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Voľby do Národnej rady SR
sa budú konať v sobotu 12. júna 2010
Podľa prieskumov zvoliteľnosti jednotlivých politických
strán má z kandidátov nášho mesta i Oravy najväčšiu šancu
zasadnúť do Národnej rady Ivan Šaško, ktorého 9. miesto na
kandidátke SNS dáva záruku, aby Tvrdošín mal opäť svojho
zástupcu v najvyššom zákonodarnom zbore.
Bude už len záležať aj na občanoch nášho mesta, ako

podporia svojho kandidáta, ktorý najlepšie pozná problémy
nášho mesta, Oravy, ale rovnako vie spravodlivo posúdiť
potreby Slovenska.
Preto v našom meste by sme mali podporiť nášho kandidáta, keďže dobre vieme, čo za uplynulé štyri roky urobil v
prospech nášho mesta, regiónu Oravy, ale aj Slovenska.

Navštívil nás minister školstva
Na záchranu plavárne v Nižnej pošle 3,5 mil. Sk (116 tis. eur)
so vzdelávaním našich žiakov,
ale aj o projekty, do ktorých sa
škola zapojila.
Na záver návštevy Oravy sa
minister so svojím sprievodom
presunul do Nižnej, kde sa na
besede stretol s pedagogickým zborom Spojenej školy
v Nižnej.
Keďže táto škola spadá
do pôsobnosti VÚC Žilina,
bola požiadavka riaditeľa
školy P. Smolára na ministra ohľadom plavárne viacmenej opatrná, no odpoveď
ministra P. Smolára určite
potešila. Z celkových potrebných nákladov 7 mil. Sk mu
minister sľúbil polovicu, t.j.
3,5 mil. Sk s tým, že o druhú
polovicu musí požiadať zriaďovateľa VÚC Žilina. Primátor Ivan Šaško ako poslanec
VÚC prisľúbil intervenciu
k vedeniu Žilinského kraja,
álnych problémoch v školstve. zaujímal aj o počítačové vybave- vybaviť tú druhú polovicu
Jeho ďalšia návšteva patrila nie školy, pripojenie na internet tak, aby sa mohla zachrániť
Gymnáziu v Tvrdošíne, kde mi- a ďalšie veci, ktoré úzko súvisia plaváreň v Nižnej.

Minister školstva SR Ján Mikolaj v sprievode
primátora navštívil 31. mája niekoľko škôl na
Orave. Program návštevy, ktorý mu pripravil jeho
stranícky kolega a náš primátor, bol zámerne
nasmerovaný aj do Nižnej s cieľom oboznámiť
ministra s havarijnou situáciou plavárne, ktorá
slúži pre občanov, no najmä deti nášho regiónu.
Pracovnú cestu začal minister v Novoti. Po slávnostnom prestrihnutí pásky si
prezrel zrenovované objekty
základnej a materskej školy.
Kladne zhodnotil výsledky
ich rekonštrukcie a modernizácie, zrealizované vďaka
úspešnému projektu, vďaka
ktorému sa podarilo vytvoriť
6 bežných tried a 5 odborných
tried. Jeho ďalšie kroky smerovali do Oravského Veselého, kde navštívil tiež ZŠ a MŠ.
V rámci návštev uvedených
škôl sa minister stretol na
besedách aj s predstaviteľmi
samospráv a pedagogickými zamestnancami škôl, s
ktorými diskutoval o aktu-

nistra privítala riaditeľka školy
Anna Namislovská, pedagogickí
zamestnanci Gymnázia, ZŠ M.
Medveckej a ZŠ Š. Šmálika.
S pedagogickými pracovníkmi diskutoval o zmenách, ktoré
priniesla vo vzdelávaní školská
reforma. Minister sa však živo

Nová pošta už slúži občanom
Za účasti primátora mesta Ivana Šašku, generálneho riaditeľa Slovenskej pošty a.s. Libora
Chrásta a ďalších hostí, bola 18. mája slávnostne
otvorená nová pošta na sídlisku Medvedzie.
„Keď som bol pred
dvomi rokmi v Tvrdošíne,
bola tu jedna stará pošta a
druhá menšia na sídlisku
Medvedzie. S primátorom sme sa zhodli v tom,
že toto mesto si zaslúži
modernú poštu a som rád,
že dnes tu už stojí. Rozhodnutie postaviť novú
poštu v Tvrdošíne vyplynulo z podnetu primátora
I. Šašku, ale aj z potrieb
obyvateľov rozvíjajúceho
sa mesta. Snažíme sa, aby
Slovenská pošta žila v úzkom prepojení so svojimi
zákazníkmi a aby bola
na tom správnom mieste.
Práve preto sme sa roz-

Jubilejný XX. ročník Folklórnych
Oravíc za účasti SĽUKu

Po šiestich rokoch privítame v prírodnom amfiteátri na našich Folklórnych Oraviciach 24. – 25. júla známy umelecký
súbor SĽUK z Bratislavy, ktorý sa predstaví so svojím tanečným
reprezentačným galaprogramom zo Zlatého fondu Juraja Kubanku. Už teraz Vás pozývame, milí občania, na umelecký zážitok v podaní svetoznámeho slovenského folklórneho súboru.

hodli zlepšiť dostupnosť našich
služieb a otvoriť najväčšiu miestnu
poštu v časti Medvedzie. Dúfam,
že na tomto novom mieste bude
vždy po ruke, otvorili sme ju tu aj

preto, že v tejto časti Tvrdošína žije
aj väčšina našich klientov. Veríme,
že tu budeme aj najužitočnejší.
Dúfam, že naši klienti ocenia aj
rozšírenie otváracích hodín a príjemné prostredie a aj služby. Moja
vďaka patrí mestu, primátorovi za
ústretovosť a všetkým partnerom,
ktorí sa podieľali na jej výstavbe,“
povedal pri otvorení L. Chrást.
„Dnešný deň je pre nás slávnostný, pretože sme sa na novú

poštu tešili už dlhé roky, a hlavne preto, že sme ju chceli mať v
tejto časti mesta. Požiadavka na
jej výstavbu bola aj v minulosti,
ale zrealizovať túto myšlienku sa
nám podarilo až v tomto období.
Za to, že tu stojí, je potrebné poďakovať sa hlavne generálnemu
riaditeľovi Slovenskej pošty L.
Chrástovi, nominantovi za Slovenskú národnú stranu, pretože
keby nebolo jeho ochoty a pochopenia, tak by dnes v našom
meste jedna z najmodernejších
pôšt nestála. Nie je to len samotná pošta, ale upravené je aj celé
okolie - parkovisko, chodníky
a prístupové cesty. Pre mňa je
najpodstatnejšie, že sme dokázali
urobiť ďalšiu službu, ďalšiu dobrú vec pre našich spoluobčanov,
ktorá naše mesto opäť posúva
dopredu. Verím, že to ocenia.
Pošta postavená v krátkom
čase nákladom viac ako 1 mil.
eur je veľkým prínosom pre
naše mesto, a čo je najpodstatnejšie, väčšina obyvateľov
už nebude musieť za službami
chodiť takmer dva kilometre.
Priestory pre zákazníkov sú
moderné, prehľadné, väčšie, je
tu aj bezbariérový prístup a rozšírili sa otváracie hodiny. Sme
povďační Slovenskej pošte, že
práve v našom meste otvorila
(Pokračovanie na 2. str.)
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Posila v slove

Trojjediný Bože, už chápem, prečo pre mnohých ľudí si vzácnosťou. Už
chápem, prečo si pre mňa mnohokrát ničím. Pre ten čas, pre tú moju starosť
a venovanie sa Tebe sa Ty môžeš stať vzácnosťou pre mňa. Ďakujem Ti
za Tvoju starosť o moje ohodnotenie a ocenenie. Za to, že chceš, aby som
mohol byť Tvojím synom, Tvojou dcérou. Ďakujem Ti, Pane, že som pre
Teba vzácnosť.
Július Chalupa

Predvečer prvého mája
Tradíciou, ktorá si už našla svoje miesto na kultúrnej mape nášho mesta a tešia sa na ňu mnohí
občania, je stavanie mestského mája.
Úvod patril Folklórnemu súMyslím si, že ak by ste nám
boru Skorušina z Liesku, ktorý mali vystaviť účet za uplynulé
svojím hodinovým programom štyri roky, takže, ak sa pozriete
predstavil prítomným tradičné májové zvyky spolu s
autentickou ľudovou hudbou, spevom a tancom.
Ku slávnostnej
atmosfére prispela aj vzácna návšteva, pretože do
nášho mesta zavítali poslanci NR
SR Anna Belousovová, podpredsedníčka NR SR,
ktorá je zároveň
aj podpredsedníčkou SNS a Peter
Dubravay. Po príhovore primátora
sa ku prítomným
občanom prihovorila A. Belousovová.
„Bola som vo
vašom meste pred rokom a vtedy v Tvrdošíne dookola, vedeli by
som povedala, že predstavitelia ste vymenovať, čo všetko sa
SNS tu nechodia len v predvo- tu za štyri roky urobilo, či to
lebnej kampani, ale dnes som už boli školy, škôlky, čoskoro
prišla aj za týmto účelom. Nie je budete otvárať novú poštu,
náhodou, že SNS odštartovala rekonštruujete bytové domy,
predvolebnú kampaň Žilinského vybudovali ste novú skládku,
kraja práve v Tvrdošíne.
(Pokračovanie na 2. str.)

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva Ing. Erika
Greššová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca mestského
zastupiteľstva, nastúpila na post
poslanca za Ing. Jána Jelenčíka. Prebrala si z rúk primátora
osvedčenie, ktorý jej zablahoprial
osobne, ale aj v mene prítomných
poslancov.
Úvod už tradične patril primátorovi, ktorý stručne zhodnotil spoločenské, investičné,
kultúrne a ďalšie akcie, ktoré
sa v meste udiali od ostatného
zastupiteľstva. Z jeho informácií
vyberáme:
Odsúhlasený bol prenájom budovy pre hasičov, spolufinanco-

vanie výstavby bytového domu
Senior pre dôchodcov v prípade
úspešnosti projektu. Bol vybratý
projektant pre obchvat Tvrdošín
– Nižná, pre ktorý sa už robí vykonávací projekt. Harmonogram
prác ostáva taký, aký bol naplánovaný, trstenská časť by mala
byť hotová do konca októbra.
Začína sa príprava na vyvlastňovanie pozemkov. Všetko sa
robí preto, aby v tomto roku bol
spracovaný projekt pre stavebné
povolenie tak, aby sa mohlo začať s realizáciou na budúci rok.
Vytvorené boli ďalšie projekty v
rámci cezhraničnej spolupráce s
Poliakmi, jedná sa o projekt na
(Pokračovanie na 2. str.)

Pozdrav od našej vzácnej rodáčky,

ako odpoveď na naše blahoželanie za získanie Krištáľového
krídla, ktorým bola ocenená.

Vážený pán primátor, želám Vám, ako aj všetkým
obyvateľom môjho rodného mesta zdravie, mnoho potrebnej sily v práci na zveľaďovaní nášho
Tvrdošína, a hlavne Boží pokoj v duši vo všetkých
situáciách, ktoré život prináša.
Srdečne Darina Laščiaková - Gažová
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Stretnutie v Kościelisku aj za účasti Kobylnice
V dňoch 8. a 9.
mája sa uskutočnilo v Kościelisku
spoločensko-kultúrne podujatie s
názvom Przenówka v Polanach
v rámci projektu Tatry nás spájajú, a nedelia - garancia trvalého
rozvoja Mesta Tvrdošín a Gminy
Kościelisko.
Zástupcovia nášho mesta,
mestského zastupiteľstva a Dobrovoľného hasičského zboru sa
stretli so svojimi partnermi z
Kościeliska spolu so zástupcami ďalšieho poľského partnera
z Kobylnice.
Podujatie naplnilo ciele organizátorov, prezentácia poľskej
tradičnej ľudovej kultúry oslovila domácich i zahraničných

hostí. Prednówek v Polanach je
podujatie, ktoré sprostredkovalo návštevníkom podhalanskú
ľudovú kultúru v autentickej podobe. Účastníci podujatia ocenili
hru na originálnych pastierskych
hudobných nástrojoch, pastiersky spev i goralskú hudbu.
Primátor Ivan Šaško a wójt
gminy Bohdan Pitoń na stretnutí
zhodnotili doterajšiu 10-ročnú
spoluprácu, ktorej výsledky
poznajú obyvatelia partnerských
miest a potvrdili zámer v tejto
spolupráci pokračovať prostredníctvom ďalších projektov. Z tejto akcie si odniesli ocenenie za
rozvoj cezhraničnej spolupráce
a aktívne podieľanie sa na tvorbe
projektov zástupkyňa primátora
mesta Vlasta Jančeková, Stasia
Czubernat z Kościeliska a Izabella Hubert z Kobylnice.
Vyvrcholením prvého dňa

podujatia bola goralská zábava.
Na ďalší deň pripravili
organizátori pre účastníkov
podujatia prechod koní s vozmi

cez Kościelisko, prehliadku
poľských rodinných ľudových
skupín, degustáciu ovčieho syra
a žinčice. V programe nechýbal
folklórny súbor zo Slovenska.

(Dokončenie z 1. str.)
takúto modernú poštu, ktorá
bude slúžiť našim občanom.
Aj v ich mene sa chcem poďakovať generálnemu riaditeľovi
Slovenskej pošty L. Chrástovi a

Projekt je spolufinacovaný zo zdrojov Európskej únie Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Rekonštrukcia základnej školy za plnej prevádzky

V jednej časti ZŠ Márie
Medveckej sa učia žiaci a v
druhej stavební robotníci rekonštruujú školu. Je to tu ako
na stavenisku. Staré okná sa
vymieňajú za nové a demontuje sa kúrenie. Tam, kde sa
menia okná, robia sa aj nové
priečky. Sťažené pracovné
podmienky majú aj učitelia,
keďže aj v ich kabinetoch sa
robí rekonštrukcia. I keď sa
stavební robotníci snažia, aby
bolo čo najmenej neporiadku,
pri takejto rekonštrukcii školy
sa to nedá. Všetko je pod igelitom, aby prach spôsobil čo
najmenej problémov. Práce po-

kračujú podľa plánu, priestory
pre učiteľov budú čoskoro
hotové. V deň našej návštevy
boli v kanceláriách vymenené okná, urobené vnútorné
stierky a maliari dokončovali
svoje dielo tak, aby riaditeľka
so svojím učiteľským zborom
mali čo najskôr tieto priestory
k dispozícii. Po prácach vo
vnútri budovy bude nasledovať
kompletné zateplenie školy.
Ako nás informoval stavbyvedúci, stavebníci zatiaľ nemajú
časový sklz, všetko ide podľa
naplánovaného harmonogramu a termín odovzdania školy
chcú dodržať.

Nová sedlová strecha zabráni zatekaniu

S r e ko n štrukciou Materskej školy
n a síd l isk u
Medvedzie sa
začalo v apríli
a k dnešnému
dňu práce pokročili. Začalo sa s demontážou jestvujúcej atiky na
streche, ktorá sa šaluje a
betónuje sa
obvodový ve-

niec, zároveň
sa pripravuje o c eľová
konštrukcia
pre strechu.
Škôl ka postupne dostane novú strechu, ústredné kúrenie,
vymenia sa
okná, dvere,
z at e pl í s a ,
čím sa podstatne znížia
náklady na

energie. Okrem týchto prác
sa bude skultúrňovať aj
prostredie okolia škôlky.
Projekt s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia
materskej školy Medvedzie“
sa realizuje z eurofondov
vo výške 759 179,44 eur
(22 871 582 Sk). Okrem
týchto peňazí bude musieť
ešte prispieť aj mesto povinnými piatimi percentami a
ďalšou finančnou čiastkou,
pretože nie všetky práce,
ktoré sa budú robiť sú súčasťou uvedeného projektu.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. str.)
rekonštrukciu ciest a chodníkov
na sídlisku Medvedzie a rekonštrukciu Limby, ktorá je už vo
vlastníctve mesta, a zároveň bolo
vydané už aj rozhodnutie súdu o
vyprataní hotela. Dokončuje sa
požiarna zbrojnica, bytovka na
Oravskom nábreží, rekonštruuje
sa kultúrne stredisko, materská škola a ZŠ M. Medveckej a
čoskoro sa začne s realizáciou
Trojičného námestia. V Oraviciach sa pokračuje na prácach s
kanalizáciou a reguláciu Oravice,
začína sa tam budovať náučný

chodník a pokračujú aj ďalšie
práce, ktoré sú potrebné pre chod
mesta. Primátor vysvetlil, že s rekonštrukciou kruhového objazdu
a mosta za začne vtedy, keď bude
vysporiadané vlastníctvo pozemkov. Vyzdvihol veľmi intenzívnu
spoluprácu s poľskými partnermi
a zhodnotil spoločenské podujatie
pripravené pre všetkých pracovníkov školstva v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta. Tento rok boli
zaslúžilí učitelia ocenení plaketami J. A. Komenského.
A potom sa už poslanci venovali jednotlivým bodom rokova-

Rekonštrukcia kultúrneho strediska nepretržite
pokračuje. Po výmene okien, prerobení sociálnych
zariadení, zateplení strechy a budovy sa robia práce
aj v interiéri. Boli už vymenené radiátory, natiahnuté nové tepelné rozvody pre ústredné kúrenie.
Súčasne sa začínajú prerábať aj ďalšie priestory
v prízemí budovy.

Nová pošta už
slúži občanom

nia, ktoré zahŕňali viaceré oblasti.
Patrili tu správy o komplexnom
vyhodnotení plnenia rozpočtu
mesta za rok 2010 so záverečným
auditom, o vykonaní kontroly v
spoločnosti Termalšport TS, s.r.o.
so zameraním na hospodárske
ukazovatele, o činnosti Mestského hasičského zboru a plnení
úloh na úseku civilnej obrany a
požiarnej ochrany a správa o činnosti klubov dôchodcov na území
mesta s pripravovanými aktivitami. Riaditeľ technických služieb
predložil na rokovanie tri správy
o činnosti technických služieb so
zameraním na zhodnotenie zvozu
pevného domového odpadu a separovaného zberu s plánom úloh
pre nasledujúce obdobie. Ďalšia
sa týkala vyhodnotenia zimnej
údržby na miestnych komunikáciách a plánu úloh zameraných na
údržbu verejnej zelene, údržby a
čistoty verejných priestranstiev,
miestnych komunikácií, detských
ihrísk, športovísk a ďalších aktivít
realizovaných pracovníkmi technických služieb.
Poslanci prerokovali aj správy
o súčasnom stave sociálnej politiky v meste, o príprave a realizácii
investičných zámerov v roku 2010
a informatívnu správu o zabezpečovaní verejného poriadku na
území mesta. Prerokovali tiež
zhodnotenie činnosti Mestskej
knižnice s plánom aktivít pre
ďalšie obdobie.

V závere rokovania zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu na rok 2010. Ďalej bola
schválená účasť predstaviteľov
samosprávy, Gymnázia Tvrdošín
a Strednej spojenej školy Ignáca
Gessaya v Nemecku, ktorej sa
zúčastnia v rámci medzinárodného európskeho projektu Twin
Town. Bol schválený postup pre
majetkoprávne vysporiadanie
pozemkov za účelom rozšírenia
športového areálu za bývalou
panelárňou, kde sa plánuje výstavba nového ihriska s umelým povrchom a osvetlením. K
schváleným bodom programu
patrilo predloženie žiadostí o
FNP na projekty „Rekonštrukcia
a modernizácia Zdravotníckeho
zariadenia ambulantnej starostlivosti na sídlisku Medvedzie“ a
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia - 2 etapa“.
Taktiež bol schválený finančný príspevok pre Strednú
odbornú školu lesnícku Tvrdošín
na zorganizovanie medzinárodného nohejbalového turnaja a
príspevok na sochu kráľa Svätopluka, ktorá bude umiestnená na
Bratislavskom hrade. Mesto tak
podporilo celoslovenskú zbierku,
ktorú vyhlásil Kongres slovenskej
inteligencie. Podľa tejto výzvy je
zbierka chápaná ako prejav slovenskej spolupatričnosti, ktorú
majú možnosť podporiť právnické aj fyzické osoby.

všetkým, ktorí sa na realizácii
pošty podieľali. Chcem zaželať
pošte dobrých zákazníkov a
pracovníkom pošty, aby sa im
v novej pošte darilo,“ vyjadril
sa primátor I. Šaško.

Povodne nás zatiaľ obchádzajú
V dôsledku intenzívnych dažďov bol 17. mája vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity v Oraviciach
a 18. mája 2. stupeň v Tvrdošíne.
voda vyleje na komunikáciu.
„Tvrdošín záplavy obišli,
Výdatné májové dažde neneboli spôsobené žiadne maspôsobili škody ani mestskej
teriálne škody. Jedenkrát sme
časti Oravice. Hladina rieky
tu zasahovali 17. mája, kedy
Oravica bola zdvihnutá prinám nahlásili, že v Tvrdošíbližne o jeden a pol metra, no
ne sa vylial potok Hlisník.
z koryta sa nevyliala. PondeVyčistili sme záchytnú a čislok 17. mája tu bol vyhlásený
tiacu mrežu, čím sme všetko
3. stupeň povodňovej aktivity,
dostali do normálneho stavu
ktorý bol zrušený o štyri dni
a následne mesto zabezpečilo
neskôr.
stálu službu, aby bola situácia
Ako nás informoval Kamil
pod kontrolou,“ informoval
Krasula, stavbyvedúci diela
nás nadporučík Albert Gross,
„Regulácia Oravice“, počas
veliteľ družstva Hasičského a
tohto obdobia boli prerušezáchranného zboru.
né priame stavebné práce.
Kus práce pri veľkej vode
Pokračovali však v predzáurobili aj zamestnanci techsobovaní, privážali lomový
nických služieb Jozef Verkameň z Bystričky na spevníček a Ľudovít Kuľkovský,
ňovanie koryta rieky. Realiktorí mali celý čas pohotozácia tohto projektu práve za
vosť. Zabezpečovali čistenie
takýchto okolností preukázala
vrchnej a spodnej mreže na
vodohospodársky význam
Hlisníku, aby ani tu voda
diela ako ochrany pred ponenarobila problémy. Anton
vodňami.
Planieta sa tiež staral aj o
V súčasnosti je zregulovamrežu za „Bielym domom“,
ných 250 m tohto toku.
pretože aj tu hrozilo, že sa

Pozvanie na nórsku ambasádu

Spolupráca medzi Nórskym
kráľovstvom a Slovenskou republikou je veľmi dobrá. Významnou
súčasťou histórie možno označiť
aj vzťah nórskeho spisovateľa
Björnsona k Slovákom začiatkom
20. storočia, ktorý výrazne povzbudil naše národno-oslobodzovacie úsilie. Nórsko v súčasnosti
pomáha Slovensku aj tým, že
spolufinacuje rôzne projekty. Nás
môže tešiť, že aj my sme sa zaradili medzi mestá, ktoré získali
finančné prostriedky z Nórskeho
finančného mechanizmu (NFM).
Prvé peniaze z NFM prišli do
mesta na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti
verejného osvetlenia v Tvrdošíne“. Ďalšie nám nórski partneri
poskytli na prípravu projektovej

dokumentácie infraštruktúry
Oravíc a na vybudovanie kanalizácie, čističky odpadových vôd a
súvisiacich stavebných objektov
v Oraviciach.
Naše mesto v tom čase navštívila veľvyslankyňa Brit Lovseth, čím sa spolupráca dostala
na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Jej
Exelencia pozvala vedenie mesta
- primátora a jeho zástupkyňu na
nórsku ambasádu v Bratislave pri
príležitosti ich štátneho sviatku.
Na doterajšiu dobrú spoluprácu
nadviazala aj novovymenovaná
veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva J. E. Trine Skymoen, ktorá
v tomto roku pri príležitosti ich
štátneho sviatku 18. mája opäť
pozvala primátora nášho mesta
na nórsku ambasádu.

(Dokončenie z 1. str.)
ale aj ďalšie iné akcie. Dokonca
som sa v novinách dočítala,
že Tvrdošín dostal veľa peňazí
zo štátu i z eurofondov, ale to
je preto, že SNS nezabudla
nielen na Tvrdošín, ale ani
na Orav u. Pomôž te nám,
podporte nás svojimi hlasmi
v nadchádzajúcich voľbách
a myslím si, že ďalšie štyri
roky budete mať vo vláde
stranu, ktorá nielenže bude
ochraňovať záujmy Slovenska,
ale nezabudne ani na Oravu a
Tvrdošín.
Predstavitelia SNS vždy hovoria otvorene, Slovensko teraz
čaká veľmi ťažké obdobie. Určite sledujete to, čo sa udialo po
voľbách v Maďarsku. Nechceme
strašiť, ale celý vývoj a ekonomická kríza nasvedčuje tomu,
že Slovensko musí mať stabilnú
vládu, a hlavne musí mať vládu, ktorá bude vedieť chrániť
národné a hospodárske záujmy
Slovenska, aby sme nedopadli

tak, ako Grécko alebo ešte horšie. Chcela by som vás poprosiť,
aby ste hodnotili politikov nie
podľa toho, ako sa usmievajú na
bilboardoch, ale podľa toho, čo
reálne urobili,“ povedala okrem
iného A. Belousovová.
Prítomným dobre padla aj jej
pochvala: „Chcela by som pogratulovať Oravčankám. Máte
skutočne galantných chlapov.
Už som dvadsať rokov v politike, ale ešte sa mi nestalo, aby mi
niekto podal rameno a odviedol
ma na tribúnu.“
Po oficiálnej časti pokračoval kultúrny program. Na
pódiu sa vystriedali žiaci a pedagógovia zo ZUŠ Tvrdošín a
Súkromnej ZUŠ pod vedením
Martina Rosinu, deti z CVČ.
Záver patril dychovej hudbe
Tvrdošanka, ktorá zakončila
predmájovú veselicu na Trojičnom námestí. Ku dobrej pohode
prispelo mesto občerstvením v
podobe chutných šišiek a pohárika vína.

Predvečer prvého mája
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Skúsenosti zo samosprávy treba preniesť na parlamentnú pôdu

Pre dlhoročnú dôveru občanov mesta, okresu, kraja i Slovenska bol Ing. Ivan
Šaško pre bližiace sa voľby do NR SR za Žilinský kraj určený ako volebný líder.
Jeho cieľom je v našom kraji získať čo najlepší volebný výsledok, kde sa aj
touto cestou obracia na svojich spoluobčanov, aby mu boli v tom nápomocní.
V rámci končiaceho sa volebného obdobia, ale aj zámerov pre to nastavajúce,
bol oslovený viacerými médiami, z ktorých časť sme vybrali aj pre naše noviny.
Ako hodnotíte uplynulé volebné
obdobie?
Jednoznačne môžem povedať, že ho považujem za úspešné najmä v tom, že slovenská vláda,
ktorej SNS bola jej súčasťou, úspešne zvládla
toto obdobie na všetkých pozíciách, za ktoré sme
prevzali zodpovednosť pri riadení príslušných
rezortov, ale aj pri čerpaní fondov Európskej únie,
ktoré v tomto období zohrali a budú zohrávať
dôležitú a významnú úlohu pre Slovensko.
Slovenská národná strana počas tohto volebného obdobia zodpovedne riadila zverené ministerstvá, zastúpenie mala na postoch štátnych
tajomníkov a ďalších inštitúciách s celoslovenskou, krajskou i okresnou pôsobnosťou. Z tejto
pozície vplývala na chod štátu a samozrejme i
na jednotlivé regióny, kde Žilinský kraj má svoje
významné postavenie.
Posudzovať toto volebné obdobie môžem
ako primátor mesta, poslanec Žilinského kraja
a v celoslovenskom meradle ako podpredseda
Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Aj z tohto pohľadu môžeme hovoriť ako o veľmi
úspešnom období.
Pod našou gesciou bolo ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja, ministerstvo školstva i
ministerstvo životného prostredia, na ktoré bola
sústredená veľká pozornosť najmä so smerovaním a čerpaním prostriedkov z eurofondov.
Mestá a obce Žilinského kraja pocítili činnosť
týchto ministerstiev okrem prílevu financií z
eurofondov najmä pri modernizáciách školských
zariadení, pri možnostiach výstavby nových
bytov, pri budovaní infraštruktúry obytných súborov a pri zatepľovaní, ale tiež usmerňovaním
projektov cezhraničnej spolupráce.
Ministerstvá tieto programy naštartovali v
roku 2007 a dnes už vidíme konkrétne výsledky.
Zrekonštruované školy, sociálne a zdravotné zariadenia, revitalizácia námestí, či stovky zateplených
bytov. Takýto rozmach nie je porovnateľný ani s
jedným volebným obdobím po roku 1989. I preto
ma hnevá kauza „nástenkový tender“, ktorý zveličujú opozičné strany, zneužívajúc pritom médiá.
Osobne som sa zúčastnil poslaneckého prieskumu a dôležité je v tom období stanovisko Úradu
pre verejné obstarávanie a jeho výrok, že nebol
porušený zákon, keď naviac ani kontroly z Bruselu sa nikdy jednoznačne nevyjadrili, že došlo k
nejakému zásadnému pochybeniu. Takéto kauzy
znevážili množstvo roboty tohto ministerstva, ktoré odviedlo veľký kus zodpovednej práce a ktorú
hodnotia obce i mestá ako veľmi úspešné.
To isté sa týka aj ministerstva životného
prostredia, o čom svedčí napríklad počet vybudovaných kanalizácií či čističiek odpadových
vôd, projektov týkajúcich sa odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany a regenerácie prírodného prostredia či ochrany pred
povodňami. Mediálne rozmazanú kauzu predaja
„emisií“ je nutné uviesť na správnu mieru. Emisie sa predávajú v rôznych obdobiach za rôzne
ceny. Emisie nemajú takú hodnotu, ako je to
prezentované na verejnosti. Bývalé krajiny Sovietskeho zväzu ponúkajú veľký balík za oveľa
nižšie ceny. Slovensko získalo za ne 2 miliardy
eur a dnes vidíme aj konkrétny výsledok vo forme stoviek zateplených bytov. To, že je Žilinský
kraj v spomínaných oblastiach tak úspešný, bolo
podporené myšlienkou spravodlivosti, aby financie smerovali najskôr do severných oblastí, kde
sú klimatické podmienky najťažšie.
Úspech v čerpaní dotácií závisel od schopnosti konkrétnych ľudí, miest, obcí, vodárenských
spoločností a ďalších oprávnených prijímateľov
v schopnosti pripraviť kvalitné projekty, pretože
systém čerpania je nastavený ministerstvami
tak, aby všetky prostriedky z EÚ boli použité
do roku 2013, čo pri súčasnom trende by mohlo
byť celkom reálne, aj keď v mnohých prípadoch
verejného obstarávania je situácia častokrát
zložitá a niekedy sa javí skôr ako zámer predchádzajúcej vládnej garnitúry robiť problémy
súčasnému trendu, ktorý je dobre nastavený na
úspešný rozvoj Slovenska.
Čo sa vám podarilo dosiahnuť?
Vzhľadom k tomu, že zo Žilinského kraja
máme v parlamente viacero poslancov, všetci
sme sa maximálne snažili, aby sme čo najviac
pomohli tomuto regiónu. Naša pomoc smerovala
najmä do tých oblastí, kde sme mohli konkrétne
pôsobiť cez našich nominantov, či už to bola
Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská pošta, Železnice SR, školstvo, životné prostredie,
výstavba bytov, zatepľovanie bytov, ale aj k
mestám a obciam najmä v súvislosti s čerpaním
eurofondov. Išlo o to, aby starostovia, primátori, ale aj riaditelia zariadení v ich pôsobnosti
vedeli pripraviť kvalitné projekty. Dokázali

to a nás teší, že mnohé z nich sa už realizujú a
ďalšie sú v prípravnej fáze. Mnohé samosprávy
získali prostriedky nielen z ministerstiev, ktoré
sú v gescii SNS, ale uspeli aj v ďalších fondoch,
ktorých výzvy boli nastavené pre toto obdobie.
Ak hovoríme o prínose z veľkých investičných
projektov, tak môžem spomenúť úspešné projekty, ktoré boli financované z ministerstva životného prostredia, najmä odkanalizovanie Kysúc,
Oravy, ale i ďalších lokalít okresov Žilinského
kraja, protipovodňové ochrany riek v regiónoch,
rekonštrukcie a znižovanie energetických náročností školských zariadení, vybudované nové
požiarne zbrojnice, ale aj obnovené objekty v
správe miest a obcí, či kultúrne pamiatky, ktoré
boli zachránené pre ďalšie generácie.
Z hľadiska nášho regiónu sme veľký dôraz
kládli na programy cezhraničnej spolupráce s našimi susedmi - s Poľskom a Českom. Výbor pre
verejnú správu a regionálny rozvoj sa vo veľkej
miere zaslúžil o zintenzívnenie medzinárodnej
spolupráce na úrovni štátnej a verejnej samosprávy. Naším cieleným usmerňovaním a hľadaním
riešení aj v spolupráci s ministerstvami, najmä
ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
vznikli projekty cezhraničnej spolupráce, ktoré
priniesli úžitok mnohým obciam a mestám, a čo
je dôležité, nastavili sme podmienky tak, aby
boli predpokladom ďalšej spolupráce v budúcnosti nielen v oblasti kultúrneho, spoločenského,
ale najmä hospodárskeho rozvoja.
Za toto volebné obdobie náš kraj získal nemalé finančné prostriedky aj z ďalších zdrojov,
ktoré prispeli k jeho rozvoju, najmä v riešení
havárií na objektoch škôl, pri zlepšení životného
prostredia prostredníctvom envirofondu, ale aj
mnohé ďalšie oblasti, ktoré Žilinský kraj, najmä jeho mestá a obce za toto obdobie výrazne
posunuli dopredu.
S čím idete do tohto volebného obdobia?
Súčasné obdobie je iné, ako keď sme nastupovali v r. 2006 do volieb a po nich do parlamentu a vlády.
Bolo to obdobie, kedy bolo treba nastavovať
kritériá a mechanizmy, aby sa rozbehlo čerpanie
eurofondov. Tejto úlohy sme sa zhostili, no aj
Slovensko, tak, ako všetky štáty, zasiahla celosvetová hospodárska kríza. Jej riešenie nie je
pre žiadnu vládu jednoduché. Zvlášť sa to týka
regiónov ako je Žilinský kraj, ktorý mal veľké
očakávania najmä v oblasti cestovného ruchu.
Veľké investície smerovali do výstavby zimných stredísk, aquaparkov a ďalších zariadení.
Ich rozvoj kríza zabrzdila, a tak bude potrebné
neustále sa venovať tejto problematike. Z pozície poslanca národnej rady i Žilinského kraja sa
budem usilovať, aby sa v našom kraji rozvíjal
cestovný ruch, pretože je na to priam predurčený svojimi prírodnými danosťami. Zamerať
sa musíme na výraznejšiu angažovanosť štátu
v marketingu cestovného ruchu s výraznejšou
propagáciou nášho kraja, ale aj celého Slovenska a pomáhať prílevu podpory aj z eurofondov.
Do tohto procesu je však potrebné zapojiť aj
majiteľov zariadení cestovného ruchu, aby neustále zlepšovali svoje služby, vytvárali lepšie
podmienky, a pritiahli tak turistov nielen zo
Slovenska, ale najmä zo zahraničia.
Ďalšiu oblasť, ktorú bude nevyhnutné riešiť,
je otázka podpory vidieka. Týka sa to nielen obcí
v našom regióne, ale platí to pre celé Slovensko.
Dnes už hovoríme o úpadku poľnohospodárstva
ako celého odvetvia. Podiel ziskovosti prvovýroby zabrzdil tiež rozvoj súkromného podnikania
v tejto oblasti. Rapídne sa znižuje počet pracovníkov, pretože mzda nedosahuje ani priemer v
porovnaní s inými odvetviami hospodárstva.
Je nutné podporovať poľnohospodárstvo a
vytvárať také legislatívne podmienky pre obce,
aby starostovia na svojej úrovni mohli operatívnejšie riešiť problém nezamestnanosti. Tu patrí
konkrétne riešenie životnej situácie ľudí, ktorí si
nedokážu prácu nájsť prostredníctvom napr. aktivačných prác. Uvedomujem si, že to nie je východisko, ale len dočasné riešenie. Budem sa snažiť
iniciovať vznik rôznych projektov, programov,
prostredníctvom ktorých týchto ľudí podchytíme,
dáme im prácu, aby vidiek opäť ožil.
Aké problémy je nutné vo vašom kraji
okamžite vyriešiť?
Účinok hospodárskej krízy zasiahol
všetky odvetvia nášho hospodárstva, čoho
výsledkom je narastajúca nezamestnanosť,
čo chápem ako najväčší problém. Samostatnou kapitolou sú dlhodobo nezamestnaní
občania.
Dôležité je riešenie otázok trvaloudržateľného rozvoja, životného prostredia, politiky
zamestnanosti, sociálnej, poľnohospodárskej,

bytovej politiky, zdravotníctva, školstva,
bezpečnosti...
Ako by ste riešili nezamestnanosť vo
vašom kraji?

Nemôžeme sa spoliehať na to, že budú pracovné miesta vznikať vo veľkom počte. Musíme hľadať nové zdroje, nových investorov,
podporovať malých a stredných podnikateľov
a vytvárať podmienky pre živnostníkov. Riešením je i „zrovnoprávnenie“ zahraničných a
domácich investorov, čo značí, že aj domáci
podnikatelia budú mať rovnaké úľavy, či daňové prázdniny.
Aby bola zachovaná kontinuita v riešení tohto
problému, presúvať centrálne kompetencie až
priamo k obciam a mestám. Tie môžu v tomto
smere veľa urobiť pre podnikateľov v súvislosti
s výstavbou priemyselných parkov, jednotlivých
fabrík, so stavebnými povoleniami a pod. Odstránením byrokracie a vlastného úsilia môžu
tento proces výrazne urýchliť. Predpokladom je
spolupráca štátnych a verejných orgánov.
V súčasnosti je veľký význam kladený výstavbe ciest a diaľnic, na výstavbe ktorých sa
môžu podieľať tisíce ľudí. Nutné je do tejto
oblasti investovať, pretože jednak ide o pracovné príležitosti, jednak výstavba ciest znamená
vyššiu dostupnosť pre investorov. Tieto oblasti
je treba chápať komplexne, pretože navzájom
úzko súvisia.
Ďalšími oblasťami je podpora poľnohospodárstva, cestovného ruchu tvorba projektov na
čerpanie eurofondov. Veľké a zatiaľ nevyužité
možnosti sú z ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny, ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, či ministerstva hospodárstva. Ak
teraz nevyužijeme túto možnosť, môžeme o ne
prísť rovnako, ako sa to udialo počas predvstupového obdobia.
Čo by ste navrhovali na zlepšenie zdravotnej starostlivosti vo vašom kraji?

V našom kraji sú špičkové zdravotnícke zariadenia, či je to Vojenská nemocnica v Ružomberku, Fakultná nemocnica v Martine, Krajská
nemocnica v Žiline, ale aj ďalšie nemocnice v
Čadci, Dolnom Kubíne, Trstenej, v Liptovskom
Mikuláši.
Zdravotníctvo treba komplexne riešiť vychádzajúc z podmienok, ktoré sú v súčasnosti. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti je v kompetencii
ministerstva zdravotníctva v úzkej súčinnosti
so zdravotnými poisťovňami. Takže zásadné
otázky alebo podmienky sa nedajú zlepšovať
na úrovni kraja. Zdravotníctvo ako celok treba
chápať a vytvárať ako systém, aby neboli regionálne rozdiely medzi mzdou lekárov a aby ich
oceňovanie bolo primerané.
Našou úlohou ako politikov je vytvárať pre
tento cieľ optimálny legislatívny rámec, apelovať na solidárnosť s chorými a bezvládnymi,
presadzovať kvalitu poskytovania zdravotníckych služieb, vytvárať podmienky pre investície
do zdravotníckych zariadení.
Ako by ste riešili konkrétne problémy v
sociálnej oblasti vo vašom kraji?
Práve teraz je priaznivé obdobie na budovanie ďalších sociálnych zariadení prostredníctvom eurofondov. Majú možnosť ich získať
prostredníctvom ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré v súčasnom období
už posudzuje vypracované projekty. Závisí
opäť od konkrétnych subjektov, či túto šancu
využijú. Dôležité je to, aby bol plošný záber na
celé Slovensko a spravodlivé rozdeľovanie do
jednotlivých regiónov.
V sociálnej oblasti v Žilinskom kraji je najväčším problémom nedostatok financií, čo sa
týka investícií do zariadení a tiež v otázkach
odmeňovania zamestnancov, ktoré sú dlhodobo
poddimenzované. Verím, že v ďalšom volebnom
období sa nám podarí vytvoriť lepšie podmienky pre našich seniorov, aby prežili dôstojne jeseň
svojho života.

Vybraté z odpovedí
pre Hospodárske noviny
Pred voľbami sa médiá snažia zasahovať do volebnej kampane rôznymi metódami, a tak ovplyvňovať verejnú mienku. Bolo to aj v prípade Hospodárskych
novín, ktoré požiadali primátora o vyjadrenie na nasledovné otázky.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať na nový
post - poslanca NR SR, keď už jednu volenú
funkciu vykonávate?
Post poslanca NR SR nie je pre mňa novým
postom, poslancom som bol celé minulé volebné obdobie, kde som vo Výbore pre verejnú
správu a regionálny rozvoj zastával funkciu
podpredsedu tohto výboru a podpredsedu poslaneckého klubu SNS. Na čele mesta som od
roku 1985, čo napovedá, že voliči mi vyše dvoch
desaťročí dávajú svoju dôveru v komunálnych
voľbách. Pre opätovnú kandidatúru na poslanca do NS SR mám niekoľko dôvodov, jedným
z nich sú aj priame výzvy voličov - občanov z
mesta Tvrdošín, regiónu Oravy, Liptova, Turca,
ale aj z ostatných kútov Slovenska, ktorých,
myslím si, presvedčili výsledky mojej práce. V
minulom volebnom období som získal takmer
sedemtisíc preferenčných hlasov, ktoré by som
si chcel minimálne obhájiť, a najmä získať
ďalšie pre SNS.
V prípade, že budete zvolený do NR SR,
vzdáte sa súčasnej funkcie?
To vám zatiaľ neviem povedať, od komunálnych volieb nás delí niekoľko mesiacov. Ak
budem mať stále istotu, že mám čo ponúknuť
občanom, že môžem pre nich veľa urobiť, nevzdám sa. Ľudia mi dôverujú a ja ich dôveru
nemôžem sklamať. V našej republike, ale aj v
Európskom parlamente je mnoho poslancov,
ktorí majú viac než jednu funkciu a svoju
prácu zvládajú dobre. Dlhodobá prax potvrdzuje, že skĺbenie takýchto funkcií je pre

mesto, región, ale aj celú krajinu prínosom.
Koľko času týždenne Vám zaberie práca
na súčasnom poste?
Je pravda, že niekedy ani 24 hodín denne mi
nestačí. Nie je dôležité, či ste v úrade celý deň,
alebo časť z neho. Dôležité sú výsledky. Chod
mestského úradu musí fungovať bezchybne,
tak, aby občan bol presvedčený, že mesto si plní
svoju úlohu na 100 percent.
Aký recept máte pripravený na zvládnutie
oboch funkcií?
Počas svojej 25-ročnej praxe som sa naučil,
že riadiť organizáciu je hlavne úloha manažéra. Len správny manažér vie rozdeliť úlohy,
má víziu ako, kde má organizácia smerovať
a aké ciele chce dosahovať. Dôležité je mať
okolo seba schopných ľudí, ktorí mu pomáhajú
tieto ciele realizovať. Za takýchto podmienok
je efektivita práce vyššia. V minulom volebnom
období som zastával posty primátora, poslanca
ŽSK a poslanca NR SR. Pri skĺbení týchto funkcií dosiahlo naše mesto veľmi dobré výsledky v
jeho trvalom rozvoji, ale tiež v čerpaní fondov
z EÚ. Podotýkam, že to nebolo na škodu fungovania mesta, práve naopak, o čom svedčí
spokojnosť občanov mesta, regiónu Orava,
ale viem tiež, že som bol nápomocný mnohým
samosprávam na Slovensku, od ktorých sa mi
dostalo uznania i poďakovania. Človeka poteší
najmä skutočnosť, keď to ocenenie príde od
občanov, kde ako príklad uvediem udelenie
čestného občianstva od jednej liptovskej obce,
ktoré si veľmi cením.

Keďže ostatní kandidáti z nášho mesta nepožiadali o možnosť zhodnotenia
svojej doterajšej práce a nevieme nič ani o ich zámeroch, čo chcú robiť pre
občanov nášho mesta, nemáme teda ani možnosť poznať ich ciele, respektíve
ciele ich politických strán, ktoré by chceli niečo urobiť pre naše mesto. Vyplýva
nám z toho aj to, že vám o nich nevieme podať ani žiadne informácie.

Môžeme zmeniť poradie

Každý z nás môže zamiešať poradím na kandidačných listinách politických strán, ak využije
možnosť krúžkovania kandidátov. Ľudia doteraz
akosi z povinnosti spravidla krúžkovali „straníckych šéfov”. O prednostných hlasoch sa málo
hovorilo v médiách, ľudia v tom nemali jasno a ani
strany na to neupozorňovali. Hlavným dôvodom je
asi to, že strany netúžia po preferenčných hlasoch,
lebo im to môže narušiť skladbu kandidátky. A to
veru nie všetkým vyhovuje.
Preferenčné hlasy môžeme využiť všetci, ktorí

sa k volebným urnám dostavíme. Svojho kandidáta,
ktorého dobre poznáme a ktorý už niečo dokázal,
jednoducho svojím preferenčným hlasom posunieme do popredia. Do popredia si tak môžeme
presadiť svojho človeka. Teda takého kandidáta,
ktorého poznáme a za ktorým je vidieť aj konkrétne výsledky. Myslím si, že s takýmto cieľom
a presvedčením budú pristupovať aj občania nášho
mesta k volebným urnám a dajú hlas tomu, ktorý
už pre naše mesto niečo urobil, a je záruka, že bude
obhajovať záujmy nášho mesta aj v budúcnosti.
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Veľmi dobrú spoluprácu má organizácia s mestom
V priestoroch veľkej sály nad
hasičmi sa 20. mája uskutočnila
výročná členská schôdza ZO
Združenia zdravotne postihnutých Oravy o. z. (ZZPO), ktorých sa tu zišlo vyše 120. Medzi
hosťami nechýbal primátor Ivan
Šaško, riaditeľ PSS, a.s. v Dolnom Kubíne Jaroslav Ďaďo, ktorý
prítomných oboznámil s ponukou
stavebnej sporiteľne, ktorá sa
týka seniorov a predseda ZZPO
Martin Gočala.
Členovia najväčšej základnej
organizácie na Orave (s počtom
vyše dvesto členov) sa v uplynulom roku aktívne zúčastňovali
rekondičných pobytov v Oraviciach, zapojili sa do akcie „Urob
niečo pre svoje zdravie, ale aj do
iných akcií, ktoré organizovalo
mesto. Veľmi dobrú spoluprácu má organizácia s mestom a
poďakovanie patrí primátorovi,
ktorý všemožne vychádza organizácii v ústrety. Spomenúť by
sme mohli bezplatné poskytnutie
autobusov, miestností na stretnutia, pobyty v Meander parku a za
symbolický poplatok aj v našom
termálnom kúpalisku. Tu patrí aj
donáška obedov do domácností
za prijateľný poplatok pre tých,
ktorí už nie sú schopní pripraviť
si jedlo sami doma, ale aj ďalšia
nemenovaná pomoc. Veľkou pomocou pre držiteľov preukazu
ZŤP, ale aj starších občanov nad
70 rokov je zníženie poplatkov
a daní z nehnuteľností a ďalších

poplatkov za odvoz domového
odpadu. Aj v tomto roku majú v
pláne bohatý program, zameraný predovšetkým na rekondičné
pobyty, na ktoré im prispieva
ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny. Organizujú aj iné
pohybové aktivity pre dospelých,
ale aj pre hendikepované deti.
Účastníci si so záujmom vypočuli informácie primátora
I. Šašku o tom, čo sa v meste
v posledných rokoch podarilo
zrealizovať, ale aj to, čo sa bude
v najbližšom čase robiť. Nebolo
toho málo, postavila sa fabrika
HYDAC, obchodné domy LIDL
a TESCO, nová skládka komunálneho odpadu, nová pošta, čo
tiež prispelo k zvýšeniu zamestnanosti v našom meste. Dokončuje sa požiarna zbrojnica, bytovka
na Oravskom nábreží, rekonštruujú sa škola, škôlka a MsKS v
Medvedzí. Za pochodu sa menia Oravice, kde sa vybudoval
vodovod, kanalizácia, stavia sa
čistička, robí sa regulácia Oravice
a ďalšie práce, ktoré súvisia so
životom ľudí tohto mesta. Mesto
aj v budúcnosti bude robiť všetko
preto, aby pre zdravotne postihnutých občanov, ale aj ostatných
vytvorilo optimálne podmienky
pre život v našom meste. Nezabudol poďakovať všetkým tým,
ktorí sa o chod tejto organizácie
starajú a prisľúbil pokračovať v
takejto obojstrannej spolupráci
aj v ďalších rokoch. Poďakoval

aj za dôveru, ktorú mu občania
už veľa rokov prejavujú, a práve
táto dôvera mu dodáva ďalšie
sily a odhodlanie pokračovať
v práci pre prospech občanov
nášho mesta.
V ďalšej časti schôdze si účastníci vypočuli prednášku M. Gočalu o zmenách, ktoré nastali v
sociálnej oblasti na uplatnenie si
svojich nárokov. Spomenúť by sme
mohli peňažné príspevky na zaobstaranie pomôcok, ale aj ďalších
príspevkov, ktoré sa vzťahujú na
ich zdravotný stav a ktoré si majú
možnosť občania v rámci zákona
o sociálnej pomoci uplatniť.
Činnosť organizácie ZZPO
sa sústreďuje predovšetkým na
rozvinutie právneho poradenstva,
aby sa správne a neskreslené
informácie dostali čo najbližšie

k občanom s ŤZP, aby si vedeli
uplatniť svoje práva, pretože títo
často ani nevedia, aké možnosti a
výhody prináša zákon o sociálnej
pomoci.
Dobrovoľníctvo si vyžaduje
veľa síl, energie, nadšenia a nepozná hranice. Práca dobrovoľníkov je veľmi záslužná a často
nedocenená, ale dobrovoľníci to
nerobia pre peniaze, ale pre človeka, ktorý pomoc potrebuje. A
tak je to aj v prípade tvrdošínskej
organizácie, ktorá aj zásluhou
jej predsedníčky M. Bakošovej
a celého výboru, ktorý nezištne
venuje svoj čas týmto ľuďom.
V rámci schôdze nechýbalo ani
tradičné pohostenie, na ktoré
poskytla chlieb pekáreň Švarc
a pre každého mesto pripravilo
malý darček.

Hlasoval za zákony v oblasti
sociálnej politiky a zdravotníctva
Aj poslanecký klub SNS
sa podieľal na tom, aby boli
prijaté nové zákony v oblasti
sociálnej politiky a zdravotníctva. Predošlá vláda
odobrala niektorým invalidom dôchodky a ďalším ich
znížila. Táto vládna koalícia
urobila nápravu aj v tomto
smere a všetky uvedené dôchodky sa prehodnocovali.

Za tento zákon, ale aj za to,
aby sa u lekára a v nemocnici nemuselo platiť, zahlasoval aj náš primátor.
„Ide o jednu z dôležitých
oblastí života našich občanov a ja sa o ňu tiež aktívne zaujímam. Splnili sme
to, čo sme pred voľbami
sľúbili,” povedal primátor
mesta.

Pre zlepšenie ekologických podmienok
parovane plasty sa odvážajú na
zberný dvor v Breze, kde sme
odovzdali 6 900 kg plastov.
Občania majú možnosť po celý

rok triediť a odovzdávať aj
elektroodpad s obsahom škodlivín
na Technické služby Tvrdošín,
čo mnohí aj využívajú. Elektro
odpad a nebezpečné odpady sa
odovzdávajú firme Ekoraj BolekNámestovo. V tomto roku sme ich
odviezli v množstve 8 185 kg.

dáciu odpadov väčších rozmerov
a drobných stavebných odpadov.
V marci boli rozmiestnené aj
zelené VOK na bioodpad
(konáre, odpad zo záhrad). V
meste sa tiež realizuje z rodinných
domov separovaný zber skla a
plastov pravidelne prvý utorok v
mesiaci a z bytových domov na
sídlisku Medvedzie pravidelne
dvakrát do mesiaca.
Teší náš, že do separovaného
zberu sa občania pravidelne zapájajú v čoraz väčšom množstve.
Zberným surovinám v Trstenej
bolo v tomto roku odovzdané 6
480 kg papiera, 27 940 kg skla a
3 040 kg kovových obalov. Vyse

Už po tretíkrát prišli do Oravíc
členovia klubu Nezábudka z Partizánskeho, ktorý pôsobí pri Lige
proti rakovine, aby tu nabrali nové
sily. I keď nemali najlepšie počasie, našli tu ľudí, ktorí im pomohli
aspoň čiastočne zabudnúť na svoje
choroby a bolesti.
„ Aj v tomto roku tu absolvujeme týždenný pobyt. Štyridsaťštyri
našich členov, väčšinou invalidných dôchodcov si ho veľmi pochvaľujú. Program máme bohatý,
okrem prechádzok v okolitej prírode sme navštívili Poľsko, plťou
sme splavili Oravu, ale najviac
času strávime v mestských termálnych kúpaliskách. V ústrety

nám vychádza aj personál chaty s
vedúcim Milanom Kuriakom. No
najviac si vážime prístup primátora Tvrdošína Ivana Šašku, ktorý
nám umožnil za zľavnené vstupné
sa vykúpať v mestských bazénoch,
vybavil nám jedenkrát bezplatný
pobyt v Meander parku a prišiel na
naše pozvanie aj so svojou zástupkyňou medzi nás do Oravíc, kde
sme si pobesedovali na rôzne témy.
Sme mu skutočne povďační za jeho
ľudský prístup k našim problémom
a aj cestou vašich novín mu chceme
vyjadriť našu vďaku a podporu
v jeho náročnej práci,“ povedala
nám predsedníčka klubu Margita
Ondrejková.

my a sme radi, že sa v tomto roku
začalo s jeho realizáciou.
Keby sa to nepodarilo vybaviť, keby sme to tento problém
neriešili, tak by ani v tejto časti
Oravíc nič nebolo a veľká voda
z koryta by počas prívalových

užitočné po sebe zanechať, aby tí,
ktorí prídu po nás, nemali na nás
ťažké srdce. Reguláciou Oravice
to nekončí, pretože z tejto našej
mestskej časti chceme vytvoriť
aj atraktívne turistické centrum,
kde nájdu prichádzajúci turisti

Ochrana životného prostredia je jednou z priorít
vedenia mesta. Výsledkom tohto snaženia je dnes
už úspešný projekt s názvom Zberný dvor. Celkové
rozpočtové náklady stavby sú 2 086 349 eur a v
súčasnom období sa uskutočňuje proces verejného
obstarávania. Zrealizovaním uvedenej investície sa
zlepšia podmienky v oblasti ekológie a životného
prostredia, ale aj pracovníkom technických služieb
sa vylepšia pracovné podmienky.

Projektová dokumentácia rieši
vybudovanie priestoru pre uskladnenie vyseparovaných zložiek odpadu: papier, sklo, plasty, elektronický odpad a pneumatiky v areáli
technických služieb. Konečným
produktom bude vyseparovaný
odpad, ktorý bude vo veľkoobjemových kontajneroch odvážaný
na ďalšie spracovanie. Súčasťou
zberného dvora bude aj priestor na
ukladanie a spracovanie biologicky-rozložiteľného odpadu, hlavne
odpadu z drevín - štiepkovanie.
Vo vybraných lokalitách v
meste je rozmiestnených 16 veľkoobjemových kontajnerov (VOK),
ktoré sú určené občanom na likvi-

Oravice nám veľmi pomáhajú

ZMOS hral kľúčovú úlohu

V Bratislave sa 19. - 20. mája uskutočnil jubilejný 20.
snem Združenia miest a obcí Slovenska. Zúčastnil sa ho aj
poslanec NR SR Ivan Šaško, ktorý bol pri založení organizácie na ustanovujúcej konferencii v Žiline v roku 1990.
„Na konferencii sa vtedy zišli na mestá a obce v rokoch 2002
zástupcovia 176 miest a obcí. a 2004 sa posilnila finančná saBolo nás tam 353 a zastupo- mostatnosť miest a obcí v rámci
vali sme 2 416 754 obyvateľov decentralizácie verejnej správy
Slovenska,“ zaspomínal si Ivan presadením princípov fiškálnej
Šaško.
decentralizácie, čím bolo zaveÚčastníci snemu si pripo- denie miestnych daní a poplatmenuli vznik ZMOS, ale aj za- kov do daňového systému SR a
čiatky budovania samosprávnej prijatie zákonov o rozpočtových
demokracie na Slovensku a jeho pravidlách územnej samosprávývoj počas uplynulých 20 ro- vy. Úspechom bolo tiež prijatie
kov. Kladne zhodnotili jeho fun- zákona o rozdeľovaní dane z
govanie, pretože sa počas svojej príjmov v územnej samospráve.
existencie pričinilo o zásadné V súčasnosti je ZMOS najväčšia
reformy pri podpore decentra- mimovládna organizácia, jej
lizácie štátnej správy na územnú členom je dlhodobo približne 96
samosprávu. Po presune kompe- percent všetkých sídiel na Slotencií z orgánov štátnej správy vensku a má 2 794 členov.

Nájom hrobových miest za minimálne poplatky
V súlade so schváleným zákonom o pohrebníctve vznikla
povinnosť platiť za hrobové
miesta. Mestské zastupiteľstvo
prijalo VZN č.10/2008, kde
boli schválené minimálne poplatky za prenájom hrobových
miest v našom meste, ktoré
patria k najnižším na Slovensku. Prevádzkovateľ pohrebiska – Technické služby mesta
Tvrdošín k 30. aprílu evidovali
784 uzatvorených nájomných
zmlúv, čo predstavuje 36,2%
z celkového počtu 2168 hrobových miest v cintorínoch
Tvrdošín, Krásna Hôrka, Medvedzie. V Tvrdošíne neuzavreli občania nájomné zmluvy za

878 hrobových miest, v Krásnej Hôrke za 357 a v Medvedzí
za 149. Upozorňujeme občanov, aby tak čo najskôr urobili. Nájomnú zmluvu môžete
podpísať a úhradu poplatku
zaplatiť v kancelárii Technických služieb mesta Tvrdošín v
pracovných dňoch, a to v čase
od 600 do 1400. Výška poplatku
je 16,59 eur za jednohrob pre
dospelú osobu a 4,31 eur pre
dieťa na dobu 25 rokov. Po
prepočítaní na 1 rok predstavuje táto čiastka 0,66 eur pre
dospelú osobu a 0,17 eur pre
dieťa. K uzatvoreniu NZ je
potrebné doniesť občiansky
preukaz nájomcu.

Na valnom zhromaždení o cene vody

V Dolnom Kubíne sa 14.
mája konalo valné zhromaždenie
Oravskej vodárenskej spoločnosti. Mesto Tvrdošín, ako akcionára
spoločnosti, zastupoval Ivan
Šaško, člen dozornej rady.
Oravská vodárenská spoločnosť (OVS) v Dolnom Kubíne
vznikla v roku 2006 ako nástupnícka organizácia Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Zásobuje štyri oravské mestá
a 20 obcí pitnou vodou zo skupinového vodovodu, ktorý bol

vybudovaný v rokoch 1970 až
1985 a prevádzkuje aj čistiarne
odpadových vôd v Dolnom Kubíne, v Nižnej nad Oravou, ktorá
slúži aj pre Trstenú a Tvrdošín a
Námestovu. Akcionári schválili
účtovnú závierku, výročnú správu spolu so správou o podnikateľskej činnosti a stave majetku.
Hoci vodárenskej spoločnosti
stúpajú náklady najmä investičnou výstavbou, tento rok sa
nebudú ceny za vodné a stočné
zvyšovať.

Projekt pre zlepšenie životného prostredia pod názvom
„Vybudovanie infraštruktúry
vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice“

ke odpadových vôd, ktorú
bolo nutne očistiť od nánosu
blata. Túto časť bude nutné
opraviť položením nového asfaltového koberca. Zhotoviteľ

v hodnote takmer dva milióny
eur, ktorý sa v súčasnosti realizuje, poznamenal tiež dážď.
Spôsobil, že nebolo možné
vykonávať práce podľa stanoveného harmonogramu. Podľa
firmy, ktorá vykonáva uvedené práce, je sklz odhadovaný
cca 14 dní. Dážď spôsobil
podmytie časti cesty okolo
výkopov v rozsahu cca 20 m2,
ale tiež znečistil základovú
dosku a armovanie na čistič-

projektu predložil súpis prác
vykonaných navyše oproti
rozpočtu v časti - odstránenie
krovín a stromov s koreňom
do 1000 m2.
„Peniaze na projekt mesto
získalo z Nórskeho finančného fondu. Jeho zrealizovaním
sa podstatne skvalitní životné
prostredie a tým sa vytvoria
ešte lepšie podmienky pre
ďalší rozvoj Oravíc,“ informoval nás primátor mesta.

Práce na kanalizácii poznamenal dážď

Reguláciou Oravice to nekončí

Mestská časť Oravice sa dostáva čoraz viac do povedomia
širokej verejnosti. Mesto každý
rok do ich zveľaďovania investuje nemalé peniaze. Jednou z
veľkých investičných aktivít je
aj regulácia rieky Oravica, ktorá
v minulosti, v čase prívalových
vôd dokázala narobiť veľké
škody. A nielen to, jej koryto sa
meandrovaním posunulo tak, že
ľudia dokonca prichádzali o svoje pozemky. Zregulovaním časti
rieky si všetci vydýchnu, hlavne
tí, čo v tejto časti Oravíc majú
pozemky, urbári, ale aj tí, čo tu
ponúkajú služby pre turistov,
pretože zregulovaná trasa bude
viesť tadiaľ, kde tieklo pôvodné
koryto toku. Prívalové vody však
spôsobujú problémy aj na ďalších
úsekoch, kadiaľ Oravica tečie.
„Problematikou Oravíc sa už
dlhšie zaoberalo vedenie nášho
mesta a urbár, vzniesli sme požiadavku na Slovenský vodohospodársky podnik, aby sa začalo
s reguláciou toku Oravica v kritickom úseku. Podarilo sa, nebyť
však tejto našej iniciatívy, tak sa
tu nič nerobí. Pri projekte a jeho
presadzovaní sme pomáhali aj

dažďov naďalej páchala škody. V
čase nezamestnanosti si tu našli
prácu ďalší ľudia a aj z toho hľadiska je to pre Oravu a naše mesto
pozitívum. Chceme však aj niečo

v tomto prekrásnom prírodnom
prostredí všetko pre zregenerovanie tela a ducha. Myslím si, že aj
táto investícia tomu napomôže,“
konštatoval primátor.

Poznámka na okraj
Stačilo málo a Oravice mohol
dnes vlastniť niekto iný, pretože
len pred niekoľkými rokmi sa
zvádzali ešte tuhé boje o túto
časť Tvrdošína. V náš prospech
rozhodli nielen najvyššie súdy,
ale aj Národná rada Slovenskej
republiky. Odvtedy sa v Oraviciach mnohé zmenilo, ale aj dnes
majú Oravice svojich neprajníkov, ktorým je tŕňom v oku ich
rozvoj. Vedenie mesta má však v
tejto otázke jasno a vie, že keby
nebolo Oravíc, tak aj mnohé
investičné a ďalšie aktivity by sa
neboli uskutočnili. Je to jedno, v
ktorej mestskej časti dnes bývame, všade sa už nejakým spôsobom investovali získané peniaze
z Oravíc. Niekde sa urobil chodník, inde opravila cesta, rozšírila
kanalizácia, a tak by sme mohli
pokračovať ďalej. Na záver ešte
jedna podstatná vec: Nebyť primátora, tak dnes „bačujú“ v Oraviciach iní ľudia a naše mesto by
z nich nemalo žiaden príjem. O
tom, že sa stará o Oravice a aj o
mesto, sme sa mohli presvedčiť
už mnohokrát.
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Matku si musíme vážiť a oslavovať ju každý deň
Deň matiek si upevňuje dôstojné
postavenie medzi sviatkami a mamičky ho vnímajú ako prirodzený prejav
vďaky. Nebolo tomu inak ani v druhú
májovú nedeľu v kine Javor v Krásnej Hôrke, kde sa priestory zaplnili
do posledného miestečka. Preplnená
kinosála doslova praskala vo švíkoch,
čo bolo dôkazom toho, že tento sviatok
v našom meste má svoju vážnosť a že
mamičky sa naň tešia.
Na úvod sa ku prítomným prihovoril primátor mesta Ivan Šaško,
ktorý poďakoval všetkým matkám
za ich nesmierne náročnú a obetavú prácu, a nielen pri výchove detí.
Všetkým mamičkám v našom meste
zaželal veľa lásky, spokojnosti, ale aj
radosti z detí. Aj jeho prianím je, aby
naše deti boli zdravé, aby v rodinách
vládol pokoj, zdravie a nechýbala im
rodičovská láska. Aj mesto má snahu
čo najviac dávať našim deťom, či už
sú to dobré školy, výborné podmienky
pre športovanie, ale hlavne dobré podmienky pre to, aby v pokojnej rodinnej
a spoločenskej harmónii vyrastali
z našich detí dobrí ľudia. Primátor
vyjadril presvedčenie, že sa nám to
spoločnými silami podarí dosiahnuť
a poďakoval všetkým matkám nášho
mesta za náročné úlohy, ktoré matky
vo svojom živote plnia.
Deň matiek v tomto roku bol o niečo slávnostnejší, pretože z rúk primátora si prebrala ocenenie Matka roka.
Na základe vyhlásenej ankety prišli

podnety a návrhy s opisom matiek,
ktoré si ocenenie Matka roka zaslúžia. Komisia, ktorá vyhodnocovala
anketu, nemala ľahkú úlohu. Osudy
mnohých opísaných matiek neboli a

jej mame, hoci je najúžasnejšia. Píšem
o žene, ktorá vo svojom živote zažila
naozaj veľa. Prvý úder v jej živote boli
epileptické záchvaty jej syna, dovtedy
zdravého dieťaťa, a vďaka Bohu teraz

nie sú ľahké. Môžeme skonštatovať, že
naozaj si zaslúžia našu úctu za to, ako
vedeli čeliť problémom a vysporiadať
sa s prekážkami.
Komisia nakoniec vybrala pani
Oľgu Gajdošíkovú, o ktorej napísala
pani Alžbeta Ladniaková.
Z listu vyberáme: „Ktorá matka si
nezaslúži cenu „Matka Roka“ ? Každá. Pre dar života, lásku a obetavosť
pri výchove. Ale predsa v mojom živote
existuje žena, ktorá si zaslúži moju
úctu a poklonu. Nebudem písať o svo-

už znovu zdravého fešáka. Keď pracovala v charite, prekypovala láskou
a šťastím. Pomáhala chorým, a to ju
doslova „dopovalo“ energiou. A práve
v tomto období prišiel druhý úder, dosť
bolestivý a zdrvujúci. Malinká uzlina
v prsníku bola pozitívna. A začal sa
kolobeh ožarovaní a chemoterapií.
Bola som svedkom tohto procesu a
na to neexistujú slová útechy, iba
podpora rodiny. A tú ona mala. Do
toho prišla smrť mamy, ďalšia smutná
udalosť do už dosť smutného života.

Ale nevzdala sa. Bojovala. A vyhrala.
Hoci už nemôže žiť plnohodnotný
život ako dovtedy, lebo obmedzenia
zostali. Už nemôže pracovať a tešiť sa
z práce. Je na invalidnom dôchodku.
Ale tú energiu, ktorú má v sebe, rozdáva, kam príde. Dostanete sa do jej
blízkosti a odchádzate s úsmevom na
perách a so srdcom plným radosti. Jej
deti sú hrdé na to, že majú takú silnú
mamu. Mamu bojovníčku, ktorá sa len
tak nevzdá. A stále má dosť lásky pre
nich, aj pre ľudí v jej blízkosti. Ona
totiž má okolo seba aj Anjelov, ktorí
sa za ňu prihovárajú u Boha. Jedným
Anjelom je dcéra - rehoľná sestra a
druhým syn študujúci v kňazskom seminári. Pre mňa vždy bola ako druhá
mama, a preto jej z celého srdca toto
ocenenie prajem.“
Ďalšia časť vydareného nedeľného
odpoludnia patrila kultúrnemu programu, v ktorom sa predstavili deti z MŠ,
CVČ, ZUŠ a s kyticou piesní vystúpil
na záver FS Oravan z Nižnej.
Kultúrny program pre prítomné
mamičky bol tiež akýmsi poobedným
nedeľným „zákuskom“, ktoré mesto
darovalo našim mamičkám. Mnohé z
nich osobne ďakovali za pekné nedeľné odpoludnie.
Po skončení programu na odchádzajúce oslávenkyne už čakal vo
vstupnej hale primátor mesta Ivan
Šaško a poslanec MsZ Milan Kováč
s kvetmi, gratuláciou a malým darčekom.

V obradnej sále mestskej radnice prijal 24. mája primátor Ivan
Šaško 38 študentov a päť pedagó-

vore im predstavil mesto, jeho okolie, ale odpovedal aj na zaujímavé
otázky francúzskych študentov,

Ako vyplynulo z obojstranného
dialógu, študentom a pedagógom
sa u nás páči. Francúzština na našej
radnici neznela prvýkrát.
„Je dobré, že už viac rokov
existuje taká výmena medzi našimi regiónmi. Táto spolupráca je
prospešná pre spoznávanie vzájomnej kultúry, ale aj nadväzovanie
nových priateľstiev a kontaktov,“
dodal I. Šaško a poprial študentom
a pedagógom príjemný pobyt v
našom meste a regióne.
„Tento pobyt v rámci výmeny
medzi Gymnáziom Tvrdošín a
francúzskou školou má zaujímavú
tému, o ktorej nás informovala riaditeľka Gymnázia Anna Namislovská. Témou tohto pobytu je „Les,
jeho ochrana, využívanie lesa a sta-

rostlivosť o les“- vlastná výsadba,
spracovanie dreva a všetko, čo sa
s tejto problematiky týka. Nebudú
chýbať prednášky o lese, návšteva
Oravíc - Bobroveckej a Vydrovskej
doliny, v spolupráci s urbárom majú
naplánovanú výsadbu stromčekov,
ale aj čistenie lesa. Navštívia firmu
Drevodom v Podbieli, nebude chýbať návšteva Vlkolínca, „Oravkou“
sa odvezú na Oravský hrad, odkiaľ
sa presunú do Dolného Kubína a
nebude samozrejme chýbať ani diskotéka. Naplánovanú majú aj návštevu nášho kostolíka a mestských
bazénov, ktoré im poskytlo mesto
a ďalší program. Všetko však bude
záležať aj od počasia. Deti sú ubytované v rodinách žiakov a učitelia
v rodinách našich kolegov.“

Oľga Gajdošíková si z rúk primátora prevzala finančný
darček a kyticu kvetov.

Na radnici opäť znela francúzština

gov z francúzskych družobných
obcí. Po úvodnom uvítacom prího-

hlavne tých, ktorí na Slovensko a
do Tvrdošína zavítali po prvýkrát.

Prvý rok s novou legislatívou v teplárenstve

Spoločnosť KOMTERM a.s. realizu- tepla podľa novej legislatívy vyzerajú
je v Nižnej a v mestskej časti Tvrdošína úplne inak. Fixná zložka ceny tepla
na sídlisku Medvedzie dodávku tepla sa udáva v eurách na kW regulačného
vyrobeného z obnoviteľného zdroja príkonu, kde regulačný príkon je podľa
energie už vyše šesť mesiacov. K zmene Výnosu ÚRSO č.6/2008 definovaný ako
palivovej základne došlo v roku, ktorý aritmetický priemer skutočne dodaného
bol ako pre dodávateľov i pre odberateľov tepla za roky 2005 - 2007 v kWh, vydetepla legislatívne nový.
leného počtom hodín 5300. Pôvodne sa
Výnos č. 6/2008 Úradu pre reguláciu množstvo tepla pre fixnú zložku objedsieťových odvetví (ÚRSO), platný pre ob- návalo každý rok, teraz platí regulačný
dobie od roku 2009, ustanovil niektoré od- príkon na tri roky (2009 - 2011) a čo je
lišnosti od predchádzajúcich predpisov.
najdôležitejšie, nie je možné ho meniť. A
Uvedieme tie, na ktoré bolo a stále je to ani v prípade zateplenia a iných opatnajviac otázok či reklamácií:
rení na strane spotreby tepla. Na základe
- V prvom rade obchodnou jednotkou súčtu regulačných príkonov všetkých
tepla je od 1. 1. 2009 kilowatthodina odberných miest, nám regulačný úrad
(kWh), dovtedy to bol gigajoul (GJ).
schválil fixnú zložku ceny tepla v eur/
- Ďalej to bola zásadná zmena v kW, ktorou sa fakturujú fixné náklady,
tom, že regulačným obdobím sú roky mesačne ako 1/12 z celkového objemu.
2009 - 2011, pričom doteraz to bol vždy
Pretože v roku 2009 bola skutočná
kalendárny rok.
spotreba tepla odlišná od priemernej
- V neposlednom rade je to fixná spotreby za roky 2005 - 2007, pristupuzložka ceny tepla, ktorá sa po novom jeme k prerozdeleniu fixných nákladov
udáva v kilowattoch (kW) regulačného podľa skutočne spotrebovaného tepla v
príkonu.
príslušnom roku teda r. 2009. Z uvedeNaši odberatelia stále vyžadujú uvá- ného vyúčtovania vychádzajú preplatky
dzať ceny tepla v pôvodných jednotkách, resp. nedoplatky fixných nákladov. Pre
t.j. GJ, na ktoré boli zvyknutí. Všetky dodávateľa tepla je táto operácia neuzmeny sa im tak ľahšie porovnávajú. Ak trálna, to zn. koľko od odberateľov vymáte napríklad spotrebu tepla za mesiac berieme, toľko musíme prerozdeliť. Na
2 000 kWh = 2000* 3,6 / 1000 = 7,2 GJ. vyúčtovanie fixných nákladov bolo a je
Aj napriek uvedenému regulačné- najviac otázok a reklamácií, ktoré sa snamu obdobiu naša spoločnosť vykonala žíme riešiť osobnými konzultáciami.
vyúčtovanie oprávnených nákladov po Tab. č. 1: Porovnanie ceny tepla
skončení roku 2009 podľa pôvodnej a novej legislatívy
a v priebehu marca
2010 bolo zaslané odberateľom vyúčtovanie
tepla za rok 2009, čím
sa vychádza v ústrety
najmä správcom bytového fondu.
Už sme si určite
všetci zvykli, že ceny

Z dôvodu nárastu cien plynu v roku 2008 a po prekonaní plynovej krízy sa do popredia
dostala otázka palivovej základne. Ako technický vyspelé a ekologické sa dnes presadzujú
zdroje tepla na biomasu. V prospech biomasy, okrem ekológie hovorí ekonomika a bezpečnosť dodávok tepla. Ide o domáci zdroj energie, jeho cenu neovplyvňuje monopolný
dodávateľ. Vyznačuje sa relatívne stabilnou cenou. Drevná štiepka je „energia“ z regiónu
a preto peniaze za nákup tejto energie zostávajú v regióne.
Vysoké investície na rozvoj tepelných sústav na báza biomasy sú podporené aj Zákonom o obnoviteľných zdrojoch energie. Zákon okrem iného určil investorom povinnosť
prednostne pripojiť budované objekty na tieto distribučné sústavy.
Ďalej na ochranu investícií do tepelno - energetických zariadení je platná Vyhláška
ÚRSO, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa. Vyhláška určuje aj spôsob výpočtu
nákladov spôsobených odpojením sa od zdroja. Napríklad nekonkrétny objekt na sídlisku
Medvedzie, ktorý má ročný odber tepla cca 278 000 kWh, a dĺžka teplovodnej prípojky je
20 metrov, je povinný v prípade odpojenia k 1.1.2011 uhradiť pomernú časť investičných
nákladov vo výške 19 600 €. Preto je potrebné si položiť otázku, či je odpájanie sa od
CZT správnym riešením ako znížiť svoje náklady na vykurovanie? NIE. V prvom rade
je nutné vykonať úsporné opatrenia na strane spotreby a následne zistíme, že náklady na
teplo budú nižšie ako náklady na vybudovanie a prevádzku individuálnej kotolne.
Aké sú možnosti zníženia spotreby tepla:
- hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov,
- termostatizácia vykurovacích sústav,
- inštalácia individuálnych meračov tepla na každý byt,
- inštalácia pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na radiátory,
- stavebné úpravy – zateplenie fasády objektu, výmena okien, oprava
a zateplenie strechy...
KOMTERM a.s.

Tvrdošín
bol, a najmä znova je okresným mestom
Po úprave hraníc s Poľskom bol v roku 1922
zrušený Tvrdošínsky okres. Novodobý okres má
už štrnásť rokov.

Primátor Ivan Šaško sa v roku 1996 prihovára občanom nového okresu.
Československá republika a opäť získalo štatút okresného mesPoľsko sa dohodli na arbitráži ta. V tomto roku si pripomíname
Najvyššej rady veľvyslancov 20. štrnáste výročie a tu je potrebné
júna 1920 o zmene hraníc na pripomenúť, že už vtedy tu boli ľuOrave a Spiši v prospech Poľska dia, ktorí nechceli, aby sa Tvrdošín
výmenou za dnešné české Tešín- stal okresným mestom, a dokonca
sko. Poľsku pripadlo 14 oravských robili všetko preto, aby sa tejto pocobcí, z ktorých dve Hladovka a ty dostalo Trstenej, ale boli aj takí,
Suchá Hora boli neskôr vrátené do ktorí chceli mať okres v Nižnej,“
ČSR naspäť. Zníženie obyvateľ- zaspomínal primátor.
stva na Orave si vyžiadalo aj úpraŠtrnásť rokov nie je veľa, aby
vu verejnej správy. Koncom roku sme nezabudli, že vedenie mesta na
1922 bol zrušený Tvrdošínsky čele s primátorom dotiahlo všetko
okres a jeho územie a obyvatelia do úspešného konca a naše mesto sa
boli začlenení do okresov Dolný na mape Slovenska objavilo medzi
Kubín a Trstená.
okresnými. Dnes už niektorí na to
Po vzniku Slovenskej republiky akoby zabudli, ale história sa nedá
v roku 1993 vznikla možnosť vrátiť oklamať, ani podviesť a dnes sme
Tvrdošínu opäť štatút okresného na to hrdí, že Tvrdošín je aj keď tým
mesta. Stalo sa tak 24. júla 1996.
menším, ale na mape sveta predsa
„Dnes to niektorí naši spoluob- je okresným mestom. Pri inej končania berú ako samozrejmosť, ale štelácii vedenia mesta by ani možnaozaj to nebola jednoduchá doba no nebol, a myslím si, že by nebolo
a mnohí si ani neuvedomujú, aké veľa ďalších vecí a skutočností,
úsilie nás stálo, aby naše mesto ktoré v našom meste máme.

Krídlový oltár je naším dedičstvom

Súčasťou minulosti každej krajiny je jej kultúrne
dedičstvo, ktoré zostáva reprezentantom krajiny bez
ohľadu na to, kde sa v súčasnosti nachádza. Primátor
Ivan Šaško podnikol prvé kroky k navráteniu tabuľovej
maľby krídlového oltára z dreveného gotického kostola Všetkých svätých.
Stredná tabuľa krídlového
oltára nazvaná Oplakávanie
alebo Oplakávanie Krista sa na
konci I. svetovej vojny „dostala“ z Tvrdošína do Budapešti.

Podľa dostupných informácií by
sa mala nachádzať v zbierkach
Maďarského národného umenia
alebo v Múzeu krásnych umení
v Budapešti. Bolo vyslovených
niekoľko – aj protichodných
názorov, týkajúcich sa umeleckej kvality obrazu, jeho slohového pôvodu, či orientácie a
napokon i datovania. Odborníci
sa napriek rôznosti pohľadov
zhodujú v ocenení neobyčajnej
pôsobivosti tohto diela: „Pevná
symetrická obrazová výstavba,
kompozičná vyváženosť celku
a detailov vedie k vyváženosti
citového napätia a vyúsťuje v
monumentálnom dôstojnom
pokoji. Aby vyjadril hĺbku materinského bôľu, nemusel sa
neznámy majster uchyľovať k
jatrivému pátosu a neskĺzol ani

do polôh lyricko – sentimentálnych. Poznáme jeho jediné
dielo, predsa môžeme bezpečne posúdiť, že musel byť
silnou umeleckou osobnosťou.
Historikov umenia miatol tento osobitný výtvarný prejav a hľadali
jeho korene v širšom
okruhu európskej tvorby v okolí Regera van
der Weyden či majstra
Avignonskej piety.“ D.
Radocsay datuje Oplakávanie do rokov 1450
- 1460.
„Už dlhší čas sa usilujeme o prinavrátenie
stredného obrazu. Oslovili sme Ministerstvo
kultúry SR, Slovenskú
národnú galériu a ďalšie inštitúcie, aby nám
pomohli získať tabuľovú maľbu naspäť do
Tvrdošína, tam kam
patrí. Obrátili sme sa
na kompetentných, aby nám
poskytli potrebné informácie.
Musím zdôrazniť, že nejde o
jednoduchú záležitosť. Ako
sme sa dozvedeli, artefakty
kultúrneho dedičstva zo Slovenska sa dostali do Maďarska
v niekoľkých vlnách v priebehu
150 rokov. Snahy o jeho prinavrátenie sú od 20-tych rokov
minulého storočia a trvajú až
do súčasnosti. Boli sme upozornení, že na viaceré kultúrne hodnoty nejestvuje právny
nárok. Nevzdávame sa. I keď s
pochybnosťami, v súčasnej napätej politickej situácii, budeme
naďalej podnikať kroky na jeho
prinavrátenie. Verím, že pomôže naša diplomacia, politické
jednania a stretnutia odborníkov,“ povedal I. Šaško.
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Dotácie pomohli obohatiť knižničný fond

Knižnica získala v roku 2009
dotáciu z MK SR a Mestského
úradu 1 616 eur, na základe vypracovaného projektu „Akvizícia kníh do Mestskej knižnice
v Tvrdošíne“, ktorá bola použitá
na zakúpenie nových kníh. V
súčasnosti evidencia a katalogizácia nových kníh prebieha na
počítači, čo následne umožňuje
pomerne ľahké vyhľadávanie a
poskytovanie potrebných údajov o literatúre. Knihy, ktoré sú
neaktuálne, zastaralé a opotrebované, z knižničného fondu
vyraďujeme. V tom istom roku
bol vypracovaný projekt „Aktualizácia knižničného fondu v
Mestskej knižnici v Tvrdošíne“
a knižnica získala dotáciu z Ministerstva kultúry SR v hodnote
1 250 eur, za ktoré zakúpi nové
knihy do mestskej knižnice a jej
pobočky na Medvedzí.
Pobočku má na sídlisku Med-

vedzie, ktorá je otvorená v
pondelok až piatok. Tu sa tiež
uskutočňujú rôzne kultúrno-výchovné podujatia na vytváranie
a posilňovanie čitateľských návykov od detstva. V roku 2009
bol zakúpený počítač i tlačiareň
pre túto knižnicu z dotácie Ministerstva kultúry SR a Mestského úradu (1 100 eur - na základe
vypracovaného projektu pod
názvom „Skvalitnenie služieb v
MsK Tvrdošín - pobočka Medvedzie prostredníctvom elektronizácie“. Výkonnejšie vybavenie
knižnice umožní automatizáciu
knižnično-informačných procesov, vytvorenie databázy čitateľov, spustenie modulu výpožičných služieb, poskytnutie faktografických, bibliografických
informácií, inštaláciu databázy
knižničného fondu Oravskej
knižnice Antona Habovštiaka v
Dolnom Kubíne, ktorá je naším

metodickým centrom. Zlepší
sa tým aj MVS - požičiavanie
kníh z tejto knižnice hlavne pre
čitateľov z Medvedzia. Automatizácia knižničných služieb
sa uskutoční po rekonštrukcii
priestorov knižnice.
K 31. 12. 2009 bolo v knižnici
30 064 knižničných jednotiek, z
toho odborná literatúra pre dospelých 10 551, krásna literatúra
pre dospelých 11 202, odborná
literatúra pre deti 1 410 a krásna
literatúra pre deti 6 901. Knižnica odoberá aj 6 periodík, vlani
sme zakúpili 365 knižničných
jednotiek, získali darom 11 a
vyradili sme 170 kníh.
Knižnica registruje 1 155
čitateľov, z nich do 15 rokov
367. Vlani navštívilo knižnicu
spolu 11 819 používateľov, ktorí si vypožičali 53 305 kníh, z
toho počtu odbornú literatúra
pre dospelých 9 895, krásnu

literatúru pre dospelých 21 557,
odbornú literatúru pre deti 4
784, krásnu literatúru pre deti 13
853, výpožičky periodík 3 216,
prezenčné výpožičky16 494,
MVS - počet požičaných kníh
z iných knižníc 476 a poskytnuté
boli aj registrované bibliografické a faktografické informácie 4
358 užívateľom.
Knižnica organizuje rôzne
kultúrno-spoločenské podujatia
pre verejnosť, deti, tu by sme
mohli spomenúť informatické
prípravy pre deti MŠ, rozprávkové dopoludnia, výstavky
výkresov detí, výstavky kníh
ku výročiam kultúrnych dejateľov, besedy so spisovateľmi a
podobne.
Knižnica je otvorená pre verejnosť v pondelok až piatok od:
830 - 1630, členské pracujúci - 1,32
eur, študenti, dôchodcovia - 0,99
eur a deti 0,66 eur.

„V tomto roku maturovalo
v našej škole 23 študentov študijného odboru Operátor lesnej
techniky, zo slovenčiny, cudzích
jazykov, matematiky a odbornej
zložky. Jej praktická časť sa
uskutočnila v lesných porastoch
a dielňach a teoretická časť v
škole,“ povedal riaditeľ SOU-L
Ján Vorčák, ktorému sme položili aj ďalšie otázky.
Akou novotou sa môže škola
pochváliť?
„Teší nás, že sa nám hlási
dostatočný počet žiakov na uvedené študijné a učebné odbory,
takže perspektívu má škola naďalej. Žiaci o našu školu majú
záujem, pretože po jej skončení
sú pripravení okamžite sa začleniť do pracovného procesu.
Nechýbajú im praktické a teoretické skúsenosti. U nás môžu
získať aj ďalšie oprávnenia,
ako sú vodičské preukazy pre
takmer všetky skupiny, pre lesnú
a opravárenskú techniku, ale aj
zváračské preukazy.“
Pribudla vám do školy nejaká nová technika na vyučovanie, alebo na praktickú časť?
„Pribudol nám lanový vyťahovač, takzvaný „železný kôň“,
ktorý sme využívali na praxi v
Jelešnej a pre autoškolu nám v
najbližšej dobe pribudne nový
traktor.“
Nechýbajú škole finančné
prostriedky trebárs na energiu, alebo ďalší chod školy?
„Vzhľadom na nové nariadenie vlády o rozpise finančných
prostriedkov, kde sa hovorí o
ekonomickej náročnosti učebných a študijných odborov a sú

podľa toho zaradené školy, sme
si polepšili. Naša škola dostala
navyše takmer štyri milióny
korún. Pribudli nám finančné
prostriedky a tak isto v rámci
produktívnej praxe sa snažíme
privyrobiť si ďalšie peniaze,
ktoré používame na opravu
našej školskej a inej techniky,
spomeniem napríklad nákup
pneumatík pre traktory.“
V škole sa mal otvoriť nový
učebný odbor a medzi chlapcov
mali pribudnúť aj dievčatá. Je
niečo nové v tejto oblasti?
„Chceli sme otvoriť nový
učebný odbor so zameraním na
životné prostredie, ale momentálne nie je o tento odbor patričný záujem a nenaplnili by sme
ani polovicu triedy. Tento región
sa zatiaľ nestotožnil s týmto odborom. Možno, že by pomohla
väčšie reklama a propaganda,

veď životné prostredie je všetko okolo nás a všetci chceme,
aby sme ho mali na úrovni. Vo
väčších mestách by možno bol
o tento odbor väčší záujem, ale
v tomto regióne chcú absolventi
v prvom rade získať hmatateľné
vedomosti a zručnosti, ktoré po
skončení školy hneď uplatnia
v praxi, či už ako pracovníci,
živnostníci, alebo podnikatelia.
Do života však chceme zaviesť
poľnohospodársky odbor agromechanizátor - opravár, čo
vzniklo na podnet poľnohospodárskych družstiev, pretože na
tomto úseku už chýbajú mladí
ľudia, schopní pracovať s novou
technikou. Nedostatok týchto
odborníkov sa prejavuje vo väčšine družstiev, či iných podnikov
zameraných na poľnohospodárstvo. Tento nový odbor by sme
chceli otvoriť od septembra tohto

roku a naplniť pol triedy, ktorý
by sme zlúčili s odborom mechanik - opravár lesných strojov
a zariadení.“
Koľko má škola v súčasnosti žiakov?
„Našu školu navštevuje v
tomto roku 280 žiakov, ale do
tohto čísla sú započítaní aj žiaci, ktorí navštevujú dvojročné
nadstavbové štúdium, kde po
skončení učňovky môžu získať
maturitné vysvedčenie.“
Hlásia sa niektorí vaši žiaci
aj na vysokú školu?
„Nie je ich veľa, prevažne
pokračujú v štúdiu v lesníctve
a strojárskej oblasti. Naša škola nie je gymnázium, ktoré vo
všeobecnej zložke pripravuje
žiakov na vysoké školy. Naša
škola je predovšetkým zameraná
na odbornú časť prípravy našich
žiakov.“

Do života chcú zaviesť poľnohospodársky odbor agromechanizátor - opravár

Škola tretieho tisícročia
Základná škola Štefana Šmálika sa zapojila do projektu „Podpora
zmien k modernej škole tretieho
tisícročia“, ktorý bol vyhlásený vo
výzve ministerstva školstva, ktorý
nám bližšie priblížili riaditeľ školy
Dušan Šoltés a manažer publicity
Ivana Šoltésová.
„Projekt bol úspešný a od septembra 2009 sa realizuje v našej
škole. Jeho cieľom je vytvoriť
nový školský vzdelávací program,
strategický plán školy, zmodernizovať vyučovanie pomocou novej
výpočtovej a didaktickej techniky,
spolupracovať s inštitúciami doma
i v zahraničí, vytvoriť kurikulá
predmetov - (v rámci reformy
školstva navrhnúť vlastné zmeny),
v rámci tohto projektu sa budú
vzdelávať aj učitelia. Už samotný
názov hovorí, že je to podpora
zmien k modernej škole tretieho
tisícročia a je to v rámci projektu premena tradičnej školy na
modernú. Projekt je financovaný
Európskym sociálnym fondom.
Takže za pomoci EÚ, Európskeho sociálneho fondu je garantom
Agentúra ministerstva školstva SR
pre štrukturálne fondy EÚ.
Už končíme strategický plán
školy, rozbehli sme práce nad
kurikulami niektorých predmetov na prvom aj druhom stupni
a začíname už aj so vzdelávaním
učiteľov. Koncom marca budeme
mať školenie k tomu, ako tvoriť
uvedené kurikula pre jednotlivé
predmety, ktoré sme si vytýčili
v uvedenom projekte,“ povedal v
úvode D. Šoltés.
„V rámci tohto projektu nakúpime rôzne školské pomôcky,
už sme zakúpili mininotebooky,
ktoré môžu používať učitelia počas
vyučovacej hodiny, čím si žiaci
zvýšia aj počítačovú gramotnosť.
V ďalšej fáze to budú interaktívne
tabule, dataprojektory, aby sme vo
viacerých triedach mohli využívať

interaktívne vyučovanie. Žiaci si
časom na to zvyknú, a samozrejme, že aj my učitelia, sa budeme v
tejto oblasti školiť. Ďalšie pomôcky
sa týkajú bežných predmetov a tu
bude možné nakúpiť rôzne mapy,
interaktívne CD nosiče, slovníky
na cudzie jazyky, odborné pomôcky na fyziku, chémiu, čo podstatne
zefektívni vyučovanie a pomôže
tiež učiteľom.
Ukončenie projektu je plánované v auguste 2011. V rámci tohto
projektu navrhnú učitelia jednotlivých predmetov, čo by chceli
urobiť v predmete ináč, ale s tým,
aby sa to nedotklo legislatívy štátneho vzdelávacieho programu.
Navrhnuté riešenia sa budú od
nového školského roku overovať
v praxi. Budeme spolupracovať
aj so školami na Slovensku, teda
s tými, ktoré takýto projekt už robia a v rámci zahraničných ciest,
ktoré sú v projekte naplánované,
navštívime školy v Česku, kde už
školská reforma pokročila. Tiež sa
podelíme s kolegami o skúsenosti a
navštívime aj Maďarsko a Poľsko,
teda krajiny V - 4. Škola sa na
uvedenom projekte podieľa päťpercentným financovaním.
Na záver tohto projektu by mal
vzniknúť náš školský vzdelávací
program, ktorý by mal terajší zmeniť k lepšiemu. Strategický zámer
vychádza aj z analýzy, ktorú sme
už urobili, oslovili sme učiteľov, rodičov a žiakov v rôznych anketách
a dotazníkoch. Konečná analýza
bude ukončená v apríli a to už
budeme vedieť, akým smerom má
ktorý predmet ísť.
V súčasnosti sa uchádzame aj o
projekt Comenius, kde je spolupráca s viacerými školami v zahraničí.
Projekt sme podali a čakáme na výsledky, na základe tohto projektu
by mohli do zahraničia vycestovať
učitelia aj deti,“ doplnila jeho informácie I. Šoltésová.

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení na radnici Deň učiteľov nezostal bez odozvy účastníkov

Srdečné ďakujeme za príjemne strávený večer z príležitosti Dňa
učiteľov. Veľmi si vážime, že aj v čase hospodárskej krízy ste našli
priestor na vyjadrenie úcty a vďaky zamestnancom materských škôl
na území mesta. Sme hrdí na to, že patríme pod správu mesta, ktorá je
k nám ústretová a nápomocná. Dobrá klíma medzi zamestnávateľom a
zamestnancom sa odráža aj vo výchovno-vyučovacom procese. Ďakujeme Vám za to, že si vážite našu prácu.
Kolektívy zamestnancov materských škôl v meste

V obradnej miestnosti mestského úradu sa 25. mája. uskutočnilo slávnostné
odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakom z nášho Gymnázia. Študenti sa
pri tejto príležitosti podpísali do kroniky školy. Do ďalšieho života im prajeme
veľa osobných a pracovných úspechov.

Vážený pán primátor,
Vaše slová v liste boli ako hrejivý balzam na dni, ktoré sú už len spomienkami. Často sa vraciam do minulých rokov, to hanobenie predškolskej výchovy v „revolučnom období“ sa ukázalo ako nespravodlivé.
Prajem Vám, aby nastávajúce volebné obdobie bolo priaznivé pre
Vašu osobnú spokojnosť, prajem Vám zdravie, rodinné šťastie a silu pre
rozdávanie skúsenosti v štátnej správe, aby ste sa neocitli pri momentoch,
že Vaša práca bola zdeformovaná a neužitočná.
bývalá riaditeľka MŠ Matilda Balažecová

Životné jubileum známeho folkloristu

Rodák z Hontu s liptovskými
koreňmi prišiel na Oravu pred 45
rokmi. Orava mu od prvých chvíľ
prirástla k srdcu a v Závodnej učňovskej škole v bývalej Tesle Orava Nižná sa vyučil za mechanika
elektronických zariadení, ľudovo
povedané za opravára televízorov.
Voľného času mal dostatok, a tak
okrem poznávania a zoznamovania
sa s Oravou, celým svojím Ja sa upísal športu, ale predovšetkým folklóru. Reč nie je o nikom inom ako o
najznámejšom folkloristovi Gustovi
Socháňovi, ktorý sa v uplynulých
mesiacoch dožil významného životného jubilea 60. rokov. Okrem práce
sa naplno venoval športu a folklóru.
V 70. rokoch hrával ako dorastenec
futbal za Tvrdošín, neskôr za Teslu
Orava Nižná. Nebyť zranenia,
možno by bol aj pokračoval. Voľný
priechod tak v jeho mimopracovných aktivitách dostal jednoznačne
folklór, na ktorý bol svojou postavou
predurčený. V súbore ORAVAN sa
vypracoval na chýrneho tanečníka
a po doplnení folklórneho vzdelania
absolvovaním trojročného štúdia
Školy tanečných pedagógov v Ban-

skej Bystrici sa postupne prepracoval z vedúceho tanečnej zložky až
na umeleckého vedúceho FS ORAVAN. Jeho tanečný i umelecký rast
sa viaže na mesačné stáže v SĽUK
– u, kde mal možnosť spoznať sa s
chýrnymi a výnimočnými folklo-

tanečníka FS Lúčnica, bol odišiel
do Bratislavy. Sen byť tanečníkom
v chýrnom slovenskom folklórnom
súbore sa nenaplnil len preto, že v
sedemdesiatych rokoch bolo vybaviť si výstup z Tesly Orava Nižná v
priebehu mesiaca nemožné. Neľutu-

Jubilanta Gusta Socháňa prišiel pozdraviť a jeho prácu oceniť aj
primátor nášho mesta Ivan Šaško. Foto: (jm)
ristami, od ktorých sa veľa naučil.
Nevedieť, ako by to bolo dopadlo,
keby po vyhratom konkurze na

je však, pretože s FS ORAVAN prešiel prakticky celú Európu, ba mal
možnosť absolvovať turné tohto FS

v USA, kde súbor tancoval pre našich krajanov, ako aj turné do svätej
zeme Izraela, na ktoré sa viažu veľmi silné emotívne zážitky. Úpadok
Tesly Orava neskôr OTF ho prinútil
rozmýšľať nad ďalším živobytím, a
tak si našiel prácu v zahraničí a v
súčasnosti pracovne pôsobí už desať
rokov v Nórsku. Ani po skončení
aktívneho folklórneho veku nezaháľal. Stal sa zakladateľom a členom
FS Senior ORAVAN, v ktorom pôsobí aj so svojou druhou manželkou
Katarínou, rodenou Sunegovou. V
tejto súvislosti načim dodať, že už
20 rokov je občanom Tvrdošína a v
súčasnosti býva so svojou rodinou v
rodinnom dome v časti Krásna Hôrka. Významnou mierou sa podieľa
na folklórnom dianí v našom meste
a ako vynikajúci znalec slovenského
folklóru sa organizačne podieľa na
organizovaní folklórnych slávností
v Oraviciach, ktoré už roky aj konferuje. Nemožno opomenúť ani jeho
druhú veľkú vášeň, ktorou je hokej.
V tomto športe to dotiahol tiež dosť
ďaleko. Bol v poradí druhým predsedom Oravského hokejového zväzu
a určitý čas aj členom najvyššieho

slovenského hokejového orgánu. Za
rozvoj oravského hokeja sa mu tohto
roku pri príležitosti 25. výročia hokeja na Orave dostalo vysokého ocenenia a uznania. Pravidelne každý
rok už takmer 20 rokov organizuje
medzinárodné hokejové turnaje Old
Boys a veľmi rád si za starých pánov
zahrá ešte aj teraz. Jubilant Gusto,
ako ho všetci familiárne volajú, vyoral na Orave hlbokú športovú, ale
hlavne folklórnu brázdu. K športu,
futbalu vedie aj syna Kristiána a
staršia Nelka inklinuje k folklóru.
Oficiálne oslavy svojho životného jubilea symbolicky organizoval v DK v Nižnej, kde pred 45
rokmi prišiel. Do kruhu rodinných
príslušníkov a priateľov vhodnou
formou zapadli aj predstavitelia
nielen slovenských, ale aj zahraničných folklórnych súborov a
skupín. Za všetkých načim spomenúť predstaviteľov SĽUK – u
na čele so šéfmanažérom Petrom
Molnárom, ktorý nášmu jubilantovi odovzdal pamätnú plaketu
za jeho dlhoročnú spoluprácu s
týmto telesom a odovzdal mu aj
kroj z oblasti Chorvátskeho Grobu.

Na jubilanta nezabudli ani zahraniční folklóristi z Maďarska na
čele s predsedníčkou Slovenskej
samosprávy v Budapešti Zuzanou
Hollósyovou, ktorá mu poďakovala za spoluprácu so slovenským
FS v Maďarsku a odovzdala mu
nádherný ručne vyšívaný obrus z
oblasti Kalocza. Pozdraviť ho prišli
aj folkloristi z Poľska, Belgicka i
Chorvátska. Ocenenia sa mu dostalo aj od predstaviteľov rodnej
obce Šahy, ale jeho prácu prišiel
oceniť aj starosta Nižnej Eugen
Dedinský. Na Gusta nezabudol a
kúsok voľného času si našiel aj náš
primátor Ivan Šaško, ktorý mu poďakoval za vrchovaté podieľanie sa
na folklórnom živote v našom meste
a hlavne pri organizovaní a priebehu
Folklórnych slávností v Oraviciach,
ktoré v júli zaknihujú už svoj jubilejný 20. ročník. Úchvatnú a dojímavú gratuláciu mu vystrojili členovia
FS Senior Oravan na čele s vedúcim
Jánom Homolom, ktorej nechýbala
hudba, spev a tanec. V príjemnej
atmosfére bolo o čom debatovať a
oslavou boli nadšení najmä zahraniční hostia.
Jozef Medvecký
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Seniori relaxovali v Menader parku

Narodili sa

1. 4.
21. 4.
22. 4.
25. 4.
3. 5.
5. 5.

Bianka Vrabčeková
Šimon Kopta
Oliver Lajmon
Nina Lissová
Dominika Prajová
Eliška Kráľová

Sobáše

17. 4.
17. 4.
17. 4.
24. 4.
24. 4.
24. 4.
24. 4.
24. 4.
1. 5.
14. 5.

Miriama Miklušková – Miroslav Furdek
Ing. Jaroslava Grigová – Milan Iľanovský
Mária Mäsiarová – Ing. Anton Harničár
Lenka Balážová – Lukáš Hudák
Katarína Bučeková – Adrián Schürger
Lenka Ševčíková – Ing. Radoslav Vasek
Martina Baránková – Róbert Vrobel
Mgr. Jana Medvecká – Mgr. Juraj Podroužek, PhD.
Barbora Orčová – Dušan Kormančík
Eliška Močarníková – Milan Zmrazek

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:

Čoraz viac organizovaných
výprav smeruje v tomto období
za relaxom do Oravíc. K nim sa
1. júna už tradične pripojilo aj 167
seniorov z nášho mesta, ktorí sa už
tešili na tento jednodňový výlet,
ktorý pre nich zabezpečuje mesto. I
keď vonku cupotali dažďové kvapky, v Meandri bolo príjemne.
Bezplatná doprava autobusmi a
blahodarný kúpeľ v Meander parku je priam balzamom na ich telá

a duše. Stalo sa už trdíciou, že naši
najstarší spoluobčania túto službu
využívajú čoraz v hojnejšom počte
a sú za ňu nesmierne povďační.
Primátor a vedenie mesta im aj
týmto spôsobom vyjadrujú vďaku
za ich celoživotnú prácu, ktorú
odviedli v prospech mesta a celej
našej spoločnosti. A v dobrom im
to závidia dôchodcovia z iných
miest a obcí nielen Slovenska, ale
aj Oravy.

V obrad nej miest nosti
mestského úradu sa 25. mája
uskutočnilo ďalšie tohtoročné
slávnostné uvítanie novorodeniatok do spoločenstva nášho
mesta.

a finančný darček, ako prejav
vďačnosti mesta, ktoré im
budú túto slávnostnú chvíľu
pripomínať.
Tridsaťtri nových občanov
(18 chlapcov a 15 dievčat) bolo

Slávnostný príhovor predniesla zástupkyňa primátora
Vlasta Jančeková, z rúk ktorej si rodičia prevzali knihu

slávnostne uvítaných na mestskej radnici a my im prajeme,
aby ich ďalší život sprevádzali
len šťastné kroky.

Prajeme im, aby ich ďalší život
sprevádzali šťastné kroky

90 rokov
Anna Tarčáková, Medvedzie
85 rokov
Margita Gallová, Medvedzie
Jozefína Medvecká, Krásna Hôrka
80 rokov
František Jantošík, Tvrdošín
Antónia Hanuláková, Medvedzie
Alojz Kováč, Tvrdošín
Štefánia Štubendeková, Tvrdošín

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

Odišli z našich radov
8. 4.
16. 4.
20. 4.
25. 4.
2. 5.
10. 5.
11. 5.
13. 5.

Margita Krúpová
Alojz Krivda
Štefan Medvecký
Žofia Slivová
Štefan Ferenčík
Mária Gliviaková
Jozef Žuffa
Rudolf Stroka

86-ročná
75-ročný
81-ročný
93-ročná
89-ročný
84-ročná
99-ročný
69-ročný

Teplákový májales

Aj s podporou mesta
Turistický Klub Tvrdošín Medvedzie pripravil pre svojich členov atraktívnu cykloturistickú akciu „Vojvodinou
po Slovenských dedinách“.
Počas ôsmich dní v Srbsku
navštívia desať slovenských
dedín na území Vojvodiny,
kde chcú propagovať naše

mesto Tvrdošín a Slovensko.
Na túto akciu im prispelo aj
mesto finančným príspevkom,
propagačným materiálom a
upomienkovými predmetmi,
ktoré cykloturisti odovzdajú
miestnym predstaviteľom samosprávy a krajinským spolkom Slovákov vo Vojvodine.

Centrum voľného času Tvrdošín usporiadal jedno z vydarených
podujatí. Viac ako 130 ľudí sa prišlo zabaviť na „Teplákový májales“,
ktorý sa uskutočnil 21. mája vo veľkej spoločenskej sále. Skvelá atmosféra a bohatá tombola dodala nezvyčajnému podujatiu punc. Svoje
choreografie predstavili aj deti z Centra voľného času Tvrdošín.

Folklórne Oravice budú mať pestrý program Naši rodáci nám robia dobré meno aj vo svete
V Oraviciach sa predstavia aj ďalšie súbory: FS z Kościeliska, Krajanský folklórny súbor Ipeľ z Maďarska, Trombity
Haniaczykowci zo Zakopaného, FS Senior Oravan Nižná,
ĽH Borievka Ján Ambróz - spevák horehronských ľudových
piesní z Telgártu, FS Stráne z Važca, ľudový rozprávač a
heligónkár Viliam Meško z Terchovej a FS Kresaný zo Spitkowic. Okrem zaujímavého kultúrneho programu bude pre
vás pripravený tradičný jarmok s ľudovými tvorcami a inými stánkami. Pre každého Tvrdošínčana bude zabezpečená
autobusová doprava, darček a občerstvenie.

Pozvanie do sveta rozprávok
Pozývame všetky deti do kina Javor v stredu 16. júna o
9.00 a 11.00 na divadelné predstavenie „O zázračnej krhličke“ v podaní profesionálnych hercov Spišského divadla zo
Spišskej Novej Vsi. V divadelnom predstavení sa predstaví
Víla Kvetka a milí škriatkovia, ale i zlí bodliaci. Rozprávka
používa najmä obrazný vyjadrovací jazyk, ktorý eliminuje
slovo a pracuje s pantomimicko-pohybovými danosťami
hercov. Inscenácia je vhodná pre deti od dvoch rokov, rozvíja
detskú imagináciu a fantáziu.

Pozvánka do kina
V júni
sme pre Vás pripravili

AKO SI VYCVIČIŤ
DRAKA
– dobrodružná
animovaná
komédia
20. 6. 2010 (nedeľa) o 1800
V kine Javor môžete využiť
kultúrne poukazy !!!

Jedným z nich je Dušan Ondruš,
ktorý sa narodil v Tvrdošíne na
Orave, neskoršie sa presťahoval do
Žiliny, kde
hral hokej
na najvyššej
úrovni a tomuto športu
sa venoval
4 8 r o kov.
Štrnásť sezón ako
hráč, ako tréner, od prípravky až
po A-mužstvo. V Juhoslávii v Červenej Hviezde Belehrad pôsobil
takmer štyri a pol roka a dotiahol
mužstvo k titulu. Viedol Vojvodinu
Nový Sad, trénoval i národné mužstvo do 20 rokov. Mal i reprezentáciu SR do 17 rokov. V mužstve mal
takých hráčov ako Peter Šťastný,
Palo Švárny, Jožo Lukáč.
V roku 2001 dostal Dušan Ondruš ťažký zápal pľúc a musel sa
vrátiť na Slovensko. V tom čase sa
v Žiline formoval florbalový klub
Juventa Žilina a oslovili ho, či by
neskúsil trénera. Po dvoch rokoch
systematickej práce dostal juniorov,

dorast a potom A-mužstvo, s ktorými získal niekoľko úspechov.
Dušan Ondruš nebol iba vynikajúcim trénerom v Žiline, ale
v roku 2007 ho zvolili za trénera
reprezentácie Slovenskej republiky
do 19 rokov. Potom nastala výmena
v reprezentácii a Dušan Ondruš
svoje skúsenosti dal na papier a
napísal knihu o florbale. Florbal
- ako trénovať a hrať florbal. Ide
o metodickú didaktickú pomôcku pre trénerov, učiteľov, telesnej
výchovy.
Florbal sa na Slovensku pomaly
rozvíja, dostáva sa do škôl a vznikajú nové kluby.
„Knižka je po prvej korekcii.
Bude mať deväť kapitol, ženský florbal, florbal na školách a
podobne. Fotografie a materiál
som čerpal z mužskej extraligy, k
dispozícii som mal aj fínsku literatúru a tiež didaktické pomôcky
z hokeja, ale hlavne zo skúsenosti.
Florbal na Slovensku je mladý
šport a ja verím, že tento šport
bude mať úspech,“ hovorí Dušan
Ondruš.

Výstava - Slovenská moderna a postmoderna
ART GALÉRIA Schürger Tvrdošín vás srdečne pozýva na
jubilejnú 100. výstavu „Slovenská moderna a postmoderna“,
ktorá sa nachádza v priestoroch ART Galérie Schürger, Trojičné námestie 183, Tvrdošín.

Ostal zachovaný pre
budúce generácie
Prícestné kríže sa v minulosti zvykli stavať pri cestách
na kraji obce. Slúžili ako modlitebné, či oddychové miesta pri
vchádzaní, alebo vychádzaní z
obce. Aj naše mesto ich má viacero, jedným z nich je pri ceste
stojaci kamenný kríž v smere
od Námestova do Tvrdošína.
Pred niekoľkými rokmi bol
autohaváriou zničený. Mesto
uložilo jednotlivé diely na
technické služby, a keďže nik
neprejavil záujem dať ich zreštaurovať, tak to urobilo mesto.
Na svoje náklady dalo kríž
opraviť a zrenovovať kamenárskemu majstrovi do Bieleho
Potoka. Kríž bol postavený na
pôvodné miesto tak, ako Pieta
pri píle. Obidve vzácne pamiatky ostali zachované pre budúce

generácie. Podľa nápisu na kamennom podstavci bol kríž na
tomto mieste umiestnený 23.
mája v roku 1872.

Vážený pán primátor!
Môj list aj s prílohou Vás
asi prekvapil, ale prijmite ho
spolu so srdečným pozdravom
na Oravu z „Dolnej zeme“.
Ako 71- ročný novinár - dôchodca nesedím doma so založenými rukami, ale „usilovne“
spolupracujem so Slovenským
poľnohospodárskym múzeom
v Nitre (SPM). Pomáham jeho
pracovníkom pri dopĺňaní
dokumentácie a obohacovaní archívu múzea. Robím to
doma a mojím spoločníkom
pri tom nie je len manželka,
ale aj rádio, v ktorom máme
stále naladenú informačnú
stanicu Slovenského rozhlasu. Patrí k tomu i relácia „U
nás doma“, v ktorej pred 10.
hodinou predstavujú naživo
jednotlivé okresy a mestá Slovenska. Nedávno pracovníčka
Vášho kultúrneho strediska
(ak sa nemýlim) predstavovala
Tvrdošín a jeho okolie. Vtedy
som si uvedomil, že vo svojom
archíve z roku 1940 mám aj
Váš drevený kostolík, ktorý by

mohol ísť nielen do SPM, ale
aj na Mestský úrad v Tvrdošíne. Po okopírovaní na farebnej kopírke sa to práve stalo a
tri kópie som odoslal k Vám.
SPM ešte počká, pretože mám
preň aj iné veci. Priložený
„Tvrdošiansky drevený kostolík“ je veľkosťou a kvalitou
skoro 1:1 oproti originálu. V
každom prípade je to vzácny
písomný a ilustrátorský dokument. Prijmite ho teda ako môj
malý darček Vášmu mestu.
Ako odmenu pre mňa i SPM
by som privítal, keby ste mi
napísali, kto to bol František
Patek (autor) a poslali súčasnú fotografiu alebo kresbu
kostolíka. Doplnil by som to
k textu na druhú stranu kópie
a takto kompletne odovzdal
do SPM.
Na záver ešte pridávam, že
mám i ďalšiu celú stranu tohto
časopisu (1940), ale v inom
čísle o Tvrdošíne. Je to fotoreportáž o Vašom meste.
S pozdravom Mikuláš Gál,
novinár - senior

V tvrdošínskom kostolíku
nachádzal ľud svoje útočište

Súťaž
„O najkrajšiu kvetinovú výzdobu“
Aj v tomto roku pokračuje súťaž, vyhlásená mestským
úradom „O najkrajšiu kvetinovú výzdobu“ v našom meste.
Komisia bude hodnotiť balkóny a predzáhradky v jednotlivých mestských častiach. Už teraz vás milí spoluobčania
vyzývame, aby ste sa zapojili do tejto tradičnej súťaže. Najlepšie z nich budú ocenené.

Jún - mesiac poľovníctva

Členovia Poľov níckeho
zdr uženia Háj Tvrdošín v
tomto mesiaci častejšie navštevujú revír za účelom ochrany
mláďat, hlavne raticovej zveri.
Nebezpečenstvo pre zver predstavuje kosenie lúk a pasienkov, dravá zver a túlavé psy. V
súčasnom období nepriaznivo
pôsobí na populáciu zvierat
narastajúci počet motorkárov

a štvorkoliek. Upozorňujeme
občanov, aby sa pri potulkách
v prírode nedotýkali mláďat
(srncov a jeleňov), ktoré v tomto mesiaci môžu stretnúť. Poľovníci okrem ochrany zvere
vypomáhajú aj pri zalesňovacích prácach v revíri. V Urbáre
Tvrdošín tento rok vysadili 5
tisíc kusov sadeníc.
Ing. Peter Huraj
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A. Erkola z Etiópie stanovil nový rekord trate
Na VIII. ročník bežeckého
podujatia s názvom „Tvrdošínska dvanástka“ sa za ideálneho
počasia (23. mája) na Trojičnom
námestí vo všetkých kategóriách
postavilo vyše 150 pretekárov,
medzi ktorými nechýbali známi
pretekári zo Slovenska a zahraničia. Početná skupina prišla z Poľska. Prvýkrát sa na štarte objavili
reprezentanti Maďarska a bežec z
Etiópie. Bohaté obsadenie mali aj
mládežnícke súťaže. Za početnej
diváckej kulisy si zmerali svoje
sily najprv tí najmladší. Po nich
sa na štart v hlavnej kategórii
postavila takmer päťdesiatka
bežcov, na ktorých čakala náročná
12 kilometrová trasa s otočkou na
Oravskej priehrade. Diváci boli
hádam najviac zvedaví na bežca
čiernej pleti Ashenafa Erkola,
ktorý nesklamal. Do cieľa dobehol s ľahkosťou a utvoril aj nový
traťový rekord. Minuloročný víťaz
a držiteľ rekordu trate, Ján Wydra,
skončil na 6. mieste.
„Konkurencia bola náročná a
ja som pre chorobu ani dostatočne
netrénoval, a tak som s umiestnením spokojný. Možno nabudúce to
bude lepšie. Do Tvrdošína sa rád
vraciam, pretože je tu výborná
atmosféra a vyhovuje mi aj trasa,
takže sa teším na ďalší ročník,“
povedal nám Jan Wydra.
„Výborná atmosféra, počasie
mi vyhovovalo, páči sa mi pretekať na Slovensku. Som rád, že
som vo svojej kategórii zvíťazil,
máte tu milých, pohostinných
ľudí a dobrých organizátorov,
ktorých srdečne pozdravujem,“

povedal nám Ashenafi Erkolo.
Potešilo, že medzi súťažiacimi sa objavili aj domáci bežci a
bežkyne, ktorí sa medzi elitou
nestratili.
Ocenenia pretekárom odovzdávali primátor Ivan Šaško a Milan
Kováč, predseda športovej komisie
a poslanec mestského zastupiteľstva. Poďakovanie za vydarené
preteky však patria organizátorom,
sponzorom a všetkým ďalším, ktorí preteky pripravovali.
Výsledková listina:
Muži - kategória A, 18 - 39 rokov: 1. Erkolo Ashenafi - 0:35:49;
2. Toth Gergely Tamás - 0:36:16
obidvaja Benedek - Team Maďarsko, 3. Miroslav Vanko - 0:36:56,
Košice, 4. Jozef Urban - 0:38:13,
Bardejov, 5. Eduard Hapak, MOK
Mszana Dolna, Poľsko, 13. Jarolím
Iskra, 0:52:12; 14. Martin Remiaz,
0:56:01; 16. Tomáš Holý, 1:01:40;
16. Branislav Chomistek, 1:01:40;
20. Miloš Repka, všetci Tvrdošín,
1:07:53.
Muži - kategória B, 40 - 49
rokov: 1. Milan Celerin, Martin,
0:42:03; 2. Pavol Faško, Horná Lehota, 0:43:50; 3. Ladislav Sventek,
Čadca, 0:45:05; 6. Roman Petrikovič, 0:49:43; 9. Milan Džugan,
obaja Tvrdošín, 0:59:18.
Muži - kategória C, 50 - 59 rokov: 1. Zygmund Lyznický, MOK
Mszana Dolna, PĽR, 0:42:41; 2.
Ondrej Hanzlík, Prievidza, 0:45:17;
3. Bartolomej Galovič, MK Rajec,
0:45:24.
Muži - kategória D, 60 a viac
rokov: 1. Jan Maciej Mojzyszek,
Nowy Targ, Poľsko, 0:56:18; 2.

Stanislav Lofaj, Krivá, 1:06:07.
Ženy - kategória E, 18 - 34
rokov: 1. Varga Eva Benedek-Team, Maďarsko, 0:47:37; 2. Alžbeta
Železníková, Zuberec, 1:00:17; 3.
Mária Belvončíková, REMAB
Belvončík Tvrdošín, 1:01:40; 3. Ľubica Čutková, Tvrdošín, 1:01:40.
Ženy - kategória F, 35 a viac
rokov: 1. Anna Balošáková, ŠKP
Čadca, 0:53:00; 2. Janina Stanislava Budzyk, Nový Targ, Poľsko,
1:05:17.
Dorastenci - chlapci 6 km, 15
- 17 ročný: 1. Dávid Sitárik, Breza,
0:19:45; 2. Dávid Babinský, USB
BB AK, 0:20:05, 3. Mário Behovský, S. Bystrica, 0:22:27; 4. Juraj
Balún, 0:25:38; 5. Juraj Vajduliak,
0:26:35 obidvaja Tvrdošín.
Dorastenky - dievčatá 6 km
15 - 17 ročné: 1. Lucia Jantoláková,
0:29:00; 2. Marcela Gregorcová,
obidve Trstená, 0:56:06.
MŠ dievčatá: E. Babinská, K.
Šašková, L. Beráková, chlapci: M.
Saver, M. Pánik, L. Pánik.
Dievčatá 7 - 8 r.: D. Fučeková,
L. Banská, R. Orčová, chlapci:
P. Betušťák, M. Matuch, M. Kliment.
Dievčatá 9 - 10 r.: E. Babinská, B. Ulrichová, P. Krkošková,
chlapci: T. Kubás, R. Repka, A.
Sojčák.
Dievčatá 11 - 12 r.: S. Stroková, M. Habeková, S. Šimáková,
chlapci: M. Bránický, A. Balún,
J. Maxa.
Dievčatá 13 - 14 r.: I. Babinská, M. Maxová, P. Kalatová,
chlapci: A. Bránický, M. Joštiak,
M. Čajka.

Majsterkami Slovenska študentky nášho Gymnázia
Majstrovstvá Slovenskej republiky vo florbale stredných
škôl dievčat sa uskutočnili v
Košiciach 26.
apríla. Zúčastnilo sa ich 8 tímov z každého
kraja. Žilinský
kraj reprezentovalo Gymnázium Tvrdošín.
Naše vystúpenie v podaní
dievčat športovej triedy bolo
výnimočné. Aj
napriek tomu,
že niektoré z
nich hrali celý
turnaj bez stried a n ia , čomu
nasvedčovala
dobre zvládnutá nielen kondičná príprava, ale aj herná činnosť, ktorá sa prejavila práve
na Majstrovstvách Slovenska.
V základnej časti dievčatá absolvovali dva zápasy v prvom
porazili Gymázium Brezno
10:0, góly: Spišiaková, Rakyto-

vá po 3, Stredanská a Balážová
po 2, Gymnázium Košice 3:0,
gólmi Medveckej, Spišiakovej

a Balážovej a prebojovali sa
priamo do finále.
Vo finále porazili Obchodnú
akadémiu Ilava 2:1, góly: Spišiakovej a Rakytovej.
Dievčatá z Ilavy boli presvedčené svojim víťazstvom,
to však naše dievčatá nerozla-

dilo a hrali svoju hru. Rozhodujúce boli prvé 3 minúty, v
ktorých sme vsietili súperovi
2 rýchle góly.
Veľkou oporou
bola brankárka Martina Pilšáková, ktorá
nád her ný mi
brankárskymi
ťahmi vyrážala
nápor súperiek
do posled nej
minúty.
Konečné poradie:1. Gymnázium Tvrdošín,
2. Obchod ná
akadémia Ilava,
3. Gymnázium
Sereď. Víťazný tím hral v
zložení: Martina Pilšáková –
brankárka, Barbora Spišiaková, Monika Stredanská, Júlia
Rakytová, Denisa Medvecká,
Tatiana Balážová, Ivana Domagalová. Patrí im poďakovanie za
reprezentáciu školy, mesta ale aj
celého Žilinského kraja.

Dievčatá získali strieborné medaily
Majstrovstvá Slovenska ml.
žiačok kategórie U-13 sa uskutočnili v Nemšovej 22. mája a
naše dievčatá tu získali strieborné medaily.
V prvom zápase porazili Seahorses Bratislava 6:4. V druhom
prehrávali so Stupavou 2:0, ale
dokázali otočiť nepriaznivý
stav a zaslúžene zvíťazili 3:2.
V zápase o zlato však nestačili
na NTS Nemšová s ktorou prehrali 8:3.
„Máme pred sebou ešte veľa
práce, potrebujeme zlepšiť útočnú fázu, nekompromisné zakončenie, palicovú techniku
a presnosť prihrávky, doladiť

striedanie a vylepšiť obranný
systém. Verím však, že dievčatá
sa zo zápasov poučili a budú na
sebe i naďalej tvrdo pracovať.
Za ten krátky čas, čo spolu pracujeme, som s výkonom spokojný“, konštatoval tréner Milan
Burdeľ. Tvrdošín reprezentovali: Rebaka Kráľová, Kristínka
Medvecká, Miriam Buková,
Laura Lacková, Erika Piknová,
Naďa Rakytová, Nikola Gogoláková, Dominika Garajová,
Janka Motýľová, Dominika Kubošová. Madeleine Apolenová,
Nikola Harkabuzová, Sandra
Harkabuzová. Michaela Bobáková, Andrea Habovská.

Výsledky: Fbk Tvrdošín
- Seahorses Bratislava 6:4,
góly: D. Kubošová 2, M. Buková, M. Apolenová, D. Garajová a E. Piknová, Bogdav
Stupava - Fbk Tvrdošín 2:3,
góly: N. Gogoláková, D.
Garajová, N. Rakytová, Fbk
Tvrdošín - NTS Nemšová
3:8, góly: K. Medvecká, D.
Kubošová, M. Apolenová.
Dievčatám gratulujeme k
prvému veľkému úspechu.
Poďakovanie patrí Michalovi Cvancigerovi, rodine
Harkabuzovej za dopravu
dievčat a mestu Tvrdošín za
podporu.

Bežcov v hlavnej kategórii odštartoval primátor mesta.

Z Dúbravy muži priviezli bod a dorastenci z Terchovej tri
Dúbrava - Tvrdošín 2:2
(0:0), góly: Horecký a Bukový
Na horúcej pôde v Dúbrave naše A - mužstvo získalo
bod, čo môžeme považovať za
úspech.
I napriek tomu nás však
čaká ešte veľa práce v ďalších zápasoch a cesta za zá-

chranou nebude jednoduchá.
II. liga starší žiaci: Tvrdošín
- Or. Veselé 2:1, Bytča - Tvrdošín 10:1, Dlhá - Tvrdošín 2:5
(1:2), Mravec 3, Ferenčík 2.
Dorast IV. liga
Tvrdošín - Závažná Poruba
1:1 (1:0), Ondrík,
Terchová - Tvrdošín 0:4,

(0:1) Ondrík 2, Pikna, Maslo
Naši dorastenci si z Terchovej doviezli tri body a stále
sa pohybujú v hornej časti
tabuľky.
Dohrávky zápasov nášho A
mužstva: 9. 6. o 1700, Ďanová
- Tvrdošín, 11. 6. o 1700 O.
Jasenica - Tvrdošín.

Šestica našich hráčok na majstrovstvách sveta sa podieľala na historickom úspechu
Slovenské juniorky na MS
U19 v Olomouci svojimi výkonmi prekvapili širokú florbalovú verejnosť. Na turnaj
prišli s cieľom, udržať sa v A
- divízii. V skupine sa postupne
stretli s domácimi Češkami,
úradujúcimi majsterkami sveta
Švajčiarkami a Poľkami. Dievčatá perfektne zvládli prvé dva
zápasy proti jednoznačným
favoritom. Aj keď prehrali,
súperov veľmi potrápili a ukázali, že sú dobre pripravené. V
treťom rozhodujúcom zápase
skupiny prevalcovali Poľky
a zabezpečili si tretie miesto
v skupine. V boji o celkové
piate miesto zdolali Nórky a
úspech Slovenského florbalu
bol na svete. Výsledky: Slovensko - Česká republika 2:6,
SR - Švajčiarsko 2:5, SR - Poľsko 11:2 a SR - Nórsko 4:2. K

tomuto úspechu dopomohla až
šesť hráčok z FBK Tvrdošín:
Veronika Turčáková, Janka

Brčáková, Denisa Ferenčíková,
Barbora Spišiaková, Júlia Rakytová a Milota Hutirová.

Nohejbalisti si zmerali sily v Tvrdošíne
SOŠ lesnícka v Tvrdošíne zorganizovala 20. - 21. mája 4. ročník medzinárodného nohejbalového turnaja „O pohár
riaditeľa SOŠ-L“, ktorí súťažili v dvoch
kategóriách senior - junior. Stretnutia sa
odohrali v mestskej športovej hale pod
dohľadom hlavného rozhodcu M. Mikušiaka. Riaditeľ školy Ján Vorčák a Karol
Košovan, zástupca riaditeľa pre teore-

tické vyučovanie na záver poďakovali
zúčastneným a spolu s organizátormi
turnaja Ivanom Šulom a Pavlom Szabóm
odovzdali víťazom poháre a ceny.
Veľkou mierou pomohli aj sponzori,
mesto Tvrdošín, Cestné stavby a ďalší,
ktorým patrí poďakovanie. Poďakovanie
patrí aj vedeniu SOŠ lesníckej v Tvrdošíne a všetkým zamestnancom, ktorí

sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
zdarnom priebehu podujatia.
Kategória junior: 1. SOU-L a R Bzenec, 2. SŠZL Frýdek - Místek, 3. mladíci
z CS-T, 4. SOŠ-L Tvrdošín a 5. SOUL
Šternberk. Kategória senior: 1. Cestné
stavby Tvrdošín, 2. SOŠ-L Tvrdošín, 3.
SŠZL Frýdek – Místek, 4. SOU-L a R
Bzenec, 5. SOUL Šternberk.

Tvrdošín sa v Rakúsku nestratil
Naše stolnotenisové nádeje sa v
dňoch 21. - 23. mája zúčastnili medzinárodného stolnotenisového turnaja v rakúskom
Angerne, kde si
zmerali sily so
slovensk ý m i
hráčmi a hráčmi Maďarska a
Česka.
Domáce nádeje trénuje známy ruský tréner
Alexander Saprykin, a tak naša
výprava tam išla
s rešpektom. V
kategórii do 10
rokov 7-ročná
Natália Divinská
obsadila tretie miesto a Martin Kysel vyhral. V kategórií do 12 rokov
vyhral Jaroslav Bebej, druhý skončil

Matúš Djubašák a tretí Maroš Gargulák. Najväčším prekvapením bolo
celkové víťazstvo Mareka Bebeja v

kategórií do 14 rokov. Do 16 rokov
vyhral Jakub Michalčík a triumf zavŕšil Jakub Kuloštiak vo finále proti

dorasteneckej majsterke Maďarska
v kategórií najstarších chlapcov. Tu
bol ešte tretí Michal Murín, keď o
postup do finále podľahol maďarskej hráčke
len tesne 2:3. Vo
všetkých kategóriách, okrem
najmladšej, hrali
chlapci a dievčatá spoločne.
A tak zo 6 pohárov určených
pre víťazov päť
putovalo do
Tvrdošína.
Okrem športových zážitkov
budú mať účastníci výpravy na čo spomínať, lebo
ubytovanie mali jednotliví hráči
zabezpečené v rodinách.
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