuť také množstvo práce, čo
nám potvrdil aj riaditeľ technických
služieb Ing. Alojz Smutný a Marián
Ondrašák. Cez zimu sme ich mali
možnosť vidieť hlavne pri zabezpečovaní chodu ľadovej plochy,
odpratávaní snehu a podobne, na jar
a v lete zase pri ručných prácach pri
čistení mestských priestorov.
Po zimnej sezóne sa v meste začalo s čistením mestských komunikácií a chodníkov. Najprv bol posyp
pozbieraný ručne, potom dočisťovaný zametacím vozom a následne
vystriekaný vodou. Popri týchto
prácach strihali stromy v mestskom
parku, ale aj v ostatných lokalitách
a uliciach nášho mesta. V orezávaní
prerastených stromov sa pokračuje
naďalej.
Začali sa sťahovať spred bytoviek
kontajnery na zber separovaného odpadu, ktoré sa v súčasnosti opravujú
a maľujú, robí sa takzvaná renovácia týchto kontajnerov. Do konca
roka by mali byť všetky kontajnery
v poriadku.
Technické služby v tomto období
opravujú a vymieňajú aj poškodené dopravené značenie na území
mesta.
Úpravu miestnych komunikácií,
čo sa týka výtlkov a ďalších poškodení po zime bude v najbližších dňoch
robiť v našom meste firma Rezostav
z Dolného Kubína.
Po jarných prácach budú nasledovať letné, ktoré budú spojené hlavne
s kosením trávnatých porastov, ale aj
pravidelným čistením celého mesta,
ale aj Oravíc, kde je tiež potrebné
zabezpečiť všetky podobné práce ako
v našom meste. Aj o túto mestskú
časť sa starajú pracovníci Technických služieb. V Oraviciach pre novú
sezónu pribudnú do oddychovej zóny
vedľa nášho kúpaliska nové lavičky

a stoly, ktoré už objednalo mesto na
urbárskej píle. Okrem už uvedených
lokalít môžeme pracovníkov Technických služieb vidieť pri úprave
našich športových areálov, futbalových ihrísk, pribudlo prevádzkovanie
tenisovej haly, a do poriadku každý
rok dávajú aj detské ihriská.
Nezabudli ani na trhovníkov
a do novej sezóny im opravili a vymaľovali predajné stánky, ktoré sú
aj v tomto roku rozmiestnené na
parkovisku v meste a na sídlisku
Medvedzie pri Jednote, jeden je aj
na futbalovom ihrisku.
Bežnú údržbu robia v predškolských, školských zariadeniach, zdravotných strediskách a bývalej farskej
budove, ktoré patria pod mesto, či
už je to najnutnejšia oprava striech,
sociálnych zariadení a ďalších objektov.
K zabezpečeniu všetkých týchto
prác je potrebná aj prislúchajúca
technika, pribudol im ramenový nakladač, spojazdniť však idú aj ten,
ktorý doposiaľ užívali. Postupne sa
robí aj oprava a údržba techniky,
ktorá sa používa v priebehu celého
roka na čistenie mesta, odvoz smetí, odhŕňanie snehu, kosenie trávy
a podobne. Technika má už za sebou
nejaké roky a tak je potrebné sa jej
venovať v maximálnej miere. Vykonali aj údržbu autobusu, ktorý vyu-

Na výzvu z mestského rozhlasu zareagovali občania a zapojili sa 31. marca do jarného
upratovania. Vyčistili a poupratovali si vlastné
okolie domov, bytoviek, dvorov, pivníc, ale
sa aj zbavili prebytočných vecí. V tento deň,
hlavne na sídlisku Medvedzie sme mohli
pred jednotlivými bytovkami vidieť doslova
„upratovacie čaty“ - občanov s hrabličkami,
lopatami, fúrikmi a ďalším naradím, ktorí si
upratovali a skrášľovali svoje okolie.
Veľkou pomocou prispeli Technické služby,
ktoré rozmiestnili po sídlisku veľkoobjemové
kontajnery, do ktorých bol odpad a smeti zhromažďované. Ako sme sa dozvedeli na Technických službách, k tomuto účelu mesto bezplatne
poskytlo osem veľkoobjemových kontajnerov,
ktoré sa po naplnení hneď odvážali. Takzvaná
„očistná kúra“ sa vydarila. Prebytočný odpad
a špina z nášho okolia a bytoviek bol po zime
odvezený na zodpovedajúce miesto a treba poďakovať všetkým tým, ktorí svojou iniciatívou
prispeli k vyčisteniu vonkajších priestorov. Od
smetí boli vyčistené aj vstupy do mesta popri
cestných ťahoch od Námestova, Trstenej a Nižnej. Technické služby nielen tento deň, ale počas
celého roka venujú patričnú pozornosť čistote
všetkých priestorov v našom meste.
Musíme si však všetci uvedomiť, že mesto,
v ktorom žijeme je našou vizitkou a preto by

sme sa mali k nemu, ale aj k našim spoluobčanom správať zodpovedne a vytvárať si také
prostredie, aby sa nám v ňom dobre žilo.  (jh)

Odpad patrí do zberu

Pestrofarebný „kelimkový had“ sa
vinul od ZŠ M. Medveckej a pokračoval cestou do mesta. V sprievode
detí nechýbali rôzne zvieratká, plagáty, výrobky z plastov a ďalšie veci,
ktorými deti dávali najavo, že životné
prostredie si v podstate znečisťujeme
sami a odpad by mal patriť do zberu,
nie do prírody.
„Akcia je súčasťou projektu EKOPAKI, do ktorého sa škola zapojila
a vlastne našou iniciatívou chceme
osloviť okolité obyvateľstvo, hlavne
v našom meste, aby si uvedomilo koľko odpadu vyprodukujeme za jeden
rok. Je potrebné aj deti viesť k tomu,
že odpad by sme mali triediť, k čomu
slúžia kontajnery. Aby si jednoducho uvedomovali, že prostredie si
tvoríme všetci spoločne. Výrobky do
rôznych podôb a tvarov boli vyrobené

„Očistná kúra“ sa vydarila

Strašiak – ochranca úrody
OOS D. Kubín vyhlasuje 2. ročník súťaže Strašiak - ochranca prírody. Súťaže sa môžu zúčastniť deti
materských, základných, stredných
a umeleckých škôl. Deti môžu pracovať samostatne, s rodičmi alebo
s učiteľmi. Strašiakov treba priniesť
na Michalské námestie 1. júna, kde
budú práce vyhodnotené a ocenené.
Strašiaci budú vystavení na Michalskom námestí a počas Bačovských
dní v Malatinej. Viac informácií
v MsKS Medvedzie.

žívajú hlavne futbalisti, dôchodcovia
nášho mesta, deti zo škôl, a ďalšie
organizácie.
V súčasnosti sa prerába aj vozidlo Bobor, na ktorý sa robí zadná
nadstavba, aby bolo prispôsobené
na zber komunálneho odpadu pre
110 a 1000 litrové nádoby. Bude
potrebné vynoviť aj techniku na
skládke v Jurčovom Laze (buldozer),
ktorý už má svoje roky, kde sa bude
obmieňať a dopĺňať oplotenie, ktoré
občas zvyknú ľudia poškodiť alebo
jednoducho časť z neho ukradnúť.
Na skládke Jurčov Laz sa pravidelne
robí poriadok, navážanie, prekrývanie komunálneho odpadu a čistenie
rigolu. Ku všetkému im pridávajú
práce aj tí, ktorí vytvárajú čierne
skládky, ktoré tiež technické služby
musia zlikvidovať. Najkritickejšie
miesta sú za bývalým mäsozávodom
a úsek medzi pílou a družstevným
mostom.
Technické služby však na požiadanie vypomáhajú svojou technikou
aj iným organizáciám a súkromným
osobám pri rôznych stavebných
úpravách, rekonštrukciách a podobne, ktoré o to požiadajú.
Okrem už uvedených prác sa títo
pracovníci podieľajú aj na zabezpečovaní všetkých kultúrnych a športových akcií, ktoré sa konajú v rámci
mesta.
(jh)

hlavne z kelímkov a plastových fľiaš.
Deti si vytvorili aj štyroch škriatkov
Papierko, Plastko, Skielko a Komunálko - odvodené od kontajnerov na
odpad. S deťmi sme vytvorili na túto
tému aj rozprávku, aby sme dostali
do ich povedomia triedenie odpadu“,
povedala nám pani učiteľka Adriana Ďubašáková, ktorá vyučuje na
1. stupni ZŠ. Druhý stupeň ZŠ mala
na starosti učiteľka Martina Pániková. Na ekologickej vychádzke sme
stretli žiakov druhých ročníkov,
ale do projektu bola zapojená celá
škola. Žiaci čistili okolie Medveckého potoka, upratovali na sídlisku
Medvedzie pri materských školách,
okolií školy a školského ihriska,
čistili trávnaté plochy a počas celého
týždňa, ktorý bol zameraný ku Dňu
Zeme sa uskutočňovali ďalšie akcie
v škole, kde si deti zhotovovali rôzne výrobky z odpadového materiálu,
maľovali, robili plagáty, súťažili a
podobne. Niektoré z prác boli vystavené aj vo výkladoch miestnych
obchodoch.“
(jh)

Do separovaného odpadu len PET fľaše
Vzhľadom pre technické problémy s odberateľom, ktoré nastali pri
odbere druhotných surovín, jedná
sa o plasty, prosíme občanov nášho
mesta, aby do kontajnerov určených
na tento odpad separovali len PET
fľaše (umelé fľaše z rôznych nápo-

jov). Prosíme, aby ste do uvedených kontajnerov neseparovali iný
umelohmotný odpad (ako napríklad
igelitové vrecká, rôzne fólie, bakelity a podobne). Za pochopenie
ďakujeme.
                     Technické služby

Psy nepatria na pieskoviská
Vzťah človeka a psa - vzťah prinášajúci mnoho dobrého, ale aj zlého.
Len majiteľ psíka vie, o aké krásne
zážitky prišiel, kým ho nemal. Lenže
tento vzťah neznamená iba potešenie,
ale aj povinnosti. Okrem platenia poplatku za svojho miláčika je to aj staranie sa o neho so všetkým, čo k tomu
patrí, a teda aj odstraňovanie jeho exkrementov z verejných priestorov. Zlá
stránka tohto vzťahu sa prejaví najmä
vtedy, keď sa už človeku jeho miláčik
zunuje, alebo si nájde iný dôvod a psa
vyhodí na ulicu, stane sa z neho túlavý
pes. To je tá horšia vec. Druhou sú
psy a naše okolie, ktoré tieto zvieratá
znečisťujú výkalmi. Ale to je už vecou
majiteľov, ktorí sú povinní starať sa
o to, aby po ich miláčikoch neostávali
výkaly na verejných priestranstvách,
pieskoviskách, ihriskách a všade tam,
kde chodia ľudia oddychovať.
Vždy, keď zmizne sneh, psie výkaly sú takmer všade. Nie je veru
príjemný pohľad na výkaly popri
chodníkoch, človek ich musí prekračovať, aby nebodaj do nich nestúpil.
Čo s tým? Ťažká otázka, keď to zákon

nezakazuje, policajti by museli byť
na každom rohu. Ľudia z činžiakov,
ktorí majú psov, výkaly neodpratávajú. Bolo by to treba vyriešiť - nielen
dohováraním, ale aj represívne. Pes
istotne za to nemôže, zodpovedný je
v prvom rade majiteľ. Psy nepatria na
pieskoviská a detské ihriská, pretože
tie patria deťom a z hygienického
hľadiska je prítomnosť exkrementov
neprípustná. Hovoríme si, že sme tolerantní k sebe. Je to pravda? Človek
so psom žije už oddávna, je pravdou,
že pes je často jediným spoločníkom a
potešením starších ľudí. No na druhej
strane je treba psom venovať patričnú
pozornosť. Detské ihriská a pieskoviská svojimi výkalmi znečisťujú psy
a voľne pobehujúci zase ohrozujú
bezpečnosť detí a ľudí, keď sú bez
dozoru majiteľa.
Poviete si začarovaný kruh, ale nie je
to pravda, všetko je v nás. Pes si dovolí
toľko, koľko mu dovolí majiteľ a tak
apelujeme na majiteľov štvornohých
miláčikov, aby boli tolerantní k okoliu
– najmä k deťom, obyvateľom a mestu,
v ktorom spoločne žijeme.
  (jh)

Fotografia na pamiatku bude mladým nadšencom pripomínať
veľkonočnú tradíciu ľudových zvykov v miestnej časti Tvrdošína
- dedine Medvedzie.

Sedemročná veľkonočná tradícia

Zásluhou Občianskeho združenia
Medvedzie bola v Medvedzi, miestnej
časti Tvrdošína pred siedmimi rokmi
oživená dávna veľkonočná tradícia. Počas Veľkého piatku a Bielej soboty kedy
sú na znak piety umučenia, ukrižovania
a pochovania Ježiša Krista zaviazané
všetky zvony, skupina malých i väčších
detí organizovane s rapkáčmi a verglik-

mi pravidelne ráno, na obed a večer
ide od zvonice celou miestnou časťou
a zvukmi svojich improvizovaných
hudobných nástrojov nahrádza zvuk
zvonov. Pravidelne každý rok týchto
mladých nadšencov tejto veľkonočnej
tradície organizuje Stanislav Ceglár a
tohto roku sa tejto akcie zúčastňovalo
20 až 30 mladých nadšencov.
(jm)

Veľké Francúzsko a malé Slovensko
sa „zamilovali“ do seba

Na pôde Gymnázia privítala riaditeľka školy Alena Golboňová 29.
marca sedemčlennú delegáciu učiteľov z družobnej školy Collége Saint
Aubin en Bray. S nimi na Oravu prišlo aj 38 detí vo veku 12 až 14 rokov.
Pre všetkých pripravilo vedenie školy
bohatý program, v ktorom nechýbali
športové zápolenia ani kultúrne akcie.
„Máme spolu vynikajúce vzťahy,
stretávame sa už od roku 2000. Teší
nás, že sa môžeme takto vzájomne
spoznávať, obohacovať sa a učiť sa
jeden od druhého,“ povedala A. Golboňová.
A práve v uvedený deň mali žiaci
v programe tvorivé dielne, v ktorých
sa žiaci učili v jednej triede pliesť
korbáče, ozdobovať kraslice, v druhej
zase zdobiť medovníčky a v tretej batikovanie.
Žiaci pracovali s obrovskou chuťou
a fantáziou a nesmierne sa tešili z hotových výrobkov. Všetci si vyskúšali
každú techniku. Prekvapilo hádam

len to, že o tieto práce prejavili väčší záujem skôr chlapci ako dievčatá.
V závere tvorivých dielní mala možno
najťažšiu prácu porota, ktorá vyrobené
práce ohodnotila.
Všetci sa najviac tešili z návštevy
Kremnice a Banskej Štiavnice, ktorá
bola spojená s fáraním do bane a ryžovaním zlata. Navštívili aj Vlkolínec, zabavili sa pri diskotéke, zahrali
sa florbal, badminton, vyskúšali lyže
a ďalšie aktivity, ktoré boli pre nich
pripravené. Ani hostia z Francúzka sa
nedali zahanbiť a v besede predstavili
jeden z departmentov na severe Francúzska - Pikardiu.
Orava im naozaj prirástla k srdcu,
svedčia o tom aj veľmi dobré takpovediac „rodinné vzťahy“, ktoré sa
stali pevnou súčasťou tejto družobnej aktivity. Dalo by sa to povedať
aj takto, že veľké Francúzsko a malé
Slovensko „sa zamilovali do seba“.
M. R. Štefánik by mal určite radosť
z tohto jedinečného spojenia. (jh)

Škola sa neustále modernizuje
V súčasnosti navštevuje SPŠ
a OA v Tvrdošíne 786 žiakov
a z tohto počtu bude v tomto roku
maturovať 197 žiakov. Obchodná
akadémia je v súčasnosti plne vyťažená, SPŠ má ešte rezervy. Študentov vzdeláva plne kvalifikovaný
pedagogický zbor učiteľov. V tomto
roku majú aj dostatok učiteľov na
cudzie jazyky. Vyučuje sa tu francúzština, angličtina, nemčina a ruština. Okrem toho má škola moderne
zariadenú multimediálnu učebňu,
informačné centrum s internetom
a triedu pre vyučovanie cudzích
jazykov, kde bude dodaná nová
technológia. Samozrejme, nechýbajú tu ani ďalšie odborné učebne,
dielne, telocvičňa, ale aj sauna.
Ako nás informoval riaditeľ školy
Ing. Ján Korenčiak, žiaci sa počas
vyučovacieho cyklu presúvajú do
jednotlivých tried, čo čiastočne šetrí
jednotlivé triedy. V škole je k dispozícii aj jedáleň, ktorá varí denne asi
150 jedál pre svojich zamestnancov,
žiakov, ale odváža aj stravu pre
Gymnázium v Tvrdošíne a stravujú
sa tu aj ďalší stravníci.
Okrem toho je škola vybavená
kamerovým systémom, ktorý monitoruje celý chod školy. Po jej
priestoroch sme prešli v spoločnosti
riaditeľa J. Korenčiaka a následne
sme mu položili niekoľko otázok.
Pán riaditeľ, čo by podľa vás
najviac škola najviac potrebovala?
„Okrem iných vecí by škola
potrebovala dobrých žiakov, ktorí
prichádzajú zo základných škôl.
Čo sa týka objektu školy, tak na
programe dňa sú strechy, zateple-

nie a nové okná, to je to najdôležitejšie, čo je nutné urobiť v blízkej
budúcnosti.“
A je nejaká šanca, že sa vám
to podarí?
„Robíme prípravy nových projektov na roky 2007 až 2013 a dúfame, že aj týmto úsilím sa veci pohnú
dopredu. Veríme, že do piatich rokov by sme mohli plány zrealizovať.
Ponuky od firiem už máme, len peniaze nám chýbajú. Škola v súčasnosti nemá finančné prostriedky na
uvedené práce v rozpočte.“
Zarába si škola niečím na svoju
činnosť?
„Áno, v rámci výrobno-hospodárskej činnosti môžeme získať peniaze aj z dvojpercentnej dane a s
peniazmi z rodičovského združenia,
ale to nestačí. Urobili sme niekoľko
projektov, tak uvidíme, či sa nám
niečo podarí dosiahnuť.“
S ktorými školami najviac spolupracujete?
„Ide o partnerské školy z Kysuckého Nového Mesta, Martina
a Liptovského Hrádku, s ktorými
si vypomáhame aj pri maturitných skúškach - SOU-lesníckym,
Gymnáziom v Tvrdošíne, Gymnáziom Martina Hattalu v Trstenej,
a učilišťom v Nižnej pri rôznych
vzdelávacích programoch. Veľmi
dobrú spoluprácu máme aj s OVP
Trstená.“
Ku škole patrí internát, koľko
žiakov je tam v súčasnosti ubytovaných ?
„Na internáte je ubytovaných 76
žiakov aj z iných škôl, o ktorých sa
stará trojčlenný vychovávateľský
zbor.“
(jh)
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Stretli sa učiteľky a pracovníčky MŠ
V priestoroch mestského kultúrneho strediska sa 29. marca stretli členky
regionálnej Spoločnosti predškolskej
výchovy, učiteľky a pracovníčky
materských škôl z okresu Tvrdošín.
Nechýbali medzi nimi ani zástupkyne z Námestovského okresu, kde táto
organizácia zatiaľ nie je založená. Pri
tejto príležitosti sme oslovili predsedníčku spoločnosti, Teréziu Loffajovú,
zástupkyňu ZŠ MŠ Čimhová, ktorá
spoločnosť vedie od jej vzniku, aby
nám povedala niečo o tomto združení
a jeho zámeroch.
„Táto organizácia zastrešuje
všetky materské školy na Slovensku,
združuje pracovníčky materských
škôl a vyvíja činnosť v ich prospech.
Naša regionálna organizácia má v súčasnosti 93 členiek. V Tvrdošíne sme
sa stretli aj preto, že v marci je Deň
učiteľov. Hlavným bodom nášho roko-

vania je však naplánovanie si ďalšej
činnosti do júla 2007, oboznámenie sa
s akciami, ktoré spoločnosť pripravuje
pre svoje členky. Celookresné stretnutie sa koná jedenkrát do roka, ale
v rámci spoločnosti robíme aj iné aktivity. I keď naše regionálne združenie
existuje už druhý rok, záujem o našu
organizáciu je veľký. Osobne chcem,
aby sa združenie „rozbehlo“ a potom
predsednícku funkciu niekomu odovzdám,“ povedala T. Loffajová.
Niečo z histórie: Spoločnosť pre
predškolskú výchovu vznikla 30. marca 1993 v Martine a 23. októbra 1993
sa 240 členiek stretlo v Turčianskych
Tepliciach na ustanovujúcom sneme.
Členky sa veľmi intenzívne angažovali za zachovanie materských škôl a
prezentovali opodstatnenosť predškolskej výchovy. Cieľom spoločnosti je
ochrana záujmov a práv detí predškol-

ského veku tým, že spoločnosť bude
presadzovať realizáciu Dohovoru o
právach dieťaťa. Poslaním spoločnosti je pripomienkovať a iniciovať
prípravu legislatívnych právnych noriem, usilovať o spoluprácu s orgánmi
samosprávy a štátnej správy, podnecovať odborné diskusie o súčasných
problémoch predškolskej výchovy,
pôsobiť na rodičovskú verejnosť a
obhajovať záujmy, práva a profesionálnu úroveň pedagogických zamestnancov predškolských zariadení.
Spoločnosť pre predškolskú výchovu
na Slovensku je stavovská nezávislá
organizácia, ktorá združuje učiteľky
materských škôl, odborníkov z oblasti
pre predškolskú výchovu a členom
spoločnosti sa môže stať každý občan,
ktorý dovŕšil 18 rokov, podal písomnú
prihlášku, uznáva ciele a poslanie spoločnosti.                                  (jh)

Dvadsať rokov od smrti maliarky Oravy
Maliarka Oravy, tento neoficiálny,
ale pravdivý prívlastok patrí národnej
umelkyni Márii Medveckej, ktorá sa
narodila 11. októbra 1914 v Medvedzí,
dnes súčasti Tvrdošína. Po gymnaziálnych štúdiách v Košiciach a absolvovaní Pedagogickej akadémie v Bratislave sa v roku 1934 vrátila do rodného
Medvedzia a až do roku 1942 pôsobila
na Orave ako učiteľka. Až tu sa prejavili
jej výtvarné sklony
a na radu profesora Alojza Struhára
odišla študovať na
Oddelenie kreslenia
a maľovania Slovenskej vysokej školy
technickej do Bratislavy. V rokoch
1945 - 46 s kolegom
zo školy a manželom
maliarky Ctiborom
Belanom študovali na Akadémii výtvarných umení vo
Viedni. Štúdiá ukončila v roku 1948 v
Bratislave. Napriek možnostiam ostať
natrvalo a usadiť sa v hlavnom meste,
prevládla u nej veľmi silná, ba až emotívna spätosť s oravskou prírodou a jej
ľudom. V roku 1949 sa teda natrvalo
usadila v Medvedzí. No a práve nádhera drsného oravského kraja a neľahký
život ľudí v ňom ju sprevádzali počas
jej dlhoročného tvorivého života.
Zvýrazňovanie oravskej prírody vo
všetkých ročných obdobiach, rôznorodý život človeka vo všetkých jeho životných sférach, ako aj výsledky jeho

pracovného snaženia sa stali natrvalo
ústredným motívom jej maliarskej
tvorby. Nuž a preto aj ten spomínaný
titul Maliarka Oravy, ktorý bol v roku
1974 potvrdený udelením najvyššieho
titulu - národná umelkyňa. Z tvorivého
života ju vytrhla zákerná choroba a
práve pred 20. rokmi 23. apríla 1987
zomrela v Bratislave. Aj so svojím
manželom Ctiborom Belanom, ktorý zomrel v
roku 1991 sú pochovaní
na cintoríne v Medvedzí.
Premeny Oravy v období
40. až 80. rokov a oravskú realitu štyroch desaťročí obsahujú obrazy
v jej galérii v Medvedzí,
ktorá bola verejnosti sprístupnená pri príležitosti
jej 65-ročného životného
jubilea v októbri 1979 a
stala sa tak trvalou expozíciou Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.
Otvoreniu tohtoročnej
už 28. sezóny v apríli predchádzalo
vynovenie a oprava nielen interiéru,
ale aj exteriéru galérie pod vedením
vedúceho pracovníka OG Stanislava
Bodoríka. Počas celej tohtoročnej sezóny od apríla až do konca septembra
je v časti ateliér inštalovaná výstava
„Historické mestá a hrady“, ktorá prezentuje súbor historických tlačí, ktorý
sa Oravskej galérii podarilo zakúpiť v
minulom roku vďaka poskytnutému
grantu z Ministerstva kultúry SR a
dotácii zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja.

Ponuka kultúrnych a športových podujatí na máj
1. 5. Prvomájový výstup na Babiu Horu
(Turistický klub Tvrdošín - Medvedzie)
3. 5. V poľskej Jablonke počas Dňa ústavy PR sa
na festivale dychových hudieb predstaví DH Tvrdošanka
4. 5. Absolventské koncerty v Tvrdošíne a v Zuberci (ZUŠ)
4. 5. Súťaž „Koncertný akordeón“ medzinárodná súťaž
	- koncert víťazov v Malej sále MsKS Medvedzie
6. 5. „Benefičný festival“ detí z materských škôl z okresu Tvrdošín
13. 5. Deň matiek
	- celomestská akcia s kultúrnym programom v kine Javor
27. 5. Cestný beh - 6. ročník medzinárodnej súťaže v behu a maratóne
(MsÚ, MsCVČ)
26. - 28. 5. Okolo Tatier (Cykloklub Nižná)
- cykloturistický zájazd okolo Tatier (Turistický klub Tvrdošín - Medvedzie)
25. 5. Batôžkový majáles, Veľká spoločenská sála (MsCVČ)
- Cyklotúra Zakopané - Gubalowka
(Turistický klub Tvrdošín - Medvedzie)
- Besiedky ku Dňu matiek ( ZŠ M. Medveckej)
- Detský jarmok - Michalské námestie (ZŠ M. Medveckej)
- Deň rodiny - program pre rodičov (ZŠ Š. Šmálika)
- Beseda na vybranú tému (ZŠ Š. Šmálika)
- Jarný stolnotenisový turnaj (MsCVČ Tvrdošín)
- Deň matiek (ZŠ M. Medveckej)
- Deň matiek - besiedky s matkami a babičkami v MŠ
- Futbalový turnaj (umelý trávnik, MsCVČ)
- Detský jarmok, Trojičné námestie
(prezentácia prác detí ZŠ M. Medveckej)
- Beseda zameraná na prevenciu proti drogovej závislosti
(Gymnázium)
- Čítanie z nových encyklopédií (mestská knižnica)
- Jarné športové dni vo florbale a šachu (DM pri SPŠ I.G. Tvrdošín)
- Exkurzia výtvarného odboru (ZUŠ)
- Výstava prác žiakov VO Coop Jednota (ZUŠ)
- Koncert ku Dňu matiek (ZUŠ)
- Deň športu - jednodňový výlet do Oravíc (ZZPO)
- Deň matiek - pre oddych a relax (MC-F)

Naozaj úchvatný je cyklus národnej
umelkyne pod názvom Ľudia a zem
a Jeseň na poli, ako aj tri obrazy zo
stavby Oravskej priehrady spred viac
ako 50. rokov. Súbor diela národnej
umelkyne Márie Medveckej v jej rovnomennej galérii obsahuje 179 obrazov, olejov a 69 kresieb, čo dokazuje,
že bola nielen vynikajúcou maliarkou,
ale aj kresliarkou. Najstarším obrazom
v galérii je olej Tanečnice z roku 1947
a naopak, najmladším olej Čakanie
na jar z roku 1983. Okrem toho v
Oravskej galérii v Župnom dome v
Dolnom Kubíne je trvalá expozícia
56 olejomalieb ako trvalá expozícia
slovenského výtvarného umenia 20.
storočia. Tvorba národnej umelkyne
bola známa nielen v Československu,
ale vystavovala v okolitých európskych štátoch, ba i v Číne, Mongolsku,
Indii a Egypte.
Tohtoročnú sezónu v Galérii národnej umelkyne Márie Medveckej, ktorá
je otvorená každý deň okrem pondelka, otvorila po Veľkej noci riaditeľka
Oravskej galérie v Dolnom Kubíne
Eva Ľuptáková.      Jozef Medvecký

Vlani vydali 4 141 obedov
Stravovanie pre dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným
stavom mesto zabezpečuje v školskej stravovni v ZŠ M. Medveckej
v Medvedzí. Okrem toho mesto vykonáva aj rozvoz stravy dôchodcom
do domácností, ktorí nie sú schopní
pre svoj nepriaznivý zdravotný stav
si sami vyzdvihnúť jedlo. Stravníci
ku koncu kalendárneho mesiaca vykonávajú úhradu za odobraté obedy
v mestskom úrade, tu sa zároveň
prihlasujú a odhlasujú obedy, noví
stravníci a taktiež sa tu platí za uvedenú stravu.
Len pre zaujímavosť uvádzame,
že v roku 2006 pre týchto občanov
bolo vydané 4 141 obedov v cene
34 korún za obed. Mesačne tieto
služby využívalo v priemere 26
stravníkov. Mesto túto službu zabezpečuje pre svojich občanov aj
v tomto roku. V prvom štvrťroku
tohto roka využilo túto službu zatiaľ 77 stravníkov, ktorým bolo vydané 1 215 obedov a čo je podstatné
- cena obeda ostala na rovnakej
úrovni.
(jh)

Ten, kto prišiel,
nenudil sa

Počas veľkonočných prázdnin
pripravilo Mestské centrum voľného času Radosť pre deti bohatý
program. Nechýbalo kreslenie, maľovanie ale aj vlastná tvorba veľkonočných symbolov. Menšie mažoretky si zacvičili pri nových tanečných kreáciách. Niektorí si pozreli
filmové rozprávky a staršie dievčatá
a chlapci sa spoločne pripravovali na
celookresnú tanečnú súťaž.
Centrum bolo otvorené pre
všetkých a ten, kto prišiel sa určite nenudil, čo nám potvrdili aj
samotné deti, ktoré tu boli v uvedené dni.

Za rokovacími stolmi v priestoroch mestského kultúrneho strediska
sa zišli členky Spoločnosti predškolskej výchovy z okresu Tvrdošín.

Narcis pre život

Pod názvom Nádej sa na Slovensku 13. apríla niesol jedenásty
ročník Dňa narcisov. Kampaň organizovala Liga proti rakovine SR
(LPR SR). Za dobrovoľný príspevok študenti základných, stredných
škôl, dobrovoľníci Slovenského
Červeného kríža a ďalší činovníci
ponúkali žlté kvietky narcisy - symbol kampane. Na celom Slovensku
bolo v akcii v tento deň takmer
13 500 dobrovoľníkov.
Vyzbierané peniaze budú poskytnuté na rôzne projekty v rámci
Slovenska, ktoré sa úzko dotýkajú
tejto nemoci. Nad podujatím prevzala záštitu manželka prezidenta
SR Silvia Gašparovičová.
V uliciach nášho mesta nechýbali dobrovoľníci, ktorí sa zapojili

do tejto kampane. Medzi inými to
boli dievčatá zo ZŠ M. Medveckej,
Gymnázia, SPŠ a OA a Zdravotnej
školy z Dolného Kubína. No nechýbali ani chlapci, ktorí ponúkali žltý
narcis. Akoby symbolicky sa na to
všetko prizeralo aj žlté slniečko,
ktoré svojimi lúčmi spestrilo tento
deň. Dievčatá zo ZŠ M. Medveckej
v spolupráci s CVČ vyzbierali vyše
trinásť tisíc korún.
Do 11. ročníka verejnej finančnej
zbierky Deň narcisov sa prihlásilo
519 subjektov z celého Slovenska.
Ich zloženie je nasledovné: 379 škôl
(materských, základných, stredných), 93 iných subjektov (mestské
úrady, spolky SČK, združenia a
rôzne PO) a 47 skautských oddielov.                                          (jh)

Ľahko je nájsť spoločnú reč, keď všetci hovoria po anglicky

Za všetko môže Comenius

Ambiciózne projektové zámery
programu EÚ Comenius 1 boli hlavnou pohnútkou na zorganizovanie
stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v budove Strednej priemyselnej školy Ignáca Gessaya a obchodnej akadémie
v Tvrdošíne. Nevyhnutný čas, ktorý
hostia – učitelia a študenti stredných škôl z Talianska, Španielska
a Českej republiky – potrebovali na
to, aby sa ubytovali a prezliekli, bol
ako stvorený na obhliadku noviniek
vo vybavení školy.
Začíname informačným centrom.
Za svoj vznik vďačí stotisícovej dotácii, ktorú škola získala za úspech
v projekte Revitalizácia školských
knižníc. Popri štyroch jazykových
učebniach vyrastá piata, vybavená mixážnymi pultmi, počítačmi,
aparatúrou so slúchadlami a vôbec
všetkým, čím sa vyznačujú najmodernejšie učebne. Modernizácia
prenikla aj do zariadení, o ktorých
sa zásluhou falošnej predstavy
o hanblivosti príliš nerozpráva.
Pisoáre, záchodové misy, bidety
a umývadla na toaletách s automatickým spúšťaním a zastavovaním
vody sú nielen moderné, ale aj
úsporné.

Ešte pred návratom medzi účastníkov projektu nás riaditeľ hostiteľskej školy Ján Korenčiak oboznamuje s programom stretnutia: „Pracovnú časť dnešného dňa ukončíme
slávnostnou večerou. Na utorok
sme naplánovali návštevu Krakova
a Osvienčimu, na stredu obhliadku
pamätihodností Žiliny. Vo štvrtok
čaká našich hostí regeneračný pobyt
v Oraviciach s návštevou Meander
parku a večer rozlúčka v škole. To
všetko, samozrejme, popri pracovnom programe, v ktorom bude dominovať tvorba učebných textov.“
To už vchádzame do učebne a vzápätí strácame aj poslednú nádej, že
zástupcov jednotlivých škôl rozoznáme podľa reči. Akoby ich jedna mater
mala! Všetci sa dorozumievajú po
anglicky a ani odevy neprezrádzajú
nič, podľa čoho by sa dala vytušiť
národnosť. Človeku chvíľu trvá, kým
si prizná, že jeho zámer bol od samého začiatku chybný. Veď táto mládež
sa predsa nezišla preto, aby sa delila
podľa národností či farby pleti. Naopak, spája sa, vyhľadáva spoločné
záujmy, teší sa z priateľstva, vzájomnej spolupráce a zo spoločných úspechov.
Pavel Abraham

Koncertný akordeón
s medzinárodnou účasťou
Základná umelecká škola v spolupráci s mestom a rodičovským združením organizujú 4. mája v našom meste už 3. ročník
celoslovenskej súťaže Koncertný akordeón 2007 s medzinárodnou účasťou. V kategórii A, B, C, D je za ZUŠ prihlásených 44
súťažiacich, 24 pedagógov z celého Slovenska a 3 pozorovatelia.
V kategórii E, F za konzervatóriá je prihlásených 26 súťažiacich,
7 pedagógov z celého Slovenska, 3 pozorovatelia. Nebudú chýbať
ani zástupcovia z Českej republiky. Našu školu bude reprezentovať
14 najlepších akordeonistov.
Výkony bude hodnotiť odborná porota v zložení: Miroslav Košnár - Súkromná Základná umelecká škola (ZUŠ) Rajecké Teplice,
Ján Praženica - ZUŠ Žilina, Elena Balleková - ZUŠ Tvrdošín, Mgr.
art. Janka Haláčová - Konzervatórium Žilina, Mgr. art. Igor Gajan
- Konzervatórium Žilina, Mgr. art. Mária Mártonová Kormanová
- Konzervatórium Žilina, Martin Vaculčiak - Konzervatórium B.
Bystrica, Mgr. art. Jozef Demjan - Konzervatórium Košice a Marcela Halmová - Konzervatórium Ostrava.
Vyvrcholením súťaže bude slávnostné vyhodnotenie, odovzdanie cien a koncert víťazov 4. mája o 1700 v Malej sále MsKS
v Medvedzí, na ktorý vás srdečne pozývame.
                                          Dana Pavkovová, zástupkyňa riaditeľa
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Dobrozvíťazí víťazne na Kubínskych divadelných dňoch
V rámci 5. ročníka Kubínskych divadelných dní - oravskej prehliadky
divadiel všetkých kategórii - vystúpil 20. marca v Dolnom Kubíne aj
súbor divadla poézie Dobrozvíťazí,
ktorý pracuje pri Gymnáziu Tvrdošín. Lyrická inscenácia Ilustrované
dejiny trávy, ktorú z veršov Miroslava Válka poskladal a za režijnej
pomoci celého súboru zrealizoval
režisér a vedúci súboru Jarko Broz,
priniesla kompozíciu obrazov na
tému lásky a smrti. Prostredníctvom
minimalistickej a náznakovej scénickej práce (povraz, brvno, petrolejová
lampa a prútený kôš) rozohrali mladí
divadelníci jeden z možných spô-

sobov ako sa možno kultivovane a
duchaplne vyrovnať s „čítankovým“
autorom. A to všetko s hravým nasadením, citlivou fantáziou a decentne
bláznivou invenciou.
Súbor získal prvé miesto a postúpil na krajskú prehliadku divadiel
poézie Vajanského Martin, kde súbor
Dobrozvíťazí vystúpi 17. mája.
Vo IV. kategórii prednesu prózy sa
v ten istý deň v Dolnom Kubíne darilo
aj členke súboru Dobrozvíťazí Martine Čaneckej (Gymnázium Tvrdošín),
ktorá vystúpila s poviedkou Isupov od
mladej ruskej autorky Iriny Denežkinovej. Presná, až perfekcionistická
výstavba, bravúrne zvládnuté dia-

lógy, bezchybne osvojené remeslo,
ktoré sa nenápadne mení na umenie
- tak by sa v skratke dalo charakterizovať vystúpenie Martiny, ktorá už
niekoľko rokov recituje pod
vedením profesorky Evy Kollárovej. Postup na Vajanského Martin - a následne na celoslovenský
Hviezdoslavov Kubín - je u Martiny
už niekoľko rokov samozrejmosťou,
preto dúfame, že to nebude inak ani
v tomto ročníku.
Druhé miesto v recitácii poézie si
v IV. kategórii z Dolného Kubína odniesla ďalšia Tvrdošínčanka (takisto
členka divadelného súboru Dobrozvíťazí) Ivana Ferenčíková.
(jkb)

Všetci majú dvere otvorené
Mladí ľudia a deti prichádzajúce do klubovne Open Space, ktorú
spravuje občianske združenie Misia
mladých, môžu v tomto roku využiť
aj súbor sociálnych služieb, ktoré
im združenie poskytuje – krízová
intervencia, situačná intervencia,
poradenstvo, informačný servis, do-

prevádzanie. Tieto sociálne služby
v podstate znamenajú pomoc pre
mladých ľudí, ktorí sa ocitli v kríze
alebo potrebujú poradiť v citlivých
oblastiach, ako sú sex, vzťahy s priateľmi, kamarátmi, rodičmi, drogy,
násilie.... Služby sa poskytujú neformálnym spôsobom, t. j. o klientoch

Koncert obkolesený výstavami
Výstavné a koncertné priestory Mestského kultúrneho strediska v Medvedzí
ponúkli 28. marca návštevníkom celodenný program. Už predpoludním mala
vernisáž veľkonočná výstava, ktorú
zorganizovalo mesto v snahe vytvoriť
priestor na prezentáciu výtvarných prác
talentovaných detí a mládeže. Žiaci troch
materských a dvoch základných škôl
spolu s obyvateľmi Domova mládeže pri
SPŠ na nej vystavovali všetko, čo symbolizovalo blížiace sa sviatky: kraslice,
zajačikov, hydinu, okrasné košíky, konské povozy, zátišia, samorasty, kresby,
plastiky, drevorezby i koláže. Výstava
trvala do 5. apríla.
Po symbolickej minúte ticha, ktorou si
účastníci uctili pamiatku vlani zosnulého
učiteľa Ľubomíra Vaseka, nasledoval
popoludňajší koncert pripravený Základnou umeleckou školou v Tvrdošíne. Jeho
súčasťou bola výstava prác výtvarných
pedagógov Ľudmily Verzálovej a Jozefa
M. Bašistu, ktorý sa navyše predstavil aj

ako sólista na píšťalky a fujaru v úvode
koncertu. Po ňom sa na pódiu vystriedalo
ďalších osem učiteľov - medzi nimi aj
hosť z Nižnej, klarinetista Dušan Franek
- a všetci presvedčili, že sú rovnako fundovaní vo výučbe i v interpretácii.
Aj čísla hovoria zrozumiteľnou rečou,
veď 237 žiakov hudobného a 200 žiakov
výtvarného odboru je najpresvedčivejším
dôkazom, že základné umelecké školstvo
v Tvrdošíne stojí na pevných základoch.
Potvrdil to aj riaditeľ školy Stanislav Vasek, keď spomenul, že dvaja žiaci nedávno úspešne absolvovali talentové skúšky
na štátnom konzervatóriu. Ku koncertu
poznamenal: „ Podobných podujatí sme
absolvovali v tomto školskom roku veľa
a aj teraz pri príležitosti Dňa učiteľov sme
sa s kolegami dohodli, že si vymeníme
úlohy so žiakmi. My budeme hrať a oni
nás môžu hodnotiť.“
Ak možno merať výkon intenzitou potlesku, tak v tomto „známkovaní“ obstáli
učitelia na výbornú.     Pavel Abraham

Na návrh pedagógov zo SPŠ Ignáca Gessaya v Tvrdošíne, poslal
svoj projekt „The electronical PHP
language textbook“ (Elektronická
učebnica jazyka PHP) do súťaže
študent 4. ročníka TIS Miroslav Dreveňák. S projektom postúpil do finále
EUCYS, do ktorého bolo zapojených
31 projektov z celého Slovenska.
Finále 19. ročníka súťaže Európskej
únie pre mladých vedcov sa konalo
v Kongresovom vzdelávacom centre
Slovenskej sporiteľne v Bratislave
od 20. do 22. apríla. Záštitu nad súťažou prevzal Jozef Habánik, štátny
tajomník MŠ SR pre vedu, techniku,
deti a mládež, občianske združenie
„Mladí vedci Slovenska a BRITISH
COUNCIL“. Finále sa realizovalo
s finančnou podporou Ministerstva
školstva Slovenskej republiky.
„Národné kolo bolo na vysokej
úrovni s poprednými slovenskými
a zahraničnými odborníkmi, ktorí
hodnotili súťažné projekty. Celé
hodnotenie a obhajoba projektov sa

uskutočnila na základe vzájomnej
konzultácie s viacerými odborníkmi
z danej oblasti. V hodnotiacej komisii mali zastúpenie aj porotcovia z
BRITISH COUNCIL, ktorí hodnotili
predovšetkým jazykovú zdatnosť súťažiacich.
Jedným z najočakávanejších bodov programu bolo stretnutie s popredným vedcom Dr. Esteve Corbera
z Britského Tyndall Centre, ktorý
priblížil prítomným počas diskusie
globálne problémy ľudstva a spôsoby
ich riešenia.
Súťaž bola dobrou príležitosťou
stretnúť sa a konzultovať svoj projekt s odborníkmi, spoznať nových
ľudí, zlepšiť jazykové znalosti, získať
nové skúsenosti a mnoho informácii
z oblasti vedy a techniky. „Som rád,
že som sa mohol zúčastniť tejto súťaže
a touto cestou sa chcem poďakovať
svojím konzultantom Ing. A. Stárekovej a Ing. K. Hanuľákovi za odborné
sprevádzanie pri tvorbe projektu,“
zdôraznil Miroslav Dreveňák. (jh)

Pod názvom Tanečný Kubín sa
uskutočnila v Dolnom Kubíne 20.
apríla regionálna súťaž v moderných
tancoch, ktorej sa zúčastnili zástupcovia z mestských kultúrnych stredísk
a centier voľného času. Naše „cevéčko“ sa súťaže zúčastňuje pravidelne
a nikdy neodchádza naprázdno. Aj
v tomto roku nás zastupovali tri tanečné skupiny Jump I (desaťčlenná
skupina chlapcov a dievčat), B attack
- Beauty & Power, Jump II - Superstar
a Jump III - Crazy.
Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 8. mája, taktiež v Dolnom Kubíne, postúpili naše dve tanečné skupiny
Jump I a Jump III, ktoré získali prvé
miesta. Jump II tancovali mimo súťa-

že. Tanečníkov na súťaž pripravovala
Iveta Hutirová, ktorá zároveň tancuje
so zmiešanou skupinou Jump I, v ktorej prvýkrát spoločne tancujú chlapci a
dievčatá.
  Iveta Hutirová

Medzi najlepšími študent z Tvrdošína

Útok na Kubín sa vydaril

Tvorivosť má zelenú

Srdečne vás pozývame na výstavu
všetkých výtvarných a literárnych prác
detí a dospelých, ktorí sa zapojili do
súťaží Gessayovo pero a Paleta M. Medveckej, vyhlásenej mestom Tvrdošín.
Výstava je sprístupnená od 30. apríla do
9. mája vo Výstavnej sále MsKS Medvedzie. Príďte si pozrieť práce detí, ale
aj dospelých ako vyjadrili tému „Moje
mesto“ vo svojich prácach.

sa nevedú žiadne záznamy. Pomáhame a radíme si pri rozhovoroch,
hrách, debatách, výletoch. Výhodu
tohto prístupu predstavuje otvorenosť a úprimnosť, s ktorou sa mladí
ľudia zdôveria pracovníkom združenia. Vďaka Nadácii Intenda má
združenie k tomuto účelu aj vlastnú
zamestnankyňu – Annu Benčíkovú,
ktorá je prvou nízkoprahovou pracovníčkou na Orave.
Našim cieľom je prevencia a demaskovanie problémov, ktoré často pre mladých predstavujú tabu.
Zároveň im ponúkame zmysluplné
aktivity pre voľný čas, aby tie rady
nezostali len pri slovách. Klubovňa
Open Space otvára svoje priestory
pre mladých a deti v utorok od 1930
– 2130 , vo štvrtok od 1600 - 1800,
1930 – 2130 , v piatok od 1500 – 1700
a v sobotu od 1930 – 2200. V pondelok o 1800 sa v klubovni stretávajú
budúci dobrovoľníci, ktorí chcú pomáhať ľuďom v okolí, ktorí to najviac potrebujú....V januári a v marci
navštívili s pripraveným programom
deti zo Spojenej základnej školy
v Námestove.
Mimoklubové aktivity združenia
zahŕňajú výlety – stretnutie mládeže
v Poprade v marci, športové aktivity
– florbal, cyklotúry a bowling, pozorovanie nočnej oblohy astronomickým teleskopom a prednášky, napr.
s Goranom, bývalým narkomanom
vo februári v Námestove.
(am)

Divadelný súbor Dobrozvíťazí sa zodpovedne pripravoval
na Kubínske divadelné dni.

Veľkonočné variácie
Veľkonočnú výstavu, ktorá bola
sprístupnená pre verejnosť v mestskom kultúrnom stredisku zaplnili
práce žiakov zo ZŠ, študentov Domova mládeže pri SPŠ, ale aj detí
z MŠ.
Výstavu 27. marca netradične
otvárali deti z materských škôl, kto-

ré pre prítomných pripravili krátky
kultúrny program o veľkonočných
zvykoch a obyčajoch. Na výstave
sme mali možnosť vidieť rôzne veľkonočné výrobky a produkty z prútia,
drevené výrobky, drôtené, maľované
na skle, tradičné z vyfúknutých vajíčok a ďalšie.
(jh)

Veľkonočnú výstavku otvorili naši najmenší - deti z materských
škôl kultúrnym programom.

Literárna a výtvarná súťaž s názvom „Moje mesto“

Mestský úrad Tvrdošín vyhlásil vo februári prvý ročník
literárnej a výtvarnej súťaže pod názvom Gessayovo pero
a Paleta Márie Medveckej. Súťaž bola určená pre žiakov
základných, stredných škôl, ZUŠ, ale aj dospelých s témou
„Moje mesto“.
Cieľom súťaže bolo podnietiť žiakov základných a stredných
škôl k rozvoju tvorivosti, vyjadreniu vzťahu k mestu Tvrdošín
svojim výtvarným a literárnym prejavom.
Do literárnej súťaže Gessayovo pero sa zapojilo 50 účastníkov, väčšinou
žiakov základných škôl. Vo svojich básňach vyjadrili svoj vzťah
k rodnému mestu.
Osobitne by sme
chceli vyzdvihnúť
žiakov 3.A a 7.A
zo ZŠ M. Medveckej, kde sa do súťaže zapojili skoro
celé triedy.
Porota, ktorá
pozostávala z vyučujúcich slovenského jazyka, vyhodnotila literárnu
súťaž takto:
Žiaci ZŠ z 3.
Víťazi literárnej a
a 4. ročníka - Madlenka Apolénová
- 3. A, Samuel Betušťák - 3. A, Tomáš Hrobár - 3. B, Klaudia Dyttertová - 3. A
– všetci zo ZŠ M. M.
Žiaci ZŠ z 5. a 6. ročníka - Michal Belica - 6. B, Sabína
Branická - 6. B, Simona Brisudová - 6. B zo ZŠ M. M.
Žiaci ZŠ zo 7., 8. a 9. ročníka – Janka Joštiaková -7. A zo
ZŠ M. M, Ivana Škumátová - 7. A zo ZŠ M. M, Tibor Žuffa - 8.
A zo ZŠ Š. Šmálika, Lenka Brídziková - 9. B zo ZŠ Š. Š.
V kategórii dospelých súťažil 1 príspevok od nemenovaného autora.
Poďakovanie patrí učiteľom slovenského jazyka, ktorí vyhodnotili literárnu súťaž:
Mgr. Vasekovej, Mgr. Jarošovej, Ing. Bukovej, Mgr. Lisovej,
PaedDr. Šurinovej a Mgr. Brozovi.
Do výtvarnej súťaže Paleta Márie Medveckej bolo zasla-

ných 104 výtvarných prác. Ich tvorcami boli žiaci základných
škôl, ZUŠ, ale aj dospelí. Porota, pozostávajúca z učiteľov výtvarnej výchovy vyhodnotila výtvarnú súťaž takto:
Žiaci ZŠ z 1. a 2. ročníka - Martina Hlavajová - 2. A, Pavol
Kožienka - 2. C, Žaneta Tekelová - 2. A – všetci zo ZŠ M. M.
Žiaci ZŠ z 3. a 4. ročníka - Dominika Kuriaková - 3. B, Rastislav Precner - 3. B, Michal Dorušiak - 4. D zo ZŠ M.M.
Žiaci ZŠ z 5. a 6. ročníka - Jozef Laštinec - 5. A, Natália
Mensárová - 5. B, Monika Gondová - 6. B zo ZŠ M. M.
Žiaci ZŠ zo 7.
8. a 9. ročníka Romana Petrikovičová - 9. A zo
ZŠ M. M, Simona
Kubošová a Lenka
Múčková - 9. A
zo ZŠ M. M, Eva
Medvecká a Beáta
Jarošová - 9. B zo
ZŠ Š. Š, Júlia Zoššáková - 9. B zo
ZŠ Š. Š.
Žiaci ZUŠ od
5 do10 rokov Miriam Buková
- 9 rokov, ZUŠ,
Patrik Lucký - 6
rokov, ZUŠ, Marek Ferenčík - 7
výtvarnej súťaže.
rokov, ZUŠ.
Žiaci ZUŠ od
11 do15 rokov Ivana Vavrečanová -13 rokov, ZUŠ, Mária Riljaková - 13
rokov, ZUŠ.
Žiaci stredných škôl od 15 do 18 rokov - Monika Železníková - 18 rokov, ZUŠ.
Dospelí - Jana Kobová, Ľudmila Verzálová a Bohumil
Hetteš.
Poďakovanie patrí učiteľom výtvarnej výchovy, ktorí vyhodnotili literárnu súťaž:
Mgr. art. Knapovi, Mgr. Cisárikovej, sestričke Blažeji, Mgr.
Lenčuchovej a P. Serekovi.
Úroveň kresieb a básní bola primeraná veku detí, ktoré sa
zapojili do súťaže.
Veríme, že budúci ročník tejto súťaže bude ešte úspešnejší.
Všetkým autorom prác ďakujeme.
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Narodili sa	
10. 3. Sebastián Benčík
23. 3. Tatiana Kocúrová
11. 4. Samuel Derfenyi

Sobáše		
14. 4. Iveta Feriancová – Dalibor Šprlák
21. 4. Anna Parižová – Jozef Buček

Odišli z našich radov
17. 3. Tomáš Dulka
29. 3. Milan Dorušiak
2. 4. Ľudmila Tropeková

84 ročný
60 ročný
64 ročná

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši spoluobčania:
85 rokov - Alžbeta Kľusková, Tvrdošín
80 rokov - Jozefína Loneková, Tvrdošín
Marta Tlachová, Medvedzie

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

Lekárenské pohotovostné služby
pre okres Tvrdošín na máj, jún 2007:
v pracovné dni od 1600 - 2000 a cez víkend a sviatky od 800 - 2000.
30. 4. 	- 	 6. 5. 	 Tília 	
Tvrdošín
7. 5. 	- 	13. 5. 	 Karmel 	
Trstená
14. 5. 	- 	20. 5. 	 Zdravotné stredisko 	Tvrdošín
21. 5. 	- 	27. 5. 	 U Murína 	
Trstená
28. 5. 	- 	 3. 6. 	 Pri nemocnici 	
Trstená
4. 6. 	- 	10. 6. 	 Tília 	
Tvrdošín
11. 6. 	- 	17. 6. 	 Karmel 	
Trstená
18. 6. - 	24. 6. 	 Zdravotné stredisko 	Tvrdošín
25. 6. - 	 1. 7. 	 U Murína 	
Trstená

Medveckí pôjdu na Ukrajinu

Starozemiansky rod Medveckých
vznikol v roku 1280 v Medvedzí,
dnes súčasti Tvrdošína. Za účelom
mapovania tohto rodu nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách
vzniklo v závere roka 1999 Občianske združenie Medvedzie, ktoré v
priebehu svojej existencie postupne
skvalitňovalo a rozširovalo oblasť
svojho záujmu a činnosti. V sobotu
17. marca sa v MsKS na sídlisku
Medvedzie konalo už 4. valné zhromaždenie tohto združenia. Okrem
slovenských oficiálnych členov OZ
sa tohto zhromaždenia zúčastnila aj
trojčlenná delegácia predstaviteľov
rodu Medvedczkych z Ukrajiny a
Maďarska.
Priebeh valného zhromaždenia
mal svoj zaužívaný priebeh a po
schválení všetkých procedurálnych
otázok a prednesení hodnotiacich

Zľava pre držiteľov preukazov ZŤP
V rámci podpory užívateľov, pre
ktorých je internet nevyhnutnou pomôckou prekonávania zdravotných
handicapov poskytuje DSI DATA
až 50% zľavu držiteľom ZŤP preukazov. Táto zľava sa vzťahuje iba
na prevádzkové náklady, netýka sa
vstupných nákladov, nákladov na
hardvér a aktivácie. Vzhľadom na
účel podpory je zľava poskytovaná
len na programy typu SOHO s obmedzeným objemom prenesených dát,
ktorých koncová cena nepresahuje
700 Sk s DPH.
Na udelenie takejto zľavy je
potrebné schválenie, ktorému pred-

Mestský úrad a mestské
kultúrne stredisko má zámer zachrániť a zhromaždiť materiály, týkajúce sa
histórie mesta, z ktorých
plánuje pripraviť výstavu
a vydať ich aj v knižnej
podobe. Obraciame sa na
obyvateľov nášho mesta
so žiadosťou o zapožičanie
starých fotografií (šport,
spoločenské akcie, rodinné
fotografie a iné) alebo úžit-

kových predmetov. Zaujímavé sú pre nás zachované
povesti, rozprávky, ale aj
spomienky „na staré časy“
(rozprávanie starých rodičov), na významné osobnosti, ktoré v súčasnosti nebývajú v našom meste – všetko
to, čo nám pomôže rozšíriť
si poznatky o histórii nášho
mesta zo všetkých oblastí
života a zachrániť ich pre
budúce generácie.  

Batôžkový majáles

Mestské centrum CVČ Radosť vás srdečne pozýva na „Batôžkový majáles“, ktorý sa uskutoční 25. mája vo Veľkej spoločenskej sále v Tvrdošíne
so začiatkom o 1900.
Vstupné je 50 Sk. O dobrú zábavu sa postará DJ Miroslav Gáll. Viac informácii získate na t. č. 532 2168. Všetkých vás srdečne pozývame!

Pozvánka do kina

V máji sme pre vás pripravili tieto filmové predstavenia:
MALÁ MISS SUNSHINE - komédia
4. 5. 2007 (piatok) o 1800
KRÁDEŽE A VLÁMANIA – romantická dráma
11. 5. 2007 (piatok) o 1800
ROCKY BALBOA – akčná dráma
18. 5. 2007 (piatok) o 1800
KUPEC BENÁTSKY - romantická komédia
20. 5. 2007 (nedeľa) o 1800

chádza posúdenie žiadosti a legálnosti preukazu. Preukaz musí byť
vo vhodnej forme doručený na našu
adresu (e-mailom, faxom, osobnou
návštevou). Žiadosť má obsahovať
zámer využívania internetu pri prekonávaní zdravotných problémov
žiadateľa.
Cieľom poskytnutia zľavy je podpora aktivít ZŤP žiadateľa. Pod aktivitou rozumieme využívanie Internetu v
zamestnaní, pri komunikácii v rámci
ZŤP komunít, spolkov, združení, podpore ich činností a pod. Zľava môže
byť poskytnutá len pre užívateľov vo
veku od 14 do 60 rokov.

jov do publikácie o rode Medveckých, ktorú tento historik pripravuje
vydať. V knižke bude jedna samostatná kapitola aj o rode Medveckých na
Orave. Pomerne prekvapujúce bolo
pozdravné vystúpenie Jurija Medveckého z Vinogradova z Ukrajiny,
ktorý pozval členov OZ Medvedzie
na spoločné stretnutie na Ukrajinu,
ktoré sa uskutoční 26. mája.
Záver valného zhromaždenia prebiehal v družnej a priateľskej atmosfé
re.
J. Medvecký

V galérii historické
mestá a hrady

Oravská galéria v Dolnom Kubíne a Žilinský samosprávny kraj
vás srdečne pozývajú na výstavu
„Historické mestá a hrady“, ktoré
prezentuje súbor historických tlačí.
Ide o vzácne ukážky mestských vedút
a fortifikačnej architektúry z konca
16. - 19. storočia zo zbierok Oravskej
galérie, ktorá je sprístupnená verejnosti od 14. apríla do 30.septembra
vo výstavnej sieni „Ateliér“ v Galérii
Márie Medveckej.
Výstava je otvorená denne (utorok - nedeľa od 1000 do 1600). Súbor
obsahuje 86 ks grafických listov
- medirytín, oceľorytov a litografií z
produkcie európskych grafických a
tlačiarenských dielní.
Osobitnú pozornosť si zaslúži
časť zbierky, ktorá sa vzťahuje na
územie Oravy a dokladá stavebný
vývoj Oravského hradu a niektoré
historické udalosti.

Kvalifikácia nevyšla podľa predstáv

Naši chlapci (17. 4.) absolvovali
kvalifikačný florbalový turnaj na
Majstrovstvá Slovenskej republiky
pre rok 2007 v Žiline. Florbalový
klub mal zastúpenie v dvoch kategóriách U-15 a U-17. Mladší žiaci
v prvom zápase deklasovali Juventu
Žilina 7:2 a v druhom zápase STU
Žilina 4:2. Podcenili však súpera z Nižnej, ktorí nás porazili 6:3
a skomplikovali si postup.

Moja priateľka
kniha

Spoločne sa nám to podarí

správ sa uskutočnila aj voľba nových
orgánov OZ, ktoré boli čiastočne
zmenené. Na čele 5-členného výboru
bude aj v ďalšom dvojročnom období
pracovať Ing. Miroslav Medvecký
Heretík, vo funkcii podpredsedníčky
bude pracovať Mgr. Anna Čelková
a tajomníkom - konateľom je aj naďalej Daniel Kacír. Hospodárkou sa
stala Daniela Gandiová a čestným
predsedom je aj naďalej jeden z troch
zakladajúcich členov OZ Medvedzie
Jozef Medvecký Rapák. Po prijatí
nových členov má už v súčasnosti
OZM 66 členov.
Pozoruhodné boli pozdravné vystúpenia predstaviteľov rodu z Maďar
ska a Ukrajiny. Tamás Medveczky z
Budapešti využil trojdňový pobyt v
Tvrdošíne - Medvedzí na návštevu
Štátneho archívu v Bytči za účelom
zistenia niektorých potrebných úda-

Priateľov si hľadáme a nachádzame počas celého svojho života. Dobrou priateľkou vo chvíľach pohody je
kniha. Už u tých najmenších detí sa
snažíme pestovať kladný vzťah ku
knihe, vedieť s ňou správne zaobchádzať a prebúdzať záujem o čítané
slovo. V spolupráci s rodičmi sme
v marci, ktorý je „Mesiacom knihy“ pripravili veľmi peknú aktivitu
– hlasné čítanie, čo je veľmi dôležité
pri vytvárajúcej sa gramotnosti detí.
Každý deň pred odpoludňajším odpočinkom prichádzali do materskej
školy mamičky, aby deťom prečítali
rozprávku.
Ďakujeme všetkým mamičkám, že
si našli čas a zavítali medzi nás.
Anna Michnová, III. MŠ Medvedzie

Tvrdošínska studnička 2007

Pozývame všetky deti, ktoré majú
chuť si zasúťažiť a zaspievať na 6.
ročník Tvrdošínskej studničky. Súťaž
sa bude konať 6. júna 2007 o 1500
v Malej sále v MsKS Medvedzie.
Záujemci sa môžu prihlásiť u svojich
učiteliek alebo priamo v MsKS Medvedzie do 1. jún. Príďte si zasúťažiť
a stráviť príjemné popoludnie plné
spevu!

Pre deti
k ich sviatku
Pozývame všetky deti, ale
aj ich rodičov na Michalské
námestie, kde v piatok 1. júna
o 1500 h pri príležitosti sviatku
Dňa detí bude pre vás pripravený kultúrny program.

V poslednom zápase sme remizovali s Grazzhopers Žilina 3:3 a skončili na nepostupovom 3. mieste.
Starší žiaci kat. U-17 v úvode
prehrali 6:4 s STU Žilina, nedarilo sa
nám ani v druhom zápase s Juventou

Žilina a prehrali sme 4:3. Zo skupiny
sme do ďalších bojov nepostúpili.
Ďakujem však všetkým zúčastneným a mestu Tvrdošín za podporu
a to, že sme sa mohli zúčastniť tohto
podujatia.
(mb)

Florbalová liga pokračuje
Ďalšími zápasmi pokračovala
Tvrdošínska florbalová liga O pohár
primátora mesta Tvrdošín.
Výsledky II. kola:
Fbk Tvrdošín Muži - Boys 6:5,
góly: T. Kunik 3, M. Tomaga 2, J.
Bača - J. Letaši 2, O. Kordiak, J.
Janček, Ľ. Jakubovič.
Fbk Ženy - Zeman 1:5, góly: S.
Brnová - J. Žuffa, M. Dedinský, P.
Gašpar, R. Čierny, Š. Bolibruch.
Fbc Pepino Orava - U-17 Tvrdošín
2:10, góly: T. Šróba 3, P. Zeman 2,
M. Seman 2, V. Bugeľ 2, Š. Zeman
- J. Kuloštiak, M. Hrča.
Výsledky III. kola:
FbK TS U-17 - ZEMAN 4:3, góly:
J. Reguly 2, J. Panieta , M. Medvecký
- Š. Bolibruch 2, J. Monťa.
FbC Pepino Orava - FbK TS Muži
1:5, góly: P. Zeman - Michal Uhlík 2,
T. Kunik, T. Šurina, J. Bača.
FORDO Trstená - BOYZ 4:8,
góly: Š. Pánik 4, M. Furdek - O.
Kordiak 4, M. Jaroš 2, R. Badura,
J. Letaši.

Ďalšie výsledky:
Boys - Fbk TS ženy 7:6, góly:
O.Kordiak 3, M. Jaroš 2, J. Letaši, , J. Janček - M. Stredanská 2,
Z. Stredanská 2,V. Turčáková,
J. Brčáková.
Fbc Pepino Orava - Zeman
7:4, góly: M. Seman 3, P. Zeman
2, Š. Zeman 2 - R. Čierny 2, J.
Žuffa, M. Dedinský.
Fbk TS U -17 - Fordo Trstená 6:1, góly: J. Kuloštiak, F.
Motýľ, J. Reguly, J. Planieta,
M. Burdeľ, M. Medvecký - J.
Smitka
Produktivita strelcov: O. Kordiak 13 gólov (Boyz), M. Seman10 gólov (Pepino Orava), M.
Tomaga 9 gólov Fbk TS muži,
T. Kunik 9 gólov Fbk TS muži.
Kanadské bodovanie: O.
Kordiak 13+4=17 (Boyz), M.
Seman 10+8=18 (Pepino Orava), T. Kunik 9+5=14 (Fbk TS
muži), T. Martin 9+6=15 Fbk TS
muži.
(mb)

Veľkonočný pohár do Tvrdošína

Na Veľkonočnú nedeľu 8. apríla sa
stretli v Zákamennom priaznivci volejbalu na 1. ročníku súťaže o Veľkonočný
pohár, ktorého sa zúčastnili družstvá
z Námestova, Zubrohlavy, Tvrdošína

a 3 družstvá postavili domáci.
Najviac sa darilo Tvrdošínu, ktorý
turnaj vyhral a získal putovný pohár,
na 2. mieste skončilo Námestovo a
3. miesto obsadilo Zákamenné „A“.

V nedeľu 27. mája sa v našom
meste uskutoční už piaty ročník medzinárodného cestného behu Okolo
Oravskej priehrady.
Štart na trati dlhej 21 km je naplánovaný z Trojičného námestia
o 1015.
Súťažiť sa bude v dvanástich kategóriách. Ako prví začnú najmenší
chlapci a dievčatá z MŠ, ktorí budú
bežať na námestí. Postupne budú
odštartované ďalšie kategórie detí
základných škôl podľa veku. Dorastenky a dorastenci budú absolvovať
trasu dlhú 6 km.

Na vlaňajšom ročníku sa tejto
súťaže zúčastnilo okolo 140 pretekárov a pretekárok zo Slovenska a
z Poľska.
Na preteky sa môžu deti prihlásiť u svojich učiteliek do 23.
mája. Pre všetky zúčastnené deti
bude pripravené občerstvenie,
sladkosť a pre tých najlepších
vecné ceny.
Srdečne vás pozývame na
Trojičné námestie 27. mája 2007
od 900, kedy budete môcť povzbudiť svoje deti a pretekárov
v hlavnej kategórii.

Cestný beh
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Po dobrom výkone sme porazili Makov
Tvrdošín - Belá-Dulice 1:4 (1:1),
gól: Sedúch
Jarná ouvertúra sa našim futbalistom
nevydarila, hostia z Belej si odviezli
domov tri body.
V derby sme uspeli
Nižná - Tvrdošín 2:3 (1:3), góly:
Daňa 2 - Sedúch 2, Novák
Naši prišli do Nižnej v úlohe favorita
a tak to vyzeralo aj na ihrisku v prvom
polčase. Prvý gól dal v 5. min. Sedúch. V 13. minúte Novák zvýšil na
0:2. V 40. min. Daňa hlavičkou z bezprostrednej blízkosti znížil na 1:2.
V 45. min. zamotal Novák hlavy
domácim obrancom, ktorým neostávalo
nič iné len ho poslať v šestnástke na zem
a nariadenú penaltu premenil Sedúch.
V druhom polčase sa už nehral taký
pohľadný futbal a v 88. min. z trestného kopu stanovil Daňa svojím druhým
gólom konečný výsledok zápasu.
Ani v druhom zápase sme
nebodovali
Tvrdošín - Tur. Štiavnička 0:3
(0:0)
Ani v druhom zápase na domácej
pôde Tvrdošín nebodoval. Futbalových
fanúšikov tento zápas iste nepotešil
k priemernému výkonu sa pridal podpriemerným výkonom aj hlavný rozhodca a tak sa veru nebolo na čo dívať.
Domáci si musia uvedomiť, že o ligové
body sa bojuje od začiatku zápasu a na

trávniku je potrebné nechať futbalové
srdce.
Zo Štiavnice bez bodu
Liptovská Štiavnica - Tvrdošín 3:1
(0:1), gól: Sirota
Naši nehrali v L. Štiavnici zlý futbal
a po prvom polčase zaslúžene viedli.
Strelecká šťastena im v druhom polčase
nepriala, ak by premenili svoje šance
Novák, Marton a Jamečný nemuseli sme
domov odchádzať bez bodu.
Tvrdošín si poradil s Ma
kovom
Tvrdošín - Makov 2:1 (1:1), góly:
Novák, Sedúch

Tvrdošín - Kazík, Medvecký, Hradský, R. Palider (Marton), Baláž, A. Palider, Sedúch, Repka, Jamečný, Novák
(Hutira), Sirota (Krivda),
Hostia prišli do Tvrdošína sebavedomí s cieľom získať najmenej bod.
Tvrdošínu sa v jarnej časti doma nedarilo
a tak obavy fanúšikov o výsledok boli
namieste. No výkon, ktorý predviedli,
sa musel divákom páčiť. V 18. min. sa
ujali hostia vedenia, v 28. min. po osi
Sirota, Sedúch, Novák vyrovnal. V 75.
min. Palider nacentroval do šestnástky
na kopačku Sedúcha, ktorý stanovil konečný výsledok zápasu.

V. liga dorast
Tvrdošín - Trebostovo 2:0 (1:0),
góly: M. Hutira (11m), M. Gill.
Palúdzka - Tvrdošín 1:2 (1:1),
góly: I. Bukový, M. Šangala.
Po výbornom výsledku sme
si odviezli z Palúdzky všetky tri
body.
Liptovská Lužná - Tvrdošín 4:2,
góly: Sirota, Hutira.
Tvrdošín - Iľanovo 1:0 (1:0), gól:
Šangala.
III. liga starší žiaci
Liesek - Tvrdošín 0:0
Tvrdošín - Nižná 2:1 (1:0),

Mladší žiaci si bez problémov poradili s Lokcou a v tabuľke sú
na prvom mieste bez prehry.

góly: Pikna, Dubovský - Žuffa.
Tvrdošín - Lokca 3:0 (1:0), góly:
Ferenčík 2, Žuffa 1.
Rabča - Tvrdošín 0:4 (0:3), Dubovský 2, Ferenčík a Pikna.
III. liga mladší žiaci
Liesek - Tvrdošín 2:3 (1:2),
góly: M. Gregorec 2, P. Huraj
Tvrdošín - Nižná 0:0
Tvrdošín - Lokca 4:0 (2:0), góly:
Huraj, Gregorec, Štrbaň, Vrana
Rabča - Tvrdošín 3:5 (1:2),
góly: Huraj 2, Gonda, Gregorec a
vlastný.

O postupe rozhodol Buczacki
Ani najlepší scenárista by nedokázal
zrežírovať záver druholigovej stolnotenisovej súťaže, aký sa udial v zápase našich

„Už nikdy by som nechcel zažiť takýto
nervák v súťaži, odčerpalo mi to veľa fyzických a psychických síl, teší ma však, že

Ján Buczacki vo svojom životnom zápase zabojoval a Tvr
došín tak bude v nastavajúcom ročníku hrať prvú ligu.
vo Zvolene. Pred posledným zápasom
sme prehrávali 6:11 a J. Buczacki v rozhodujúcom zápase 0:2 na sety. I napriek
tomu sa nevzdával a svoj životný zápas
doviedol do víťazného konca. Naši síce
prehrali 7:11, ale tento výsledok im stačil
na postup do I. ligy.

po roku sme do Tvrdošína vrátili 1. ligu“,
povedal nám J. Buczacki.
Výsledky II. ligy mužov
Doprastav Zvolen – SK Tvrdošín/
Nižná 11:7, body: Belopotočan 3, Argaláš 2, Teplanský a Buczacki po 1
Lučenec – SK Tvrdošín/Nižná 7:11,

Postúpili do prvej ligy
Sezóna 2006/2007 bola pre stolnotenisový klub Tvrdošín/Nižná
veľmi úspešná družstvo v zložení
Roman Belopotočan, Ján Argaláš,
Juraj Teplanský, Ján Buczacki, Miroslav Bednár, Jaroslav Janidžár a
Alojz Vidiečan bolo v konečnom
účtovaní úspešné a skončilo na prvej priečke v druhej lige, ktorá im
zabezpečovala postup do prvej ligy.
Najvážnejším súperom v hre o postup bol Doprastav Zvolen a práve
v poslednom zápase na jeho pôde sa
rozhodlo o tom, že naši stolní tenisti
sa prebojovali do prvej ligy aj zásluhou toho, že v rozhodujúcom zápase
nestor stolného tenisu J. Buczacki
odohral najdôležitejší zápas svojej
kariéry a o dvadsať rokov mladšieho
súpera Juraja Tagaja porazil, ktorý
ako jediný porazil nášho najlepšieho
hráča, ale i celej druholigovej súťaže
Romana Belopotočana.
„Pre nasledujúcu súťaž bude dôležité aj ekonomické zabezpečenie, ak
chceme hrať o najvyššie priečky, o po-

stup do extraligy podmienky musia
byť tomu adekvátne. Súťaž skončila,
ale družstvo už myslí na nový ročník
a hráči sa už pripravujú. Prvá liga je
náročnejšia po každej stránke. Dnes
už hráči vo vyšších súťažiach majú
profesionálne podmienky a nároky
sú inakšie ako bolo tomu v minulosti.
Všade naokolo to funguje, dokonca
v družstvách majú hráči profesionálne
zmluvy, pretože na amatérskej báze sa
už nedajú hrať vyššie súťaže,“ povedal
nám okrem iného J. Buczacki.
Druholigovým tabuľkám štatistiky
kraľuje jednoznačne Roman Belopotočan, ktorý vyhral 100 zápasov a jeden prehral, Ján Argaláš (69 - 13), Juraj Teplanský (55 - 14), Ján Buczacki
(60 - 17), Jaroslav Janidžár (17 - 27),
Alojz Vidiečan (21 - 44 ), Miroslav
Bednár (11 - 1) a vo štvorhrách bola
úspešnosť (50 - 8).
Po dobrej práci prišiel zaslúžený
úspech a stolnotenisoví nadšenci sa už
môžu tešiť na prvoligové duely v podaní nášho družstva.
(jh)

body: Buczacki 3.5, Teplanský 3, Belopotočan 2.5, Argaláš 2
Konečná tabuľka:
1. 	SK Tvr./Nižná 	28 	 27 	 0 	 1 	378:126 	 84
2. Dopr. Zvolen 28 27 0 1 386:118 82
3. Podbrezová 28 21 2 5 316:188 72
4. Banská Bystrica 28 17 4 7 286:218 66
5. ŠKST Rbk B 28 14 5 9 275:229 61
6. Jasenová
28 12 6 10 254:250 58
7. Višňové
28 11 6 11 245:259 56
8. Lučenec
28 11 4 13 246:258 54
9. Krupina B
28 12 2 14 235:269 54
10. Žilina B
28 11 3 14 241:263 53
11. Revúca
28 10 4 14 232:272 52
12. Teplička
28 8 4 16 234:270 48
13. Krušetnica
28 5 8 15 201:303 46
14. SOU Zvolen 28 6 3 19 185:319 43
15. Medokýš MT 28 2 2 24 151:353 34
16. Rajec
28 2 1 25 159:345 33
III. liga
Potešiteľné je, že ani B družstvo nevypadlo z tretej ligy a dokázalo sa zachrániť.
Výsledky III. ligy mužov
SK Tvrdošín/Nižná B – Čadca C
9:9, body: Janidžár 3.5, Vidiečan 3,
Šimalčík 2.5
SK Tvrdošín/Nižná B – Radoľa
9:9, body: Vidiečan 3.5, Janidžár 3,
Šimalčík 2.5
Konečná tabuľka III. ligy
1. Stránske
22 20 1 1 289:107 63
8. 	Tvrd./Nižná B 	22 	 7 	 4 	11 	178:218 	 40

Striebro z Košíc
V basketbalovej hale Lokomotívy
Košice sa od 20. - 22. apríla uskutočnilo finále Majstrovstiev Slovenskej
republiky seniorov v boxe. Celkovo sa
vo všetkých váhových kategóriách (od
51 do 91 kg) stretlo
takmer 50 boxerov z
12 oddielov a medzi
nimi nechýbal ani
boxer z nášho mesta 27 - ročný Pavel
Šebesta, ktorý si doniesol z týchto majstrovstiev striebornú
medailu.
S boxom začínal
v roku 2005 v Olomouci, no už o rok
neskoršie prestúpil
do Prostějova, kde
sa boxuje extraliga,
tu sa nestihol ani poriadne ohriať a zlanáril ho BC Ostrava.
Za tento oddiel získal
Pavel v roku 2006 na
Majstrovstvách Českej republiky v kategórií do 48 kg bronzovú medailu, ešte
väčší úspech dosiahol na medzinárodnej
súťaži „Veľká cena Ostravy“ v tom
istom roku, keď podľahol až vo finále
poľskému reprezentantovi.
V tomto roku začal boxovať v BSC
Nitra a v prvom extraligovom zápase vo
váhovej kategórii do 51 kg porazil Jána
Toráča z Nového Mesta. Pred M SR sa
zúčastňoval sústredení v Nitre, kde sa
mu venoval reprezentačný tréner Hla-

vačka. Na Majstrovstvách Slovenska
vo finále podľahol Mirovi Miklošovi
z Vranova nad Topľou. Pavel však boxoval o kategóriu vyššie.
Je však bojovník a ide ďalej, jeho cieľom je - ak mu
bude slúžiť zdravie a bude mať
dostatočnú výkonnosť kvalifikovať sa na ME,
MS, poprípade
olympiádu.
V minulosti
sa Pavel venoval atletike, cyklotrialu, šachu a
futbalu - v žiackych kategóriách
hrával v Tvrdošíne. Ako nám
povedal na box
sú lepšie podmienky v Českej
republike a po
skončení Slovenskej extraligy sa vráti do Ostravy,
kde bude súťažiť a pripravovať sa na
Majstrovstvá Českej republiky.
P. Šebesta vo svojom voľnom čase
už začal pracovať s chlapcami v našom
meste, žiaľ pre oddielové povinnosti
sa musel tejto práce vzdať. Možno
raz, ak skončí kariéru, by sa chcel
mladým venovať. „Talentov na Orave
je dosť, len je ich potrebné podchytiť
v správnom veku, povedal nám P. Šebesta“.
    (jh)

Volejbal II. liga ženy
Zvolen - Tvrdošín 3:2 (17,-13,16,19,10), 2:3 (21,19,-15,-22,-10)
Tvrdošín - Banská Bystrica 1:3 (-20,
-16, 19, -24), 3:2 (-24,-22,17,22,11)

V poslednom dvojzápase naše dievčatá prvý zápas prehrali. V druhom
však zabojovali a porazili vedúci celok
súťaže.

Vydarený volejbalový turnaj
V sobotu 14. 4. sa v športovej
hale v Tvrdošíne uskutočnil už
VIII. ročník Tvrdošínskeho mix
volejbalu, ktorý zorganizoval volejbalový oddiel Tvrdošín. Súťaže

kuláša a dve družstvá z Tvrdošína
- Verex a VK Tvrdošín.
Po veľmi zaujímavých a dramatických dueloch si víťaznú
trofej nakoniec zaslúžene odniesli

Za vydareným volejbalovým turnajom urobila bodku spoločná
fotografia zúčastnených družstiev.
sa zúčastnilo päť družstiev z Námestova, Nižnej, Liptovského Mi-

Námestovčania, ktorí v turnaji neokúsili horkosť porážky. Nedarilo

sa naopak Verexu, ktorý skončil
na poslednej priečke. Potešilo ich
to, že ako posledný celok získali
sladkú útechu v podobe veľkej
torty. Ceny víťazom odovzdával
Marián Mika, ktorého družstvo
skončilo v turnaji na druhom mieste. Už tradične po skončení turnaja
pre všetkých nechýbalo pečené
prasiatko, dobrý gulášik a dúšok
osviežujúceho piva. Aj tento ročník
hodnotili hráči ako úspešný a už sa
tešia na ďalší.
Výsledky: Tvrdošín - Námestovo 0:2, Verex - Nižná 0:2, Tvrdošín
- Nižná 2:0, Verex - L. Mikuláš 0:2,
Tvrdošín - L. Mikuláš 2:0, Nižná
- Námestovo 0:2, Tvrdošín - Verex
2:0, Námestovo - L. Mikuláš 2:1,
Verex - Námestovo 0:2, Nižná - L.
Mikuláš 0:2.
Konečné poradie:
1. Námestovo
4 8:1 8
2. Tvrdošín
4 6:2 7
3. L. Mikuláš
4 5:4 6
4. Nižná
4 2:6 5
5. Verex
4 0:8 4 (jh)
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