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Vďaka vám, naše matky

„Všetky kvety do rúk dávam mame, za jej lásku plnú
nehy, za jej pohladenie, za to,
že ju máme...“

Rozkvitnutá druhá májová
nedeľa, opäť zaplnila priestory
kina Javor mamičkami, starými mamami, ktoré „priviedli“
na tento svet nový život. S láskou prijali pozvanie primátora
mesta, ktorý im prišiel osobne
poďakovať.
„Veľmi ma teší, že v takom
hojnom počte sme sa tu po
roku opäť stretli. V prvom rade
sa vám chcem poďakovať, že
ste si našli čas a prišli stráviť
toto nedeľné odpoludnie pri
kytičke kultúrneho programu,
ktorý pre vás pripravilo mesto.
Osobne ďakujem tu prítom-

ným matkám, ale aj ostatným ženám nášho mesta za ich nesmiernu
trpezlivosť pri výchove našich detí,
pretože prítomnosť matky v živote
dieťaťa je nenahraditeľná. V živote
nie sú len pekné chvíle, ale aj také,
ktoré si pri prekonávaní rôznych
prekážok vyžadujú
od našich matiek
veľa úsilia, lásky a
obetavosti. Chcem
vám prisľúbiť, že
mesto vám bude aj
naďalej nápomocné aspoň v tom, že
pre vaše deti bude
naďalej pripravovať čo najlepšie
podmienky pre ich
ďalší osobný rast
v živote, kultúre,

školstve, ale aj športe. Verím, že
spoločnými silami pripravíme pre
deti len tie najlepšie podmienky
pre ich ďalší život.“ Príhovor
ukončil primátor slovami: „Vďaka
vám, naše matky, za všetko.“

Potom sa už na pódiu prezentovali deti z materských škôl,
CVČ, ZUŠ a spevák Milan Hrčka, ktorí im predstavili pekný
kultúrny program. Prítomným sa
program páčil a vôbec nešetrili
svoje dlane.
A to ich
ešte po skončení programu vo
vstupnej hale čakal primátor Ivan
Šaško a poslanec
MsZ Milan Kováč, ktorí odovzdali pre každú
mamičku karafiát a vkusne zabalený darček,
ako spomienku
na toto nedeľné
podujatie.
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Líder súťaže
u nás prehral
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Aj počas krízy
môže mesto
zaznamenať
rozvoj

číslo 4-5

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, znak Tvojho milovania je kríž. Až akej
horúcosti si schopný, vidím na kríži. Pre milovanie ľudstva si
tam odvisol. Pane, akých znakov milovania som ja schopný?
Uvedomujem si svoje sebectvo a potom aj nudu a smútok z neho.
Duchu Svätý, Ty horúcosť Božia, pomôž mi nadchnúť sa, aby
som ukázal znaky milovania tým, s ktorými sa stretávam! Nech
vidia na mne milujúceho človeka. Nech môžu z môjho milovania
vidieť veriaceho človeka. Pomáhaj mi, Bože.
Július Chalupa

Vychovávajú mladú generáciu
Veľká sála patrila učiteľom a prevádzkovým
pracovníkom škôl a predškolských zariadení, ktoré
patria pod správu mesta. Všetci prijali pozvanie,
aby si pripomenuli a zhodnotili svoju prácu, svoje
poslanie pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý si 28.
marca presunuli na 24. apríl. Pozvanie prijali aj
učitelia na dôchodku, ktorí pracovali v mestských
MŠ a ZŠ M. Medveckej.

Predvečer 1. mája aj s poslancami národnej rady
Predvečer 1. mája v našom meste
už tradične patrí stavaniu mája a májovej veselici, ktorá býva popretkávaná pekným kultúrnym
programom. Nebolo
tomu inak ani v tomto
roku, keď sa na pódiu
vystriedali deti z CVČ,
žiaci zo ZUŠ, dychový
súbor Tvrdošanka a FS
Seniori Oravan. Ku
slávnostnej atmosfére prispela aj vzácna
návšteva, pretože do
nášho mesta zavítali
poslanci NR SR Dušan
Galis a Anna Belousovová, podpredsedníčka NR SR, ktorá
je zároveň aj podpredsedníčkou SNS. Kým
D. Galis pre pracovnú
zaneprázdnenosť sa
už nestihol prihovoriť
prítomným občanom
na Trojičnom námestí,
A. Belousovová spoločne s primátorom tak
urobili. Využili sme
túto príležitosť a pani poslankyni
sme položili dve otázky.
Už tri roky ste v parlamente s
naším primátorom, môžete nám
povedať, aká je s ním spolupráca?

„Veľmi dobrá. Patrí medzi tých ťami pracovať v prospech Slovenska.
poslancov, ktorí sú aktívni. Myslím si, Váš primátor je jeden z nich.“
že aj tú dlhoročnú prax, ktorú má ako
Čaká vás ešte jeden volebný rok,
čo za tento čas by SNS ešte chcela v
parlamente presadiť?
„To je otázka, na ktorú by sa dalo
dlho hovoriť, myslím si, že nepôjde ani
tak o zákony, SNS má vo vládnej koalícií tri rezorty - školstvo, výstavbu a
životné prostredie a určite každá obec,
mesto na Slovensku, ktoré za bývalej
vlády boli zanedbávané, pocítili, že

primátor, v parlamente zúročuje. V
parlamente by malo byť viacej takých
ľudí, ktorí už niečo dosiahli, ktorí
vedia, o čom je život vonku za parlamentnými dverami, aby potom mohli
aktívnou prácou a svojimi skúsenos-

SNS spravodlivo rozdeľuje cez svoje
ministerstvá finančné prostriedky, aby
sa tak vyrovnávali medziregionálne
rozdiely. Peniaze išli na školy, kanalizáciu, protipovodňové opatrenia a
ďalšie, je toho veľmi veľa, kde sa snaží-

me aktívne pomáhať a takáto pomoc
zo strany vlády bola poskytnutá aj
Tvrdošínu.“
V tejto súvislosti len dodávame,
že náš primátor pri svojej náročnej
práci v parlamente naozaj nezabúda
na naše mesto. Vieme, že plniť úlohy v parlamente mu nikto neodpustí
a ako podpredseda poslaneckého
klubu SNS si musí tieto povinnosti
často rozdeľovať so svojim kolegom
Rafaelom Rafajom, ktorý je predseda
tohto klubu. Nie sú to len povinnosti
v parlamente, ale patria tu tiež rôzne
prijatia predstaviteľov parlamentov,
vlád, či prijatia prezidentov, kde sa
zúčastňujú len predstavitelia parlamentných strán a kde primátor si plní
aj tieto úlohy.
K ďalšej zodpovednej úlohe
patrí tiež jeho funkcia podpredsedu
výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, s ktorej vyplýva, že
často musí viesť rokovanie výboru,
respektíve zúčastňovať sa za výbor
rôznych rokovaní, či poslaneckých
prieskumov. Dvojnásobne to platí aj
teraz, keď sa predseda tohto výboru
Tibor Cabaj stal podpredsedom NR
SR a povinnosti za tento výbor prechodne prešli na podpredsedu, t. j.
na nášho primátora, ktorý, keď sme
sa ho opýtali, či to všetko zvláda, tak
nám odpovedal, že musí, pretože nič
iné mu neostáva.

Myšlienka je už 15 rokov realitou
Autorom myšlienky postavenia a
zriadenia gymnázia v našom meste bol primátor Ing. Ivan Šaško. Podaril sa skutočne
jedinečný čin, pretože tak možno nazvať
postavenie novej školy za tak krátke obdobie
a uviesť do prevádzkyschopného stavu. Prvým riaditeľom bol PhDr. Jozef Brezovský,
učiteľský zbor tvorili štyria učitelia a siedmi
externisti. Ďalšou riaditeľkou bola PhDr.
Alena Golboňová, ktorá vo vedení školy
stojí 14 rokov.
Pri desiatom výročí Gymnázia primátor uviedol príhovor a vtedy zvýraznil, že
vypovedané myšlienky sa stali skutočnosťou. Pripomeňme si ich aj dnes, pretože sú
vysoko aktuálne a nič nestratili zo svojej
podstaty.
„Ako keby to bolo včera, na konci jedného leta, keď málokto vedel a ešte menej
veril, že v Tvrdošíne raz bude prvé novodobé
osemročné gymnázium na Orave. Predtým
však bola myšlienka, ktorú bolo treba naplniť v snahe ponúknuť a najmä dať našim
deťom dobré vzdelanie v dobrej škole s dobrými podmienkami i dobrými učiteľmi. Aj
keď tá vysnívaná myšlienka bola hlboká a
zmysluplná, pre jej naplnenie bolo treba urobiť veľmi veľa. Čakalo nás veľa prekážok, s

ktorými sme sa museli vysporiadať, či vyriešiť
množstvo problémov, od postavenia novej školy
až po získanie súhlasného stanoviska ministerstva školstva, ktoré zaradilo naše gymnázium
do siete stredných škôl na Slovensku. Všetko
to nakoniec skončilo k všeobecnej spokojnosti
aj preto, že myšlienka dospela k sledovanému
cieľu, podporovaná vedomím, že konáme dobre
v záujme budúcich generácií
nielen nášho mesta, ale aj
celého regiónu.
Slávnostné otvorenie prvého školského roku sa uskutočnilo už v novej budove
školy, keď sme žiakov, ktorí
mali sotva desať rokov a už
boli študentmi, privítali pri
všetkej skromnosti, vlastne
ani netušiac, že to raz budú
lekári, architekti, právnici či
vzdelaní múdri politici.
Zo všetkého, čo sprevádzalo ten krátky okamih prestrihnutia pásky v novej škole,
prvého osemročného gymnázia na Orave, či symbolické prvé zvonenie,
ktoré sa potom každodenne opakovalo ďalšie
roky, ostal v nás natrvalo zapísaný práve ten

dobrý pocit, ktorý sa už nepodarí zopakovať,
pretože bol naplnením práve tej počiatočnej
myšlienky, ktorá sa stala realitou.
Potom sa už striedali ďalšie školské roky,
prichádzali noví a noví žiaci a nikto neodchádzal. Prešlo však prvých osem rokov a bola
tu prvá stužková nášho gymnázia, ktorá bola
predzvesťou prvých maturít. Nesklamali. Až

zahraničí. Napĺňajú stále tú istú myšlienku,
aby boli dobrí, ba vynikajúci, aby z nich boli
múdri a vzdelaní, úspešní, no najmä prospešní ľudia, ktorí budú hrdí na svoju školu, na
svoje Gymnázium v Tvrdošíne.
Verím, že to tak bude natrvalo s tým,
že nám ostane spokojnosť z jednej naplnenej myšlienky, ktorá má určite oveľa väčší
význam, ako si možno aj
myslíme.
Želám preto všetkým
študentom nášho gymnázia, tým prvým, vám
súčasným, ale aj všetkým,
ktorí tu budú študovať,
len to najkrajšie a najlepšie nech vás postretne
v živote.
Želám vám naplnenie
všetkých snov a plánov,
ktoré si zaželáte, nech sú
čisté a bohaté na múdrosť
ducha a kultúru života.
Nech tá počiatočná myšlienka k tomu dopomôže,
oni naplnili tú myšlienku tým, že dnes sú to nech naše gymnázium bude patriť k
študenti medicíny, práva či architektúry na tých najlepším nielen na Slovensku, ale aj v
najlepších školách nielen na Slovensku, ale aj v Európe.“

V úvode sa predstavili dievčatá
z CVČ, nasledovala báseň v podaní Elišky Vrlákovej a fujarová
„balada“ Miloša Bašistu. Potom
už pred prítomných predstúpil primátor, aby sa im osobne prihovoril
a poďakoval.
„Aj zo strany vedenia mesta
sa vám chcem poďakovať za záslužnú prácu a vzdať úctu vám,
ktorí pôsobíte v školstve, učiteľom
aj prevádzkovým pracovníkom,
všetkým tým, ktorí akokoľvek pomáhajú pri výchove našich detí.
Zvlášť tu dnes vítam tých, ktorí si
už užívajú zaslúžený dôchodok,
aj im patrí naša úcta a vďaka za
prácu, ktorú odviedli počas svojho
života v školských zariadeniach.
Všetkým želám do ďalšej práce
veľa zdravia, úspechov, radosti
zo svojej práce a tvorivých síl.
Naše plány sú veľké, či už pri

rekonštrukcii školských zariadení, ale aj ich vybavenia. Máme
pripravené ďalšie projekty na ich
zveľadenie. Teší nás, že aj vy v
školách a škôlkach sa sami staráte, aby ste finančné prostriedky
získali aj iným spôsobom, darí
sa vám to aj za našej spolupráce.
Dovolím si vás v závere môjho
príhovoru ešte pozdraviť v mene
ministra školstva, od ktorého
som mal prísľub, že príde na naše
podujatie do Tvrdošína, nakoniec
ho však odvolal pre pracovnú zaneprázdnenosť,“ povedal v úvode
primátor.
Nasledoval prípitok, kvietok
od primátora, finančný darček
a krásna programová kytička
tancov, piesní a melódií v podaní
chlapcov a dievčat z CVČ, žiakov
a učiteľov zo ZUŠ.
(Pokračovanie na 2. str.)

Pozvanie

Z Nórskeho kráľovstva naše mesto získalo finančné
prostriedky. Po návšteve veľvyslankyne pani Brit Lovseth
v Tvrdošíne sa dostala spolupráca na vyššiu kvalitatívnu
úroveň. Jej Excelencia pozvala vedenie mesta – primátora a jeho zástupkyňu 18. mája na nórsku ambasádu v
Bratislave pri príležitosti ich štátneho sviatku.
Prvé finančné prostriedky z
Nórskeho finančného mechanizmu prišli do mesta za projekt s
názvom „Zníženie energetickej
náročnosti verejného osvetlenia
v Tvrdošíne“. Tento rok budú
práce na verejnom osvetlení
ukončené. Výsledkom bude
úspora 30 – 40 percent nákladov
za elektrickú energiu. Ďalšie finančné prostriedky nám nórski
partneri poskytli na prípravu
projektovej dokumentácie infraštruktúry Oravíc a žiadosti
o dotáciu na vybudovanie odpadového hospodárstva. Projekt

rieši vybudovanie základnej
chýbajúcej infraštruktúry z
dôvodu ďalšieho rozvoja tohto
strediska cestovného ruchu.
Ako nás informovala zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková,
stavba je projekčne a stavebne
pripravená, čo znamená, že je
na ňu vydané právoplatné stavebné a vodoprávne povolenie.
Prostriedky na financovanie sú
rozdelené do dvoch častí. Na
prvú časť – vybudovanie kanalizácie, čističky odpadových
vôd a súvisiacich stavebných
(Pokračovanie na 2. str.)
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Väčšina občanov nášho mesta volila I. Gašparoviča

Najpozitívnejším výsledkom
druhého kola prezidentských
volieb bola volebná účasť, pretože oproti prvému kolu percento
zúčastnených občanov vzrástlo
zo 43,63 na 51,67 percenta. I keď
predpovede a analýzy hovorili o
tesných výsledkoch, nebolo tomu
tak. Ivan Gašparovič zvíťazil bez
problémov a nás môže tešiť, že k
tomu prispela aj väčšina voličov
nášho mesta. Výsledky z jednotlivých okrskov boli jednoznačne

(Dokončenie z 1. str.)
objektov bola podaná žiadosť na
Nórsky finančný mechanizmus.
Druhú časť – vodovod, vodojemy a súvisiace stavebné objekty
chce mesto financovať prostredníctvom envirofondu.
V apríli prišiel na mestský
úrad list z Úradu vlády SR, z
ktorého vyberáme podstatnú
časť:
„Úrad vlády Slovenskej republiky odbor riadenia a implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v súvislosti
s ukončením hodnotenia vašej
žiadosti Úradom pre finančný
mechanizmus v Bruseli obdržal
Národný kontaktný bod list s

v prospech I. Gašparoviča. V
šiestich získal nad sedemdesiat
percent a v druhom okrsku mu
chýbali necelé dve percentá k
sedemdesiatke.

Výsledky v jednotlivých okrskoch

Volebný okrsok č. 1 - 77,53 %,
okrsok č. 2 - 68,03 %, okrsok č.
3 - 74,32 %, okrsok č. 4 - 71,58 %,
okrsok č. 5 - 78,57 %, okrsok č. 6 73,10 %, okrsok č. 7 - 70,68 %.
O názor a zhodnotenie prezidentských volieb sme po-

žiadali aj primátora Ivana
Šašku.
Prezidentské voľby skončili,
prezident je zvolený, ako ich vy
zo svojho pohľadu hodnotíte?
„Tak, ako som povedal pred
voľbami, že budem voliť toho
kandidáta, koho bude voliť
väčšina ľudí v našom meste,
a tým bol, samozrejme, Ivan
Gašparovič. Aj v týchto voľbách sa ukázalo, že sa zhodujem s názorom absolútnej

Pozvanie

väčšiny ľudí z nášho mesta a
že sme si vybrali toho správneho kandidáta. Som rád, že
pán prezident Ivan Gašparovič
zostal naďalej vo svojej funkcii,
pretože je to človek vysokých
morálnych a ľudských hodnôt.
Aj touto cestou v mene svojom,
ale aj občanov nášho mesta prajem pánu prezidentovi
zdravie, pokoj a pohodu v jeho
náročnej práci pre všetkých
občanov Slovenska.“

ponukou na poskytnutie grantu
pre váš projekt (tzv. Grant Offer
Letter), nakoľko 7. apríla 2009
bola schválená Výborom pre
Finančný mechanizmus a Ministerstvom zahraničných vecí
Nórskeho kráľovstva žiadosť pre
tento projekt. Projekt je klasifikovaný ako investičný. Z tohto
dôvodu bude v prípade uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
váš projekt, ktorý bol schválený
vládou Slovenskej republiky, financovaný systémom predfinancovania vo výške 85% a zároveň
bude spolufinancovaný do výšky
15% z celkových oprávnených
výdavkov zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.“

Aj počas krízy môže mesto zaznamenať rozvoj

Ďalšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva sa uskutočnilo 27.
apríla.
V úvode primátor informoval
prítomných o dianí v meste za posledné dva mesiace. Spomenúť by
sme mohli voľby prezidenta, spoločenskú akciu Deň učiteľov, návštevu ministra životného prostredia,
zástupcov poľského Sejmu, rokovania, ktoré absolvoval na ministerstvách a ďalších inštitúciách, ale
aj o príprave a pokračovaní ďalších
investičných akcií v meste.
„Môže nás tešiť, že patríme ku
mestám, ktoré majú na Slovensku
najnižšie dane, v dobe krízy šetríme
všade tam, kde je to možné. V pod-

state sme sa na krízu pripravovali
niekoľko rokov dozadu, keďže sme
v mestskom rozpočte šetrili peniaze, pretože sme ich chceli použiť
na investičný rozvoj. Dnes tá doba
nadišla, svet zasiahla kríza, ale my
aj napriek nej nezastavíme rozvoj
nášho mesta, nebudeme uberať
tam, kde by to ľudia pocítili a nezvyšovali sme ani dane. Keď sa
všetko podarí, mesto počas krízy
môže zaznamenať ďalší rozvoj s
využitím prostriedkov z Európskej
únie,“ povedal primátor.
Najdôležitejším bodom programu rokovania bolo komplexné
vyhodnotenie plnenia rozpočtu
mesta za rok 2008 so záverečnou

(Dokončenie z 1. str.)
Samostatné poďakovanie si od
primátora osobne vypočuli aj učitelia na dôchodku, ktorým osobne
odovzdal kytičku a vecný darček.
Ústrednou myšlienkou večera bol
výrok J. Amosa Komenského:
„Šťastný národ, ktorý má hojnosť
dobrých škôl a dobrých učiteľov.“
A my môžeme len dodať, že je
šťastné to mesto, ktoré má takých
učiteľov, akí pôsobia v našich
školách.
Prítomných zaujal aj filmový

dokument o živote v našom meste
za uplynulý rok. Potom nasledovala
spoločenská zábava.
Doznela hudba, osirel parket,
nový deň sa hlásil o slovo a domov
sa postupne rozchádzali všetci, ktorí prijali pozvanie primátora, na adresu ktorého zazneli ďakovné slová, poďakovanie, že vedenie mesta
ako zriaďovateľ školských zariadení nezabúda na učiteľov a ostatných
školských pracovníkov nielen v
slávnostných chvíľach, ale aj vo
všedný deň.
Juraj Horňák

Vychovávajú mladú generáciu

správou nezávislého audítora, v
ktorom sa hovorí, že výsledky
hospodárenia a peňažné toky boli
v súlade so Zákonom o účtovníctve. Poslanci zhodnotili aj činnosť
spoločnosti Termalšport TS, s. r. o.
za rok 2008.
Ďalej prerokovali správy o činnosti klubov dôchodcov na území
mesta a ich pripravované aktivity
pre nasledovné obdobie, správu o
činnosti Mestského hasičského
zboru v Tvrdošíne, činnosti mestskej knižnice, správu o zabezpečovaní verejného poriadku na území
mesta, ale aj tri správy o činnosti
technických služieb, ktoré sa týkali realizácie separovaného zberu,
oblasti údržby a rozvoja verejnej
zelene, čistoty mesta a údržby mesta, detských ihrísk, športovísk, ako
aj vyhodnotenie zimnej údržby na
miestnych komunikáciách.
Nemenej dôležité boli správy o
súčasnom stave sociálnej politiky v
meste, či správa o príprave a realizácii investičných zámerov mesta v
roku 2009, podľa ktorej sa aj v tomto
roku počíta s jeho rozvojom. Jednou
zo začatých aktivít je výstavba nízkoenergetického 6-bytového domu
na Oravskom nábreží.
V závere rokovania poslanci
schválili záverečný účet mesta
za rok 2008, rozdelenie prebytku

rozpočtu, hospodárenie príspevkovej organizácie mesta Technické
služby za rok 2008, hospodárenie
obchodnej spoločnosti mesta Termalšport TS s. r .o. za rok 2008,
zmenu rozpočtu na rok 2009, rozhodnutie vedenia mesta o vrátení
pozemkov pôvodným vlastníkom,
ktoré boli v roku 1981 vyvlastnené
bývalým ONV Dolný Kubín pre
účely výstavby cintorína a domu
smútku v katastrálnom území
Krásna Hôrka.
Schválené boli finančne príspevky pre ZŠ Š. Šmálika, pre ocenenie
viacnásobných darcov krvi v meste
1 660 eur (50 tisíc Sk), na oslavy
15. výročia trvania školy Gymnázia
Tvrdošín 4 000 eur.
Odsúhasili návrh zastavovacieho plánu v lokalite IBV Medvedzie, spracovanie projektovej
dokumentácie pre zámer „Vybudovanie infraštruktúry individuálnej
bytovej výstavby (IBV) Breziny I.
etapa“, katastrálne územie Krásna
Hôrka v zmysle schváleného zastavovacieho plánu, predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na projekty
s názvom „Zberný dvor“, „Rekonštrukcia a modernizácia Materskej
školy Tvrdošín Oravské nábrežie“
a projekt s názvom „Revitalizácia
centra mesta.“

Projekt, ktorý bude monitorovať Európska únia

Ide o jedinečný projekt v rámci
Slovenska, ktorého spracovateľom je Slovenská technická univerzita Bratislava v spolupráci s
mestom. Informovala nás o ňom
Vlasta Jančeková, zástupkyňa
primátora.
„Projekt rieši výstavbu nízkoenergetického trojpodlažného
objektu s podpivničením a súvisiacou technickou infraštruktúrou, kde budú na vykurovanie
objektu a prípravu TÚV využité
okrem tradičného spôsobu (plynová kotolňa) aj solárne kolektory a tepelné čerpadlá. Stavba
bude umiestnená na brehu rieky
Orava vedľa Materskej školy
I. Oravské nábrežie. Na túto

Projekt stavby „Nízkoenergetický bytový dom“

Ľudská krv je nenahraditeľná,
aj preto dobrovoľné darcovstvo
patrí k jedným z najhumánnejších
činov človeka. Darovaním tejto
vzácnej tekutiny človek často pomáha zachraňovať životy iných.
Aj v našom meste máme takýchto vzácnych ľudí, ktorí nezištne
týmto spôsobom pomáhajú. Túto

aktivitu si vysoko váži aj vedenie
nášho mesta. Pri 90. výročí vzniku
SČK sa uskutoční 21. mája v meste
slávnostné stretnutie dobrovoľných
darcov krvi. Pri tejto príležitosti
zastupiteľstvo pre viacnásobných
darcov schválilo finančnú odmenu
1 660 eur, ktorá bude venovaná
darcom podľa počtu odberov.

Ocenenie pre darcov od mesta

Pozvanie do Oravíc

Vedenie mesta v spolupráci s klubmi dôchodcov pozýva 27.
mája všetkých dôchodcov v rámci Dňa mesta a Challenge Day
do mestskej časti Oravice.
Počas tohto dňa máte zabezpečené zdarma kúpanie v Meander parku a termálnych kúpaliskách a dopravu od kina Javor.
Účasť je potrebné nahlásiť u predsedov klubov dôchodcov.

stavbu nám boli schválené nenávratné finančné prostriedky
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Stavbu
realizuje spoločnosť Slovpanel,
a. s. Žilina v spolupráci so subdodávateľom BMU Zuberec.
Teší nás, že naše mesto je prvé
na Slovensku, kde takýto dom
vyrastie. Výstavba bytového
domu už začala a v súčasnosti
sa tu realizujú prípravné a zemné práce. Hoci sa termín začatia
výstavby posunul z dôvodu, že
sme potrebovali ukončiť proces
verejného obstaraváteľa, verím,
že všetko pôjde tak, ako to bolo
naplánované a termíny budú dodržané.“
(jh)

Aby šport bol prirodzenou súčasťou života

Tak ako vlani, aj tento rok sa
Tvrdošín 27. mája zapojí do národnej
súťaže miest v pohybových aktivitách.
Challenge Day je súťažou dvoch
miest s približne rovnakým počtom
obyvateľov, ktorí sa v priebehu dňa
zapoja do ľubovoľných pohybových
aktivít, zvyšujúcich pulzovú frekvenciu, ako napr. chôdza, beh, plávanie,
bicyklovanie, tanec, aerobic, zábavné
pohybové hry a pod. Ide o najväčšie jednodňové podujatie športu pre
všetkých, pretože sa môže do neho
zapojiť každý bez ohľadu na vek či
fyzickú zdatnosť. Podmienkou je absolvovať 15 minút fyzickej aktivity a
zaregistrovať sa v súťažnom meste.
Započítavajú sa aktivity od700 do

2000. Na záver sa porovnajú výsledky
súperiacich miest (percentuálny podiel zapojených obyvateľov). Každé
dieťa, občan sa môže registrovať
len jedenkrát. Vyzývame obyvateľov Tvrdošína, aby sa pohybových
aktivít zúčastnili a pomohli nášmu
mestu vyhrať. Ako prvé sa prihlásili
všetky školské zariadenia v meste a
očakávame, že sa zapoja aj ostatní
obyvatelia mesta. Pre verejnosť budú
otvorené telocvične, ihriská, tenisová
hala. Podľa záujmu verejnosti pripravíme podmienky, aby ktorýkoľvek z
občanov mohol byť účastníkom súťaže. Mesto so sponzormi zabezpečí
občerstvenie. Informácie na č. t. 532
2168 a 532 2167.

Voľby do Európskeho
parlamentu
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 6. júna
2009 v čase od 700 do 2200.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

Volebné mistnosti

Okrsok číslo 1 - volebná miestnosť v Spoločenskej sále na ulici
Radničnej pre voličov bývajúcich na uliciach: Farská, A. Škarvana,
Múčna, Hviezdoslavova, Radničná, Oravské nábrežie, Trojičné námestie, Nové Hrádky, Kukučínova, Bernolákova, A.Hlinku, Cintorínska, SNP, Vojtaššákova, Spiežová, Hlísno.
Okrsok číslo 2 - volebná miestnosť v Základnej škole Štefana
Šmálika pre voličov bývajúcich na uliciach: Vladina, Školská, Ústianska, Pod Žiarcom.
Okrsok číslo 3 - volebná miestnosť v Mestskom kultúrnom
stredisku pre voličov bývajúcich v bytových domoch číslo: 127/2,
130/3,129/4,128/5, 126/7, 125/8, 124/9,141/19, 140/20, 143/23, 137,
254, 264/53,
Okrsok číslo 4 - volebná miestnosť v Základnej škole Márie
Medveckej pre voličov bývajúcich v bytových domoch číslo: 123/10,
122/13, 168/38, 158/40, 159/41, 161/43, 163/45,165/48, 166/49, 164/46,
162/44, 160/42, 167/37,155, 256/50, 262/52,
Okrsok číslo 5 - volebná miestnosť v Materskej škole, Medvedzie 139 pre
voličov bývajúcich v bytových domoch číslo: 145/21, 142/24, 144/26, 146/27,
147/28, 148/29, 149/30, 150/32, 151/33, 154/34, 152/35, 153/36, 259/51.
Okrsok číslo 6 - volebná miestnosť v kine Javor, Krásna Hôrka,
pre voličov bývajúcich na uliciach: M. R. Štefánika, Staničná, Hrdinov, Zvoničná, J. Martušku, Železničná, Nová, Breziny.
Okrsok číslo 7 - volebná miestnosť v Obecnom dome Medvedzie
pre voličov bývajúcich na uliciach: Pod Velingom, Konopná, Družstevná, Hríbiky.

Oslávili sme piate výročie
Pred piatimi rokmi 1. mája
2004 vstúpilo Slovensko do
Európskej únie. Išlo o najväčšie rozšírenie, v rámci ktorého
sa členmi spoločenstva stalo
ďalších deväť krajín - Cyprus,
Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta,
Poľsko, Slovinsko. Niet pochýb
o tom, že vstup do EÚ Slovensku prospel takmer vo všetkých
oblastiach.
V prvých voľbách sa do
Európskeho parlamentu na Slo-

vensku v roku 2004 na hlasovaní
zúčastnilo necelých 17 percent
oprávnených voličov, čo bolo
najmenej spomedzi štátov EÚ.
O svojich zástupcoch v europarlamente budeme rozhodovať 6.
júna 2009 a mali by sme prísť k
volebným urnám v čo najväčšom počte, aby sme si zvolili,
takých zástupcov, ktorí budú
pracovať pre dobro Slovenska,
o čom našich občanov presviedčala aj poslankyňa Anna
Belousovová.

Na radnici o slovenskej
samospráve v Budapešti

Primátor Ivan Šaško prijal 20. apríla vzácnu návštevu,
vedenú Zuzanou Hollósyovou predsedníčkou Slovenskej
samosprávy v Budapešti. Zamerali sa na otázky národnostnej problematiky, zákona o právach národných menšín v
Maďarsku a činnosti slovenskej samosprávy v Budapešti.
Profesorka slovenčiny na slovenskom gymnáziu, kultúrna pracovníčka, folkloristka Zuzana Hollósyová informovala o histórii a živote
slovenských samospráv v Budapešti.
Ocenila, že Slovenská republika si
určila jasnú politiku starostlivosti
o Slovákov, žijúcich v zahraničí a
zradila pre nich samostatný Úrad
pre Slovákov. „Pre nás Slovákov v

Maďarsku je zvlášť dôležité plnenie
medzivládnej dohody o vzájomnej
podpore vlastných národnostných
menšín a podpora našich Ľudových
novín,“ povedala. Za prelomový rok
uviedla rok 1993, kedy maďarský
parlament schválil zákon o právach
národných a etnických menšín.
Od tohto obdobia sa ich činnosť
postupne rozrastala. V centre našej
pozornosti je nielen oblasť kultúry,
ale najmä záujmy Slovákov. „Ako
samospráva sa snažíme pripraviť
čo najviac akcií, aby sme zabezpečili
čulý spoločenský život pre všetkých,
ktorí majú záujem. Pripravujeme
rôzne kultúrne podujatia pre deti a
dospelých – od detských recitačných
súťaží až po akcie pre dôchodcov,
napríklad máme zaregistrovaných
500 dôchodcov, pre ktorých každé
dva týždne pripravujeme rôzne spoločenské akcie. Začiatkom mája sa
chystáme prísť na Slovensko. Táto
akcia je nazvaná Potulky po našich
koreňoch. Akcii prikladám význam,
pretože je veľmi dôležité, aby sme

častejšie boli v slovenskom prostredí
na Slovensku. Tento rok by sme chceli mať stretnutie v septembri alebo
začiatkom októbra na Orave. Bude
to školenie pre vedúcich samospráv
o nových nariadeniach parlamentu,
o zmenách v národnostnom zákone.
Už teraz sa chystáme na voľby a ak
chceme uspieť, musí mať každý dostatok informácií a musí plniť svoje
úlohy. My sami
Slováci sa musíme iniciovať,
aby sme mali
samosprávy,
ktoré budú
dobre fungovať.“
Pri sčítaní
ľudí v Budapešti sa v roku
2 000 prihlásilo t a k mer
2 600 Slovákov. Väčšina z nich
uviedla, že na vysokej úrovni hovoria po slovensky a v domácnosti
používajú slovenčinu, navštevovali
slovenské školy a majú väzbu k slovenskej kultúre.
V Budapešti sa môžu pochváliť
30-členným folklórnym súborom
Lipa, ktorý pracuje pod vedením
Moniky Szelényiovej a choreografky Evy Subovej Szilágyiovej,
ktorý sa na pozvanie primátora už
tohto roku predstaví na Folklórnych
Oraviciach.
Primátor vyjadril radosť z tohto
stretnutia, ktoré smeruje k zlepšeniu
medzištátnych vzťahov.
Vyjadril, že aj keď Orava priamo
nesusedí s Maďarskom sú takéto
stretnutia užitočné pre obe strany a
sú zároveň signálom vzájomnej spolupráce. Zdôraznil zodpovednosť
politikov oboch krajín z hľadiska
dobrého spolunažívania a rozvíjania
spolupráce, ktoré môžu ešte viac
zblížiť občanov, žijúcich na maďarskom a slovenskom území.
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Pozemky vlastníkom
uchránilo mesto

Predseda Urbáru Krásna Hôrka Ján Cieker požiadal mesto
Tvrdošín o vrátenie vlastníctva pozemkov, ktoré boli pôvodne
vyvlastnené na plánovanú výstavbu centrálneho cintorína
pri Zemianskej Dedine. Mestské zastupiteľstvo na aprílovom
zasadnutí potvrdilo rozhodnutie vedenia mesta vrátiť tieto
nehnuteľnosti do vlastníctva pôvodných majiteľov.
Pre objasnenie tohto prípadu
sa musíme vrátiť do minulosti.
Mesto Tvrdošín sa po roku 1985
postavilo proti zámerom predchádzajúceho vedenia MsNV postaviť
pri Zemianskej Dedine nielen dom
smútku, ale vybudovať cintorín pre
celý Tvrdošín.
Aj keď stavba bola zahájená,
vykopané základy a na stavbu bola
dovezená tehla, jedno z prvých primátorových rozhodnutí po 1. 5. 1985,
kedy bol zvolený do čela mesta,
bolo túto stavbu okamžite zastaviť
a hľadať iné rozumnejšie a pre ľudí
citlivejšie riešenie. Primátor sa zasadil o to, aby existujúce cintoríny
v jednotlivých mestských častiach
boli zachované, príslušne upravené a
náležite rozšírené. V každom z nich
boli postavené aj domy smútku.
Podľa dostupných dokladov
neboli vtedy k tomuto úkonu zo
strany vlastníkov vznesené zásadné pripomienky a už vtedy, v roku
1985, sa vedenie mesta rozhodlo,
že pôda, ktorá bola vyvlastnená pre
uvažovaný zámer bude ponechaná
v užívaní JRD a vlastníctvo jednoznačne zabezpečené a uchránené pre
pôvodných vlastníkov.
Od tohto zámeru vedenie mesta
nikdy neustúpilo, zastáva názor,
že vlastníctvo k týmto pozemkom
jednoznačne patrí pôvodným vlastníkom, ktorým bolo vyvlastnené a
žiadnym úkonom, či konaním štátnych úradníkov nemôže byť zobraté,
najmä, keď sa nenaplnil účel a zámer
vyvlastnenia, t.j. vybudovanie domu
smútku a areálu cintorína.

Mestské zastupiteľstvo sa v minulosti dostatočne zoznámilo s touto
problematikou a prijalo zásadné stanovisko: Potvrdilo, že rozhodnutia
vedenia MsNV Tvrdošín z roku 1985
boli správne, ako aj to, že uvedené
nehnuteľnosti ostávajú vo vlastníctve pôvodných vlastníkov.
Dnes s odstupom rokov si možno
ani neuvedomujeme a berieme ako
samozrejmosť, že naše pietne areály
- cintoríny dalo mesto do náležitého
poriadku, skultúrnilo ich prostredie,
postavilo domy smútku a rozšírilo
cintoríny, ktoré sú pýchou nášho
mesta a ešte veľa rokov budú slúžiť
našim občanom.
Na začiatku 80-tych rokov nebol
v Tvrdošíne dom smútku a ľudia,
ktorí zomreli, boli pred pohrebom
často uložení v truhle v spoločných
priestoroch bytoviek, alebo doma.
Tí starší vedia, o čom hovorím,
pretože mesto nemalo vtedy ani
jeden dom smútku. Naše mestské
cintoríny boli postupne dané do
poriadku, zveľadené, opravené a
postavené nové domy smútku, o
ktoré sa mesto vzorne stará. Našich
občanov nechodíme tak pochovávať
k Zemianskej Dedine.
Boli to rozhodnutia a najmä stavby jednoznačne v prospech našich
občanov, o ktoré sa zasadil primátor
mesta, a ktoré počas uplynulých rokov
zmenili tvár nášho mesta. Ak sa dnes
vraciame k tomuto obdobiu a pripomíname ho aj cestou našich novín, tak
len preto, aby sme občerstvili pamäť a
spravodlivo zhodnotili dannosti, ktoré boli nášmu mestu umožnené.

Ďalšie pracovné rokovanie
o rýchlostnej ceste R3 prebehlo
15. apríla na Ministerstve dopravy pôšt a telekomunikácií
SR. Zvolané bolo za účelom
prerokovania navrhovaných
mimoúrovňových križovatiek
na rýchlostnej ceste v úseku
Tvrdošín - Dolný Kubín. Rokovania, ktoré zvolal obstarávateľ
projektovej dokumentácie Národná diaľničná spoločnosť
a. s. Bratislava, sa zúčastnil aj
primátor Ivan Šaško.
Ešte pred týmto stretnutím
na vstupnom výrobnom výbore
pre dokumentácie, konanom v
Krivej vyslovili dotknuté obce a
orgány štátnej správy (Podbiel,
Krivá, Nižná, MV SR ODP PPZ
Bratislava, ORHaZZ D. Kubín,
OÚ CDPK D. Kubín, OR PZ
ODI D. Kubín) jednoznačný nesúhlas s vylúčením križovatky
„Podbiel“ s doporučením vylúčenia križovatky v „Nižnej“,
ktorá je projektovaná v rámci
stavby R3 Tvrdošín - Nižná.
S touto alternatívou pri ro-

kovaní na ministerstve nesúhlasil primátor I. Šaško, ktorý
požadoval ponechať križovatku „Nižná“ s odôvodnením
dopravných vzťahov v území
ako aj z ďalšieho dlhodobého
výhľadu.
Na základe jednotlivých
stanovísk a zachovaní kritérií
na umiestnenie križovatiek na
rýchlostných cestách bolo prijaté, že na predmetnom úseku
budú ponechané a doprojektované všetky križovatky, vrátane
križovatky „Podbiel“, na ktorú
ministerstvo udelí výnimku.
Ako nás informoval primátor, stavba R3 Tvrdošín - Nižná
je v súčasnosti na vnútrorezortnej expertíze na Ministerstve
dopravy pôšt a telekomunikácií
SR a následne bude odstúpený
stavebný zámer na Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR na štátnu expertízu. Na
záver rozhovoru dodal, že robí
sa všetko pre to, aby sa obchvat
Tvrdošína začal stavať v stanovenom termíne.

Rokovanie na ministerstve dopravy

Podávame projekt zameraný
na životné prostredie

Mesto plánuje vybudovať zberné miesto
na separovaný odpad. O projekte nás informovala Vlasta Jančeková, zástupkyňa
primátora.
„V máji budeme odovzdávať
ďalší projekt na Ministerstvo
životného prostredia SR. Investičný zámer s názvom „Zberný
dvor“ bude situovaný v areáli
technických služieb. Projekt
sa skladá z technologickej a
stavebnej časti. Jeho cieľom
je triedenie a zber separovaného odpadu po meste. Technologická časť zahŕňa nákup
zberných nádob, ktoré budú
určené na zber papiera, skla,
plastových fliaš, tetrapakov,
použitých pneumatík. Nádoby
budú rozmiestnené po meste
podľa požiadaviek jednotlivých
bytových správ, ďalšie budú
umiestnené v mestských častiach pri rodinných domoch. V
projekte je zahrnutý aj nákup 2
špeciálnych vozidiel, ktoré bude
zbierať triedený odpad. K nemu
bude patriť aj technologická

linka na likvidáciu biologicky
rozložiteľného odpadu, multifunkčný štiepkovač, ktorým sa
budú likvidovať konáre priamo
na mieste, ale aj v zbernom dvore. Súčasťou linky je aj lis na
lisovanie jednotlivých komodít
a ramenáč - špeciálne vozidlo
na odvoz veľkoobjemových
kontajnerov. V rámci tohto
projektu dávame požiadavku aj
na doplnenie veľkoobjemových
kontajnerov pre jednotlivé komodity. Schválenie a realizácia
tohto projektu bude mať veľký
význam pre naše mesto, ale aj
pre skládku Jurčov laz, na ktorú
by sa vyvážalo menej odpadu.
Keďže na projekt je možné získať 95 percent všetkých oprávnených nákladov s 5 percentnou
účasťou mesta, robíme všetko
pre to, aby bol projekt úspešný a
mohli sme ho zrealizovať.“

Na aktuálnu tému
Pán Šaško, pôsobíte ako poslanec
v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja, ale ste zároveň aj
primátorom. Aký má podľa vás dosah cestná infraštruktúra na rozvoj
miest a obcí oravského regiónu? Aký
je aktuálny stav výstavby rýchlostnej komunikácie R3 cez Oravu?
„Problematika dopravy a ciest je
stredobodom záujmu širokej verejnosti a spoločností, ktoré ich výstavbu a údržbu realizujú. Pre mňa ako
poslanca ŽSK a NR SR je výstavba
tejto cesty dôležitá a tak ju aj vnímajú obyvatelia Oravy. Táto cesta cez
náš región, nazvaná ako Jantárová,
Soľná alebo Poľská cesta, mala aj v
minulosti veľký význam, bola obchodnou cestou, ktorá spájala Baltické a
Čierne more.
V súčasnosti je cesta cez Oravu
preplnená dopravnými prostriedkami, tento stav by som mohol pokojne nazvať kritickým. Pripomienky
a sťažnosti občanov neprestávajú
aj preto, že ťažké nákladné autá v
niektorých obciach idú veľmi blízko
rodinných domov. Myslím si však,
že aj ďalšie skutočnosti, ktoré s ňou
súvisia, si zasluhujú pozornosť, či
je to už bezpečnosť premávky, nehodovosť, smrteľné úrazy, ktoré si
vynútili túto situáciu riešiť. Iniciujeme
stretnutia, rokovania od ministerstva
až po spoločnosti, zabezpečujúce
výstavbu, pomáhame pri vypracovávaní projektovej dokumentácie,
vysporiadavaní vlastníckych vzťahov,
teda pri všetkých činnostiach, ktorými
samospráva môže pomôcť. Obchvat

Oravy je cestná komunikácia, vedená
pod číslom 1/59. Dnes je známa ako
Rýchlostná komunikácia R 3. Z toho už
vyplýva, že jej budúcnosť má v rukách
Národná diaľničná spoločnosť, ktorá
zabezpečuje prípravu, ale aj samotnú
realizáciu výstavby. Postupne sa situácia v doprave na Orave vylepšuje,
dôkazom toho je obchvat Oravského
Podzámku, ktorý bol už odovzdaný
do užívania. Ďalšia príprava výstavy
obchvatu Oravy, ktorá bola urobená
Národnou diaľničnou spoločnosťou
má už konkrétne údaje a kontúry,
ktoré sú už zadefinované. Verím, že
harmonogram ďalších prác je reálny
a celkom dobre nastavený. V súčasnosti sa pracuje na obchvate Trstenej,
ktorý bol začatý v minulom roku a už
„vchádza“ do Tvrdošína. Realizácia
tohto úseku je úspešná a plní sa aj
stanovený harmonogram prác. V štádiu intenzívnej prípravy sú aj ďalšie
úseky obchvatu Tvrdošín - Nižná,
Nižná - Dlhá nad Oravou, Dlhá nad
Oravou - Sedliacka Dubová. Spoliehame sa na to, že hneď po dokončení
obchvatu Trstenej sa začne s realizáciou úseku Tvrdošín - Nižná, ktorý má
dĺžku 5,2 km. Všetky prípravné práce
intenzívne sledujem, aby sa dodržiaval
plánovaný harmonogram prác. Ten
je reálne postavený a v roku 2014 by
mohla byť rýchlostná komunikácia
ukončená.“
Do akej miery spolupracuje
Žilinský samosprávny kraj s predstaviteľmi miestnych samospráv
pri urýchlení výstavby rýchlostnej
komunikácie R3 na Orave?

„Aj táto otázka dosť často rezonuje
v ŽSK, rokujem najmä s jej predsedom
Jurajom Blanárom, ktorý má tiež veľký záujem, aby náš kraj bol na dobrej
úrovni aj po tejto stránke, samozrejme, nevynímajúc z toho Oravu, ktorá
ma tiež veľmi dôležité postavenie z
hľadiska Žilinského kraja. Predseda
ŽSK sa veľmi intenzívne zaujíma o
tento obchvat, dokonca sa zúčastňuje
kontrolných dní a ďalších porád, ktoré
sa touto problematikou zaoberajú. Na
ostatnom aktíve v Dolnom Kubíne J.
Blanár spolu s generálnym riaditeľom
Národnej diaľničnej spoločnosti Igorom Chomom informovali o súčasnom
stave a najmä o celkovej príprave.
Výstavba komunikácie je aj z pohľadu
ŽSK sledovaná tak, aby sa harmonogram prác, ktorý bol nastavený aj
dodržiaval.
Mestá a obce Oravy výstavbu
pripomienkujú, dôležité je, keď projektová dokumentácia má konkrétnu
podobu. Pre úsek Tvrdošín - Nižná je
už spracovaná projektová dokumentácia pre územné povolenie a v súčasnosti sa realizuje rezortná expertíza
na ministerstve dopravy a ministerstve
výstavby. Snažíme sa urýchliť všetky
prípravné práce, aby sme mohli pokračovať v ďalších etapách pri spracovaní
projektovej dokumentácie. A opäť
- dôležití sú starostovia a obce, aby
vyjadrili svoje názory, ale najmä, aby
boli nápomocní pri rôznych vyjadrovaniach a súhlasoch, ktoré sú potrebné
pri vyňatí z pôdneho fondu, alebo majetkovo právnych vysporiadaniach, pri
vydaní stavebného povolenia.“
Ako hodnotíte súčasný stav podpory separovaného zberu v mestách
a obciach? Aké projekty podporuje Žilinský samosprávny kraj na
ochranu životného prostredia?
„Otázka životného prostredia ne-

Osobitnú úlohu medzi miestnymi daňami zohráva daň z nehnuteľností, ktorá je dôležitým
nástrojom komunálnej politiky.
Výšku tejto dane až do roku 2005
určoval štát zákonom. Samosprávy mohli prvýkrát slobodne
rozhodnúť o výške daní od roku
2005. Naše mesto už v tom období
pri určovaní výšky dane zohľadnilo sociálny aspekt našich občanov, kde sa zároveň brali do úvahy
možnosti získania finančných
prostriedkov pre zabezpečenie
potrieb mesta z iných zdrojov.

Podnikateľská aliancia Slovenska monitoruje vývoj daní
z nehnuteľností od roku 2004,
keď právomoc určovať ich výšku prešla zo štátu na samosprávy. Hlavným zámerom tvorby
„daňových rebríčkov“ je informovať podnikateľov aj širokú
verejnosť o výške sadzieb daní
v jednotlivých mestách a tým
podporiť daňovú konkurenciu,
ktorá bráni neúmernému zvyšovaniu daní na miestnej úrovni a
zároveň vytvára tlak na efektívnejšie financovanie, využívanie

a správu verejného majetku.
Daň z nehnuteľností má zákonom stanovené ročné zdaňovacie
obdobie. To znamená, že určenie
jej výšky a pravidiel bolo treba
zabezpečiť už v minulom roku
schválením všeobecne záväzného nariadenia mesta účinného
od 1. januára 2009. Podľa údajov
z daňového rebríčka naše mesto
patrí medzi mestá s najnižšími
daňami z nehnuteľností a zároveň
k mestám u ktorých došlo k najvýraznejšiemu poklesu sadzby daní,
čo bolo publikované v časopise

Verejná správa 7/2009: „V rámci
Slovenska došlo k najvýraznejšiemu poklesu daní v Trenčíne,
Bardejove a Tvrdošíne.“
„Chceme, aby v čase hospodárskej a finančnej krízy boli
dopady na našich obyvateľov čo
najmenšie, usilujeme sa o hľadanie spôsobov jej riešenia. Pre
naše investičné zámery sa budeme
naďalej snažiť získavať prostriedky z iných zdrojov – z eurofondov,
dotácií, grantov. Určite to nebude
zvyšovaním miestnych daní,“ vysvetlil primátor.

Dlho by sme museli hľadať,
kým by sme našli na Slovensku
prevádzkovateľov skládok odpadu, ktorým prísne európske
normy nespôsobili vážne starosti.
Neobišli ani Tvrdošín, ale práve
chýry o tom, že mesto našlo spôsob ako im čeliť, nás priviedli až
na radnicu.
Zástupkyňa primátora mesta
Vlasta Jančeková má v tejto oblasti dostatok vlastných skúseností a preto nám môže poskytnúť
informácie, tak povediac, z prvej
ruky:
„Prvou komplikáciou ďalšieho prevádzkovania skládky bolo
tzv. integrované povolenie, ktoré
v zmysle európskych noriem
umožňovalo jej užívanie iba do
konca roka 2008. Náš primátor
ako poslanec NR SR vyvinul v
parlamente iniciatívu, na základe
ktorej došlo ku zmene legislatívy.
Tá síce rozhodnutie o likvidácii
skládok nezrušila, ale oddialila
účinnosť rozhodnutia o pol roka,
čo umožnilo ich prevádzkovateľom získať čas na hľadanie prijateľných východísk.“
NA ZÁKLADE VÝZVY
„Vtedy sa ukázalo, akou cennou devízou je čas,“ pokračuje
zástupkyňa. „Umožnil nám vyvážať odpad v ďalšom polroku
na vlastnú skládku bez zvýšenia prevádzkových nákladov a
navyše, ministerstvo životného
prostredia vydalo v tom období
výzvu, ktorá bola kľúčom k vyriešeniu nášho problému. Projekt
na rekultiváciu skládky sme mali
spracovaný a tak sme ho v zmysle operačného programu Životné
prostredie spolu so žiadosťou o
nenávratný finančný príspevok
predložili ministerstvu na schválenie. Uspeli sme. Je to nesmierna
výhoda, pretože 95 % schválených
nákladov sme získali z prostriedkov Európskej únie a iba zvyšných

5 % uhradí zo svojich prostriedkov mesto.“
Hovoríme o projekte, ale stále
sme ešte nepovedali, prečo musel
vlastne vzniknúť. Skládka v loka-

ne splynie s okolitou krajinou.
ĎALŠIE ČASTI
PO ETAPÁCH
Vďaka ústretovosti ministerstva životného prostredia a flexi-

lite Jurčov Laz, vzdialená 1,3 km
severovýchodne od obývaného
územia mesta, je v prevádzke od
roku 1991. Lokalita bola zvolená
uvážlivo, pretože sa nenachádza v environmentálne citlivom
prostredí. Doteraz bolo na nej
uložených približne 461 830 m3
zmesového komunálneho odpadu, čo z celoštátneho pohľadu
predstavuje stredne veľkú záťaž.
Kapacitne stále vyhovuje, ale nespĺňa kritériá európskych noriem,
podľa ktorých musí byť vybavená
izoláciami, fóliami a musí spĺňať mnoho ďalších podmienok,
zabezpečujúcich predovšetkým
dokonalú nepriepustnosť. Dôvod je teda známy, treba ešte
dopovedať, čo schválený projekt
vyrieši. Predovšetkým uzatvorenie a rekultiváciu 461 830 m3
zmesového odpadu, ktorý nebude
v budúcnosť predstavovať ekologický problém a skládka postup-

bilnému prístupu vedenia mesta
už nemusíme hovoriť o projekte
ako o niečom, čoho sa dočkáme
v blízkej či vzdialenejšej budúc-

nosti. „Začali sme rekultivovať v
jednej tretine skládky,“ pokračuje
zástupkyňa primátora. „Podľa
projektovej dokumentácie prebieha vyčistenie dna a striedavé
prekladanie vrstiev odpadu zo
starej časti s vrstvami humusu.
Rekultivovaná plocha, vytvorená
nákladom 28 miliónov korún,
ku ktorému prispejeme naším
päťpercentným podielom, bude
potom niekoľko rokov odpočívať,
samozrejme, pod pravidelným
monitoringom. Možno povedať,
že v týchto dňoch je ukončených
70 % z celkového objemu prác.“
Poskytnuté prostriedky z európskych fondov treba chápať
ako pomoc, ktorá prišla v pravý
čas. Čo však so zvyšnými dvoma
tretinami skládky, u ktorých je
nádej na podobný spôsob financovania mizivá? Ani na ne mesto
nezabudlo. Projekt má pripravený.
Obrovský rozsah prác by však
neúmerne zaťažil mestskú pokladnicu a preto radní rozhodli,
že zvyšné časti rozložia do viacerých etáp.
Pavel Abraham

Do „jarného upratovania“
sa zapojili obyvatelia všetkých
mestských častí, za čo im patrí
poďakovanie. Svojou mierou
prispeli k tomu, že mesto si po
zime oblieklo nový šat a bude len
záležať na nás, ako si prostredie,
v ktorom prežijeme väčšiu časť
svojho života, budeme spoločnými
silami udržiavať.
Technické služby začali čistiť mesto 6. marca strojmi a po
vyvrcholení zimy od 30. apríla
aj ručným čistením mestských
komunikácií a chodníkov s pomocou brigádnikov. Počas soboty
4. apríla bol odvezený odpad v 12
veľkoobjemových kontajneroch z

priestorov pred rodinnými domami, pivnicami, bytovkami (okrem
stabilných miest, kde sú umiestnené počas celého roka). Po zimnej
sezóne bolo mesto, tak ako po iné
roky postupne vyčistené do veľkonočných sviatkov. Ako nás informoval A. Smutný, riaditeľ technických služieb, zima bola náročnejšia ako v minulom roku, počas
tejto sezóny bolo použité väčšie
množstvo posypových materiálov,
z ktorých časť sa z ciest vozí na
určené miesto na ďalšie využitie v
ďalšej zimnej sezóne. Čistená bola
aj mestská časť Oravice, strihané
stromy, príprava záhonov na výsadbu kvetov a ďalšie práce. (jh)

Rádio Frontinus zaradilo do svojho vysielania rozhovor s poslancom Žilinského samosprávneho kraja Ivanom Šaškom, ktorý je zároveň členom Komisie výstavby, územného plánovania
a životného prostredia ŽSK. Z rozhovoru sme vybrali podstatnú
časť, pretože sa úzko dotýka života v našom meste.

môže byť nikomu ľahostajná a vzhľadom na to, že to nie je len problém
nášho Žilinského kraja. Každý chce
mať svoju krajinu čistú a peknú a
častokrát sa porovnávame, alebo hľadáme svoje príklady a vzory, aby sme
boli takí istí. Máme, čo dobiehať, keď
sa porovnávame s niektorými okolitými
krajinami. Vždy som považovalza vzor
susedné Rakúsko, pričom na druhej
strane musím povedať, že nepatríme k
najhorším v rámci celosvetového rebríčka z pohľadu životného prostredia.
Máme sa kde inšpirovať, ale máme čo
aj dobiehať, aby sme neostali pozadu.
Máme šťastie, že sme v Európskej
únii, ktorá kladie dosť veľké nároky a
kritériá na krajiny, ktoré sú začlenené
do EÚ, aby sa normy v tejto oblasti
dodržiavali. Je to správne, pretože
požadované kritériá sa musia dostávať
do legislatívy, regiónov, miest a obci.
Čo sa týka zberu separovaného odpadu na Orave, ale aj v celom Žilinskom
kraji - bol ešte vlani na celkom dobrej
úrovni a bolo vidieť snahu starostov a
primátorov, ktorí zber zabezpečovali. V
súčasnosti nastal v separovaní odpadu
trochu útlm, nie je záujem o tieto komodity. Myslím si, že je to len prechodné
obdobie, že sa vyrieši a budeme môcť
pokračovať v tej ceste, ktorá sa začala.
A pokiaľ ide o budúcnosť, myslím si, že
je veľmi sľubné obdobie rôznych výziev
na predkladanie projektov, ktoré vyhlásilo ministerstvo životného prostredia.
Samosprávy majú možnosť uchádzať sa
o projekty, či už na separované dvory,
dvory na biologický odpad a rôzny iný
odpad, ktorý sa produkuje a ktorý by
sme mali všetci triediť a potom s ním
náležite naložiť. Je teraz na každej obci
a meste, aby ich využilo, aby trend,
ktorý uplatňuje Európska únia sme
dodržiavali, pretože ho bude od nás
vyžadovať.“

Máme štvrté najnižšie dane v rámci celého Slovenska

Keď sa spojí odhodlanie s ústretovosťou...

Čisté mesto – vizitka nás všetkých
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Z fondov EÚ príde na urbár viac ako 23 miliónov korún, ale už v eurách

„Po mnohých rokovaniach na
ministerstve pôdohospodárstva, ale
tiež v opakovaných upozorneniach
na stav lesov na Orave, prišla pre
naše lesy v Tvrdošíne, ale najmä
v Oraviciach dobrá správa, ktorá
nás povzbudila v tom, že máme za
povinnosť uchrániť naše lesy aj pre
budúce generácie,“ povedal primátor
nášho mesta.

Prečo
až po toľkých rokoch

toraz patril medzi najpríjemnejšie, veď
v zmluve figurovala čiastka 774 774, 14
eur a tá predstavuje približne 23 340
000 slovenských korún. Presne toľko
dostali tvrdošínski urbári od Európskej
únie ako nenávratný príspevok určený v
plnom rozsahu na obnovu lesa.
Ozdravné opatrenia - obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie
preventívnych opatrení. Tak znie názov
projektu s osobitným zreteľom na dobudovanie a obnovu lesných ciest, ktoré v
ňom tvoria jeden zo základných prvkov
protipožiarnych opatrení.
Takto koncipovaný projekt pripravoval tvrdošínsky urbár už vlani bez
ohľadu na možné vyhlásenie výzvy.

„Získaným prostriedkom sme sa, prirodzene, potešili,“ poznamenáva predseda urbáru Ivan Šaško, „umožnia nám
pustiť sa i do takých zámerov, ktoré by
inak museli ešte istý čas počkať. Rozhodli sme sa napríklad vykonať letecké
postreky porastov, osadiť lapače hmyzu
a výraznejšie pokročiť v čistení lesa.
Dotáciu máme rozdelenú približne
na dve polovice: jedna časť je určená
na vybudovanie lesných ciest, druhá
na obnovu lesa vrátane postrekov. V
tejto súvislosti by som rád upozornil
na ďalšiu skutočnosť. Urbár, ako keby
tušil, že nastane kríza, usporil počas
minulých rokov približne 17 miliónov
slovenských korún, ktoré v najbližších

piatich rokoch budeme používať na obnovu lesa. Súbežne s tým však musíme
rešpektovať záujmy našich podielnikov
a dbať na to, aby dividendy, ktoré patria medzi najvyššie na Slovensku, boli
pripravené aj v tomto roku.“
Na podrobnosti je ešte dostatok
času, veď jedenásťstranová zmluva,
ktorej uzavretie nasleduje po schválení
projektu, má dátum 29. apríla 2009. Z
ostatnej schôdze výboru urbáru však už
vzišli prvé konkrétne úlohy s termínmi
a menami zodpovedných za plnenie.
Nečudo. Projekt musí byť dokončený
do troch rokov od podpísania zmluvy
a Tvrdošínčania sú odhodlaní termín
nielen dodržať, ale i skrátiť.

„Zákon by mal vniesť do stále zahmlievaných a najmä účelových prekrúcaní skutkového a najmä právneho stavu v urbárskych spoločenstvách aspoň
čiastočne objasnenie a najmä zjednanie nápravy, ktoré môžeme tiež nazvať
spravodlivejšia reštitúcia, alebo návrh k spravodlivému a prirodzenému vlastníctvu, ktoré platilo do roku 1948,“ doplnil túto informáciu primátor a poslanec
NR Ivan Šaško. Z dôvodovej správy sme vybrali:
Návrh zákona o pozemkových spoNesprávne vydávanie majetku pôločenstvách, ktorý bol vypracovaný na vodným vlastníkom, pozemkovým spozáklade aktualizácie Programového vy- ločenstvám bez prispôsobenia právnych
hlásenia vlády SR na rok 2007 a ktorý bol pomerov zákonu, ktoré vznikli transforpredložený do pripomienkového konania a máciou bývalých spoločenstevných útvana podklade návrhu nového zákona o po- rov (najmä urbárov a komposesorátov),
zemkových spoločenstvách, ktorý mal na- ale aj nové pozemkové spoločenstvá,
hradiť doterajší zákon. Pri príprave návrhu ktoré boli vytvorené na základe zákona o
sa vychádzalo z doterajších praktických pôde za účelom vydania majetkov v uceskúseností pri obnove, vzniku a činnosti lených lesných častiach (pôvodný urbár
pozemkových spoločenstiev, skúseností alebo pasienková spoločnosť- spoločný
orgánov štátnej správy, zástupcov neštát- podielový nedeliteľný majetok v kombineho sektoru vlastníkov lesov a nedodržia- nácii s drobným reálnym vlastníctvom
vania zákona č. 181/1995 Z. z.
pozemkov) a ich doterajšia existencia

bez prispôsobenia právnych pomerov
zákonu č. 181/1995 Z. z., nejednoznačné
chápanie a uplatňovanie niektorých ustanovení tohto zákona a absencia sankcií
za porušovanie povinnosti podľa tohto
zákona vyvolali nevyhnutnosť nahradiť
doteraz platný zákon o pozemkových
spoločenstvách, ktorý by riešil následky
týchto nedostatkov.
Vypracovanie návrhu nového zákona
o pozemkových spoločenstvách je odôvodnené i skutočnosťou, že cieľom zákona č. 181/1995 Z. z. bolo predovšetkým
preklenúť obdobie hľadania vlastných
mechanizmov chodu pozemkových
spoločenstiev, usporiadať ich vzťahy k
štátu, usporiadať vzťahy vo vnútri spoločenstiev, podporiť sceľovanie pozemkov
a pôsobiť proti ich ďalšiemu drobeniu a
naznačiť možnosti realizovania podni-

kateľských zámerov v nadväznosti na
existujúci právny poriadok. Tieto problémy sa počas účinnosti tohto zákona
vyvinuli natoľko, že si vyžiadali novú
právu úpravu.
V porovnaní súpravou v zákone č.
181/1995 Z. z. sa v návrhu zákona odlišne
upravuje predovšetkým vznik a postavenie pozemkového spoločenstva založeného vlastníkmi lesných a poľnohospodárskych nehnuteľnosti s cieľom ich spoločného racionálneho obhospodarovania,
ustanovujú sa podmienky, za ktorých
možno rozdeliť spoločnú nehnuteľnosť a
zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti.
Navrhuje sa možnosť predaja podielov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu vlastníkom podielov spoločnej
nehnuteľnosti, resp. spoločenstvu.

Keďže daná problematika často rezonuje v urbárskych spoločenstvách a často aj „Zlodej kričí chyťte zlodeja“, pre lepšie pochopenie a na základe požiadania
výboru urbáru uvádzame podstatné údaje z uznesenia okresnej prokuratúry.

sledku protestu prokurátorov Okresnej
prokuratúry Dolný Kubín a Okresnej
prokuratúry Ružomberok,
- na dotknuté nehnuteľnosti si uplatnili reštitučný nárok Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Tvrdošín
a toto konanie ešte nebolo skončené, z
čoho vyplýva subjektu ŽIAREC poľnohospodárske družstvo Tvrdošín zákaz
nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami podľa § 5 ods. 3 Zákona č. 229/1991
Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k
pôde a inému poľnohospodárskemu
majetku.
Aj napriek vedomosti o vyššie
uvedených skutočnostiach zodpovedné
osoby ŽIAREC poľnohospodárskeho
družstva Tvrdošín uzatvárali s jednotlivými záujemcami o pozemky kúpne
zmluvy, v ktorých predstierali, že sú
výlučnými vlastníkmi prevádzaných
nehnuteľnosti a majú právo s nimi disponovať, čím podľa všetkého poškodili
minimálne kupujúcich.
Zistil som ďalej, že policajt sa nezaoberal výškou eventuálne spôsobenej
škody, hoci ide o jeden zo základných
znakov skutkovej podstaty prečinu
podvodu podľa § 22l ods. 1 Trestného
zákona. Nemohol som tak preskúmať,
či napadnuté uznesenie vydal vecne
príslušný policajt. Podotýkam, že určenie
výšky škody absentuje aj v opise skutku
vo výrokovej časti uznesenia.
Z doterajších výsledkov trestného
konania vyplýva podozrenie zo spáchania pokračovacieho prečinu podvodu, prinajmenšom podľa § 221 ods.
1 Trestného zákona, Úlohou policajta

bude predovšetkým začať podľa §
199 ods. 1 Trestného poriadku trestné stíhanie pre uvedený trestný čin a
zistiť hodnotu sporne prevádzaných
pozemkov.
Následne, keď sa ujasní vecná, príslušnosť, bude potrebné do spisu zabezpečiť obsah jednotlivých spisov Správy
Katastra Tvrdošín aj s výsledkami konania o proteste prokurátora doplniť aktuálnu správu o stave reštitučného konania
a vypočuť zainteresované osoby.
Vzhľadom na to, že sťažnosť Urbárskych spolumajiteľov, pozemkového
spoločenstva Tvrdošín je dôvodná zrušil
som napadnuté rozhodnutie vyšetrovateľky tak, ako je to uvedené vo výrokovej správe.

bulváru, ako serióznu tému pre čitateľov.
Neviem koho mrzí, že sa bude regulovať
rieka Oravica, čí sa podstatne zlepšia
podmienky. Jednou z hlavných myšlienok tohto projektu je úprava rieky Oravica, vysporiadanie vlastníckych vzťahov,
pretože v minulosti tok rieky viedol po
úplne inej trase. Dnešná situácia je taká,
že súčasný tok zaberá urbársku pôdu,
a tak vlastníci, ktorých sa to dotýka,
nemajú vlastne z týchto pozemkov nič.
Podľa súčasnej legislatívy sa vlastníkom
nedajú vrátiť ich pozemky a ani ich nikto
neodškodní. Aj toto bol jeden z hlavných
zámerov mesta, aby v rámci tejto stavebnej úpravy už ďalšie živelné pohromy, či

posúvanie sa koryta Oravice neuberalo
zo súkromných pozemkov. Úsilím mesta je tiež, aby sa Oravica nevylievala a
nerobila škody na okolitých pozemkoch.
Koryto rieky Oravica by sa malo v tých
častiach, kde to bude možné, vrátiť do
pôvodného koryta.
Nás Tvdošínčanov teší, že peniaze
z eurofondov prichádzajú na Oravu na
konkrétne projekty tak, ako aj v tomto
prípade. Len ten, kto robí projekty vie,
aké je to náročné, koľko úsilia, práce, ale
aj finančných prostriedkov sa musí vynaložiť, aby sa projekt mohol zrealizovať
do konečnej podoby a slúžil občanom a
návštevníkom mesta.

Najväčší záujem o informácie
z Oravíc majú študenti z odborov
cestovného ruchu a turistiky. „Dostal som viacero žiadostí s prosbou
o pomoc pri získavaní podrobnejších informácií. Môžem povedať,
že ich záujem ma teší a dokazuje,
že všetko, čo robíme v Oraviciach
má zmysel a mladí ľudia to vedia
oceniť,“ povedal primátor.
Študenti sa zaujímajú o históriu, chcú získať podrobnejšie
informácie o termálnych prameňoch, vrtoch, zložení vôd a ich
využití nielen v cestovnom ruchu,
ale aj na liečebné účinky. Zaujíma
ich rozvoj za ostatné roky a plány
rozvoja cestovného ruchu do budúcnosti. Investovaním do tejto
mestskej časti získal celý región.
Zvýšil sa počet návštevníkov,

Ešte sme sa nevcítili do myslenia návštevníkov Oravy, a preto akosi
ťažšie chápeme, že ich priťahuje práve to, čo je pre nás svojou ľahkou
dostupnosťou samozrejmé až všedné. Stoja tu predsa už zopár storočí
a ďalšie dve- tri ešte hádam vydržia, tak načo sa ponáhľať?

obrovskú zodpovednosť za ich ďalší
osud“, vysvetľuje riaditeľ KPÚ. „
Nemám na mysli samotnú údržbu, ale
predovšetkým zabezpečenie kostolov
pred požiarmi, vykrádačmi a vandalmi.
Voľba poradcov nebola náhodná, veď
Nóri majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti . Už v roku 1976 bol ich drevený
kostolík ako prvý na svete zapísaný do
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. S nórskym kolegom sme si povedali, že na ďalšom postupe sa dohodneme
až na základe výsledku trojdňovej
inšpekcie vo všetkých ôsmich kostoloch.“ Spomínaný odborník sa k nám
medzičasom pripojil a nás zaujíma, čo

ho najviac prekvapilo. „Veľkosť kostola,“ odpovedá bez zaváhania, „vaše
drevené kostoly sú oproti našim výrazne väčšie. Nechcem vám zasahovať do
názvoslovia, ale aj tento tvrdošínsky
by si zaslúžil, aby ste ho zbavili zdrobnenín a prezentovali ho ako kostol.“
Prekvapujúce zistenie. Doteraz sme
boli presvedčení, že menší svätostánok
ako v Tvrdošíne ani nejestvuje. Nuž, na
kadečo si budeme musieť zvykať. I na
to, že náš drevený kostol sa stal plnohodnotnou súčasťou svetového kultúrneho
dedičstva, a preto je načase, aby sme
falošnú skromnosť nahradili neskrývanou hrdosťou.
Pavel Abraham

Pozemkové spoločenstvo urbárskych spolumajiteľov v Tvrdošíne uzavrelo v uplynulých dňoch zmluvu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v
Bratislave. Takýto akt nasleduje vždy
po schválení podaného projektu a ten-

V parlamente je zákon o pozemkových spoločenstvách

Protizákonné konania stále pokračuju

Prokurátor Okresnej prokuratúry
v Námestove vo veci podozrenia zo
spáchania trestného činu podvodu
podľa 221 ods. 1 Trestného zákona, o
sťažnosti Urbárskych spolumajiteľov,
pozemkového spoločenstva Tvrdošín,
takto rozhodol:
Podľa § 194 ods. 1 písm. b) Trestného
poriadku zrušujem uznesenie povereného príslušníka Okresného riaditeľstva PZ
Dolný Kubín, Obvodného oddelenia PZ
Tvrdošín sp. zn. ORP 302/TV-DK-2008
zo dňa 1. 2. 2008, ktorým podľa § 197
ods. 1. písm. d) Trestného poriadku
odmietol vec podozrenia zo spáchania
trestného činu podvodu podľa § 221
ods. 1 Trestného zákona, ktorého sa
mal dopustiť doposiaľ nezistený páchateľ na skutkovom základe opísanom vo
výrokovej časti napadnutého uznesenia a
ukladám poverenému príslušníkovi, aby
vo veci znovu konal a rozhodol.
Odôvodnenie:
Poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ Dolný Kubín. Obvodného
oddelenia PZ uznesením sp. zn. ORP
302/TV-DK-2008 zo dňa 1. 2. 2008, ktorým podľa § 197 ods. 1. písm. d) Trestného poriadku odmietol vec podozrenia zo
spáchania trestného činu podvodu podľa
§ 221 ods. 1 Trestného zákona, ktorého
sa mali podľa sa mali podľa trestného
oznámenia Urbárskych spolumajiteľov,
pozemkového spoločenstva Tvrdošín
dopustiť zodpovedné osoby ŽIAREC,

poľnohospodárskeho družstva, Tvrdošín
v podstate na tým, že v období od 29.
12. 2004 do 8. 11. 2007 predali rôznym
osobám viaceré pozemky, ktoré nie sú
na predmetné družstvo evidované a
robí si na ne nárok oznamovateľ z titulu
reštitučného nároku.
Uznesenie bolo Urbárskym spolumajiteľom, pozemkovému spoločenstvu
Tvrdošín doručené dňa 11. 2. 2008,
sťažnosť proti nemu oznamovateľ podal poštou dňa 14. 2. 2008 a odôvodnil
ju v podstate tým, že policajt vybavil
oznámenie tendenčné a ignoroval pritom právoplatné rozhodnutia súdov a
iné listinné dôkazy, z ktorých celkom
zrejme vyplýva, že dotknuté prevody
pozemkov boli nezákonné. Proti týmto
prevodom boli okrem iného podané protesty prokurátora a obdobne tomu bolo
aj pri prevodoch v minulosti.
Poverený príslušník sťažnosti sám
nevyhovel, preto podľa § 190 ods, 2 písm.
a) Trestného poriadku predložil vec na
rozhodnutie prokurátorovi.
Po preskúmaní napadnutého uznesenia na vec sa vzťahujúceho spisu aj sťažnosti samotnej som zistil, že sťažnosť je
v danom prípade prípustná, bola podaná
včas oprávnenou osobou a je dôvodná.
Oznamovaný subjekt vedel už v čase
uzatvárania jednotlivých kúpnych zmlúv
o nasledujúcich skutočnostiach:
- obdobné prevody sporného majetku
boli v minulosti neúspešné, a to aj v dô-

Takže aj toto rozhodnutie
okresnej prokuratúry nasvedčuje tomu, čo výbor urbáru
tvrdi už niekoľko rokov, že:
„Zlodej kričí, chyťte zlodeja“
a bohužiaľ stále tomu nie je
konca kraja, pričom už im nestačia slovenské noviny, pretože tá ich úbohosť sa dostala
už aj za hranice Slovenska, aj
keď zatiaľ iba do Poľska.
To zlo, ktoré šíria v Poľsku
má iba jeden cieľ a to je, aby
poľskí turisti nechodili do
Oravíc v znamení ich hesla,
ktoré je pre nich príznačné a
to je: „Čím horšie pre Tvrdošín, tým lepšie pre nich,“ čo
je neuveriteľná slabosť ich
ducha.

Do Oravíc môžu prísť peniaze z eurofondov a niekomu to prekáža

Neprajnosť či závisť? Čo je na tom zlé, ak peniaze z fondov pridu
na Oravu?
Takéto otázky si musel položiť každý súdny človek, ktorý čítal článok
uverejnený v regionálnych novinách. Tvrdí sa v ňom, že rieku Oravicu
nie je potrebné regulovať, pretože tam nedochádza k povodniam.
Istí takzvaní redaktori istých oravských novín sa veľmi intenzívne zaujímajú o úpravu toku Oravica, jeho reguláciu a
v tejto súvislosti položili vedeniu podniku
Povodia Váh niekoľko otázok. Ak si ich
však prečíta človek znalý problému, tak
sa musí zamyslieť nad tým, čo tým chceli
noviny čitateľovi predstaviť. Projekt isto
nie, pretože porovnávať hrušky s jablkami
sa nedá a teda ani rieka Oravica so Studeným potokom. Pýtajú sa: „Zaujíma nás, čo
sa myslí pod nepriaznivými vplyvmi, pretože podľa ľudí v tej lokalite žijúcich, pracujúcich a pamätníkov, v tom úseku Oravice nedochádza k povodniam, potok sa
nevylieva z koryta na okolité pozemky.“
Pravdepodobne zabudli na vlaňajší
rok, kedy návalové dažde spôsobili, že
boli podmyté lesné cesty a mosty. Dážď
spôsobil škody na urbárskych pozemkoch, zaliate boli odvodňovacie zariadenia, priekopy popri cestách. Desiatky ľudí
zo štátnych lesov, Meander parku, urbáru,
z našich termálnych kúpalísk sa muselo
podieľať na záchranných prácach. Keby
ich nebolo, voda by poodnášala mosty,
poničila cesty a ohrozila ľudí. Vlaňajšie
vyčíňanie Oravice máme zdokumentované aj fotograficky. Oravica však patrí

do Povodia Váhu, a tak mesto nemohlo
zasahovať do jeho kompetencií. Vtedy
mohlo jedine iniciovať záchranné aktivity
a rokovať s kompetentnými ľuďmi, čo
primátor aj urobil. V tejto veci rokoval a
rokuje s Povodím Váhu o tom, aby regulácia rieky bola na vyššej úrovni.
Zdá sa mi, že v tomto prípade skôr
tieto otázky smerujú k tomu, ako z uvedeného projektu vyrobiť senzáciu, podobnú

Stáva sa, že v novinách je
niekedy uverejnená polopravda, alebo len čiastočne overená
informácia často aj s nádychom bulváru, len aby noviny
upútali čitateľa. Horšie je to
už potom s ospravedlnením
sa, ak sa takáto informácia,
či správa ocitne v novinách
a ten, ktorého sa nepríjemne
dotkla, žiada ospravedlnenie.
Ak sa takéto správy objavujú
len preto, aby masmédiá na
seba upozornili za každú cenu,
potom sa niet, čo čudovať ani
predsedovi vlády, keď niekedy
odmieta s takýmito novinármi
komunikovať.
Jedným z takých príkladov
bol aj článok, ktorý uverejnili
noviny Naša Orava 2. mája
2001 pod názvom „Tragédia
človeka je tragédiou spoločnosti“, v ktorom okrem iného
bolo uverejnené aj to, že dňa 26.
apríla o 15. 30 hod. bol nájdený
v lesnom poraste 43-ročný muž,
trpiaci depresiami, ktoré prepukli v jesení minulého roka

Ďalšie financie na rozšírenie kamerového systému

Kamerový systém v našom
meste už plní svoju úlohu pri
ochrane majetku občanov, ale aj
pri monitorovaní trestnej a inej činnosti. Dnes už máme kvalitné kamery, z ktorých sa dá identifikovať
ten, kto pácha trestnú činnosť.
Ani tu mesto nezaspalo na vavrínoch, predložilo na Úrad vlády
SR ďalší projekt na rozšírenie kamerového systému. Môže nás tešiť,
že bol úspešný a do mesta „pritečú“
ďalšie finančné prostriedky, ktoré
nám schválila Rada vlády SR na
prvom tohtoročnom zasadnutí, na

ktorom schvaľovala rozdelenie finančných prostriedkov na projekty
v rámci sociálnej, viktimačnej a
situačnej prevencie. V liste, ktorý
prišiel, sa okrem iného píše: „Oznamujeme vám, že na vami predložený preventívny projekt Zníženie
kriminality na sídlisku Medvedzie
formou monitoringu, boli schválené finančné prostriedky vo výške
10.000 € (300 000 Sk).“
Ďalším rozšírením už zmodernizovaného kamerového systému
urobilo mesto ďalší krok k zvýšeniu bezpečnosti občanov.

ZŠ M. Medveckej od ministerstva školstva získala vďaka trom
projektom v roku 2008 nemalé finančné prostriedky, ktoré pomáhajú
vylepšiť podmienky pre žiakov, ale
aj učiteľov. A neboli to malé peniaze,
pretože sa jednalo o vyše milión korún len pre ZŠ M. Medveckej.
Projekt na jazykové laboratóriá
na ich celkové vybavenie „priniesol
škole“ 8 300 € (250 tisíc Sk).
Veľmi úspešný bol projekt
„Otvorená škola žiakom rodičom i
verejnosti“, kde škola získala 8 300
€ (250 tisíc Sk). Pekný balíček peňazí
škole priniesol aj projekt „Športové

triedy“, 17 260 € (520 000 Sk). Vedenie školy aj v tomto roku pripravuje
ďalšie projekty a tiež čaká na rozhodnutie ministerstva o tých, ktoré už v
tomto roku predložilo.
Potrebné spomenúť, že vlani z
Environmentálneho fondu mesto
získalo na plynofikáciu materskej
školy v Krásnej Hôrke 700 tisíc
Sk. Je dobre, že uvedené peniaze
prišli do mesta pre školstvo, no na
druhej strane si musíme uvedomiť,
že za všetkým sú konkrétni ľudia,
ktorí projekty pripravovali, ale predovšetkým tí, ktorí ich pomáhali v
Bratislave presadzovať.

Peniaze „pritiekli“ aj do školstva

Píšu diplomovky o Oraviciach

O tom, že táto mestská časť Tvrdošína patrí k turisticky vyhľadávaným destináciám cestovného ruchu
niet pochýb. Oravice sa stali sa aj témou viacerých
diplomových prác študentov rôznych vysokých škôl.

„Nemáte kostolík, ale kostol“, ubezpečuje nórsky odborník S. Melun

S celkom inými pocitmi a zámermi
vyrazila v utorok 14. apríla na Oravu
pozoruhodná dvojica: zástupca nórskeho štátneho pamiatkového úradu
Siur Melun sprevádzaný riaditeľom
Krajského pamiatkového úradu v
Žiline Milošom Dudášom. Najprv si
dôkladne poprezerali drevený artikulárny kostol v Leštinách a popoludní
zamierili do Tvrdošína. Tam sa Nór v
okamihu zmenil na úspešného hľadača

pokladov. Kamerou, fotoaparátom i
rukami sa lačne oboznamoval s novým
náleziskom, a keď nastal čas odchodu,
požiadal o ďalšiu polhodinu na obhliadku. Skvelý nápad. Umožnil nám
spýtať sa Miloša Dudáša na všetko, čo
predchádzalo tejto výprave, čo je jej
zmyslom a čo si od nej sľubuje.
„Po zápise súboru slovenských
kostolov do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva sme si uvedomili

následne po tom, ako dostal
výpoveď zo zamestnania a neuniesol ťarchu zodpovednosti
za rodinu a pocit nezmyselného
ľudského rozhodnutia...
Až v týchto dňoch súd vyhlásil rozsudok, v ktorom sa okrem
iného hovorí, že odporca je povinný strpieť, aby navrhovateľ
po právoplatnosti rozsudku na
jeho náklady uverejnil v týždenníku Naša Orava ospravedlnenie
a odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi nemajetkovú ujmu
vo výške 3.319,39 € (100.000,- Sk)
do troch dní od právoplatnosti
rozsudku mestu Tvrdošín.
Dnes sa píše rok 2009. Kto z
čitateľov si už pamätá na uvedený článok? ,Pravdupovediac
málokto, informácia v tom čase
vypustená do sveta podľa súdu
nebola celkom pravdivá a noviny sa podľa rozsudku majú
ospravedlniť. Prečo až po toľkých rokoch, keď to už nebude
mať takmer žiadny účinok a
100 000 Sk ktoré prídu do mesta nás nebude vôbec tešiť.

vnikli nové pracovné príležitosti
hlavne v oblasti služieb. Či sa nám
to páči, alebo nie, sú pre nás prínosom a dnes môžeme len pripomenúť, že každý občan nášho mesta,
ale aj Oravy vie, kto sa zaslúžil o
prinavrátenie Oravíc mestu a kto
sa zaslúžil o ich rozvoj, pretože
nebyť toho, ktovie, ako by dnes
vyzerali. Možno v takom stave,
ako je bývalá zdevastovaná družstevná maštaľ, ktorá pri vstupe do
Oravíc už dlhú dobu zámerne špatí
túto časť nášho mesta.
Pri rozhovoroch so študentmi rezonujú aj otázky využitia
geotermálnej vody pre energetické účely, či projekt, ktorý dala
spracovať firma Geoterm a bol
pripravený na možné vykurovanie sídlisk v Trstenej, Nižnej a
Tvrdošíne.
Tak, ako mnohé aktivity aj
táto skončila na úbohosti a závisti skupiny inak zmýšľajúcich
ľudí, ktorí nikdy nič dobrého ešte
neurobili a známe regionálne média im úspešne pomáhali v tom,
že zámer vykurovať naše mesto
skončil skôr, ako bol pripravený.
Takže treba poďakovať tým, čo
vtedy tomu zabránili a najmä znechutili tých, čo chceli na projekte
pracovať. Vlastne títo majú už
dlho otvorené dvere, aby konečne
niečo dokázali pre seba, ale aj pre
iných ľudí. Vieme však, že títo
ľudia nikdy nič nedokázali a nikdy
ani nedokážu, pretože dokážu iba
šíriť nenávisť a zlobu.
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Gymnázium v Tvrdošíne oslávilo 15. výročie svojej existencie
Škola má pred sebou dobrú perspektívu
Veľa či málo

Oslavy 15. výročia založenia Gymnázia v našom meste
vyvrcholili 7. mája 2009 slávnostnou akadémiou, ktorá sa
uskutočnila v kine Javor za účasti primátora mesta, zástupcov zo ŽSK kraja, riaditeľov škôl, profesorov a študentov.
Úvodné oslavné slovo patrilo riaditeľke školy Anne Golboňovej, ktorá
okrem iného poďakovala mestu Tvrdošín a všetkým, ktorí sa pričinili, že
si škola našla pevné miesto práve tu:
„Škola, to nie sú len obvodové múry,
ale je to spoločenstvo ľudí a žiakov.
Vo svojim vnútri cítim uspokojenie,
pretože naši mladí ľudia nesedia len
pri počítačoch, ale sú to tvoriví ľudia,
ktorí sú schopní krásnych vecí.“
Zdravicu škole predniesol aj primátor,
ktorý si zaspomínal na začiatky - odkedy
sa myšlienka postaviť školu pretavila do
konečného výsledku. Poďakoval učiteľom,
žiakom, ktorí šírili a šíria dobré meno
nášho mesta aj za hranicami Slovenska.
Nezabudol povedať, že mesto bude i naďalej stáť pri škole v dobrom i zlom. Na záver
svojho príhovoru odovzdal riaditeľke dar
mesta Tvrdošín - finančný príspevok v
hodnote 4 000 eur.

Preplnené hľadisko potom už
tlieskalo kultúrnemu programu, v
ktorom sa predstavili žiaci školy,
školský divadelný súbor a ďalší
účinkujúci.

možnosti na akýkoľvek rozvoj, či pomoc zo strany štátu. Postaviť v tých
časoch novú školu, či novú športovú
halu si okrem Bratislavy nemohli
dovoliť zrejme nikde. Naviac blízko
- v Trstenej bolo gymnázium, ktoré
už malo svoju históriu a tradíciu a
keby sa to vtedy predstavitelia gymnázia v Trstenej dozvedeli, určite by
tomu zabránili, aby ktokoľvek dal

Radosť študentov gymnázia pri oslave 15. výročia trvania školy.
Pri tejto príležitosti sme pána
primátora požiadali, aby sa s nami
podelil o pocity, ktoré ho sprevádzajú so vznikom a 15-ročným
pôsobením nášho gymnázia.
„Keby bol ktokoľvek primátorom
nášho mesta, táto škola, toto gymnázium by tu nikdy nebolo.
Neboli žiadne financie, žiadne

súhlas na zriadenia nového gymnázia v Tvrdošíne. Keď sa budova
na školskom dvore stavala nikto
nevedel, čo to bude, aj projekt sme
vtedy nazvali, myslím si, že Materská škola. Financie na stavbu sme
zohnali tak, že keby to chcel niekto
vedieť, tak po 15 rokoch by som to
už mohol aj povedať.

Zaradenie do siete stredných škôl,
ktoré bolo treba vybaviť sme získali iba
vďaka mojím priateľom na ministerstve
školstva a mojím prirodzeným vzťahom s ľuďmi, s ktorými prichádzam
do kontaktu.
Neuveriteľné boje nastali, keď tesne pred dokončením školy bolo treba
ísť s farbou von a susedia z trstenského
gymnázia nemohli prežiť tú skutočnosť,
že v Tvrdošíne bude gymnázium a že od
1. 9. 1993 bude v Tvrdošíne prvé osemročné gymnázium na Orave.
Nechcem už spomínať na detaily,
ale nebolo to vôbec ľahké dotiahnuť
myšlienku do zdarného konca. Vedel
som a vždy som si veril, že to bude
dobrá škola, čo za uplynulých 15 rokov
sa aj potvrdilo. Vždy som bol a vždy
aj budem hrdý na naše gymnázium,
ktorému želám veľa dobrých žiakov a
dobrých učiteľov.
Za dôležitú skutočnosť považujem tiež to, aby mesto vždy bolo
nápomocné tejto škole, ale aj to, aby
zriaďovateľ gymnázia, ktorým je v
tomto prípade Žilinský samosprávny kraj, mal pocit, že niekto z nášho
mesta drží nad touto školou ochrannú ruku. Tu chcem aj touto cestou
poďakovať občanom nášho mesta
za dôveru vo voľbách do vyššieho
územného celku (VÚC) v Žiline, kde
už svojou prítomnosťou ako poslanec
VÚC držím ochrannú ruku nad touto
školou a nedovolím, aby jej bolo čo
len v náznakoch ukrivdené.“

Na začiatku každého činu je
myšlienka. Vďaka za ňu mestu
Tvrdošín a všetkým, ktorí ju
dokázali zrealizovať. V septembri 1993 sa prvýkrát otvorila školská brána gymnázia v
Tvrdošíne.
V tomto školskom roku má
naša „alma mater“ pätnásť!
Možno sa to niekomu bude
zdať na oslavu málo, ale ak
znásobíme jej pätnástku počtom
absolventov, je to už dostatočne
bohatá história. Pravda, k váženej starej dáme má ešte ďaleko,
ale ja verím, že má pre toto
označenie dosť predpokladov.
Moju vieru, moje presvedčenie
môže niekto spochybňovať. Je
to uhol pohľadu. Naša škola

nie je najmenšia, ale ani veľká.
Ekonóm by mohol namietať, že
je „nerentabilná“, vychovávateľ oproti tomu môže jasať,
pretože my všetci spolu stále
komunikujeme hoci len gestami, vidíme sa všetci každý deň,
máme k sebe blízko a nie je to
len priestorom.
O kvalite školy vypovedajú
jej absolventi, ich pripravenosť
na život a jeho viaceré stránky.
Je to beh na dlhú trať. Môže nás
však tešiť, že v objektívnom meraní výstupu stredoškolského
štúdia sme v posledných rokoch
boli úspešní.
Ku kvalite školy nesporne
patrí jej osobitosť, ktorá je daná
jej zameraním, kvalitou práce
učiteľov a duchom školy. Škola
má identitu, ak ju jej členovia,
učitelia i žiaci, dokážu odlíšiť
od iných škôl, ale vyjadriť tiež
jej charakteristické rysy v slovách, gestách a praktikách tak,
aby sa mohli znova a znova
uisťovať, že táto inštitúcia má
existovať a oni majú dôvod k
nej patriť.
Ak to dokážeme, naša „alma
mater“ bude raz vážená stará
dáma. Veľmi jej to želám.
PhDr. Alena Golboňová,
riaditeľka školy

Z histórie školy
Nazvime to hrdosťou

Priznám sa, že som pred začia kom školského roka 1993/94 mal obavy.
Ešte v auguste sa po novej budove preháňali stavbári, v prázdnych
triedach boli holé steny, jednoducho povedané, nie celkom dokončená
a nevyčistená budova.

užívania športová hala, ktorú mala škola od mesta v nájme za symbolickú 1 Sk. Študenti mohli naplno rozvinúť svoj talent aj v tomto
smere, svedčí o tom aj viacnásobný titul Škola roka v rámci okresu,
a neskôr aj úspechy športovcov v rámci Slovenska. V roku 2007 na
majstrovstvách Slovenska vo florbale - v kategórii stredoškolákov získali študenti titul majstra SR. V roku 2008 v tej istej súťaži získali
študentky 2. miesto.

výmeny študentov s družobnými školami. Ku kvalitnejšej výučbe
jazykov prispelo otvorenie jazykovej učebne Centra európskych
jazykov. Pribudla spolupráca so školami z Nového Targu a Suchej
Beskidzkej. V školskom roku 2006/07 bola zriadená športová trieda,
v súčasnosti má zriadené odborné učebne pre vyučovanie fyziky,
chémie, biológie, 3 počítačové učebne pre skupinové vyučovanie,

Prví maturanti

V školskom roku 2000/2001 študenti prvýkrát v škole maturovali. Gymnazisti v rámci európskeho programu „Mládež“ navštívili Fínsko, s dánskymi priateľmi pripravili bilaterálny jazykový
projekt, za projekt Infovek získala škola počítače a pripojenie na
internet. Na základe dohody s Francúzskym inštitútom v Bratislave

Pri slávnostnom otvorení školy.
Ale už 1. septembra to bolo celkom inak. Triedy vyzerali ako skutočné učebne, tabule na stenách, nový nábytok, učebné pomôcky. Čo je však
najdôležitejšie, v laviciach sedelo 72 detí a netrpezlivo čakalo, čo bude v
novej škole. Keď teda listujem v spomienkach, na tých najdôležitejších
stránkach sú detské oči, rozšírené
zvedavosťou a očakávaním.
Malí primáni už dávno nie sú
deti, majú za sebou aj vysokoškolské štúdium, žijú svoj vlastný
život, spoznávajú jeho radosti i
úskalia na vlastnej koži. Dúfam
však, že v nich stále žije vedomie a
hrdosť akýchsi priekopníkov – prvých študentov tohto gymnázia.
Tá hrdosť, ktorá ostala vo
všetkých nás, čo sme boli pri
tom.
PhDr. Jozef Brezovský

Otvorila sa brána školy

V Tvrdošíne bolo 1. 9. 1993
otvorené prvé osemročné gymnázium na Orave. V dvoch triedach začalo študovať 69 žiakov.
Prvé zvonenie PhDr. Evy O rok neskôr bola zriadená
Kollárovej, PhD.
Nadácia pre rozvoj Gymnázia,
ktorú nahradil Neinvestičný fond rozvoja Gymnázia v Tvrdošíne.
Z tohto fondu a vypracovaných projektov boli financované učebné
pomôcky, knihy do školskej knižnice, zriadené odborné učebne,
šatne. S pomocou mesta, technických služieb a rodičov sa mohli od
januára 1995 stravovať sa vo vlastných priestoroch. V tomto roku sa
začala dlhoročná družba s Gymnáziom v Novom Bydžove z Českej
republiky. Nadštandardné vzťahy fungujú už 14 rokov.

Školský divadelný súbor Dobrozvíťazí v roku 2003
získal Hlavnú cenu v celoslovenskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali.
Učitelia s prvými žiakmi a rodičmi.
a v spolupráci s družobným výborom vo francúzskej oblasti Pays
de Bray škola otvorila sekciu rozšíreného vyučovania francúzskeho jazyka a v roku 2003 podpísala s nimi Dohodu o partnerstve.
V roku bol v škole otvorený aj prvý ročník štvorročného štúdia.

Rozšírila sa výučba cudzích jazykov

V škole sa od roku 2002 okrem taliančiny vyučovali všetky cudzie jazyky v rámci učebných osnov stredných škôl. V spolupráci so
Stálou konferenciou občianskeho inštitútu a Centrom pre európsku
politiku navštívili školu výrazné osobnosti verejného života. Úspešný
bol aj projekt, vďaka ktorému škola získala peniaze na rozvoj športu,
najmä na vybudovanie posilňovne, bilaterálny projekt s Belgičanmi
a na jazykové laboratória. V spolupráci s mestom Tvrdošín sa študenti zúčastnili stretnutí v poľskom Koscielisku a belgickom Durbuy

jazykové laboratórium pre celé triedy, jazykovú učebňu pre výučbu
francúzštiny, polodborné učebne s možnosťou pripojenia na internet pre vyučovanie geografie, dejepisu a slovenského jazyka. Má
k dispozícii športovú halu, ktorú využíva spoločne s mestom Tvrdošín, ktoré je majiteľom haly. Športové náradie ako aj vybavenie
posilňovne je majetkom školy, ktorá získala finančné prostriedky
realizáciou úspešných športových projektov. V minulom školskom
roku mimoriadne profesorský zbor potešili výsledky externých maturitných skúšok maturantov, v matematike sa umiestnili ako prví v
Žilinskom kraji, na štvrtom mieste v anglickom a na ôsmom mieste
v slovenskom jazyku.

Škola sa rozvíjala vo všetkých oblastiach

V jeseni 1995 sa začala budovať športová hala, bol založený
školský divadelný súbor, ktorý získal ocenenia od okresných po
celoslovenské súťaže. Začala sa družba so základnou školou z Dánska, školy spolupracovali na úspešnom bilaterálnom projekte. Tento
projekt bol prvým projektom, neskôr sa škola zapojila do mnohých
ďalších, v ktorých bola úspešná. Začala sa tradícia imatrikulácií a
zrodil sa školský časopis Vzducholoď. Pribudli študenti a vyučujúci.
V školskom roku 1998/99 bolo v škole 357 študentov, 30 vyučujúcich
a 5 správnych zamestnancov.

Začali sa budovať počítačové učebne

V tomto roku zásluhou mesta Tvrdošín a s pomocou združených
finančných prostriedkov Krajského úradu v Žiline a mesta sa začal
realizovať projekt plynofikácie. Od januára 1999 bola odovzdaná do

Učiteľský zbor Gymnázia Tvrdošín v roku 2009.
Tretí študentský ples.
v rámci projektu Európa pre obyvateľov. Projekt pod názvom Deti
zeme, rodičia Európy bol v roku 2007 ocenený Zlatou hviezdou
ako jeden z 10 vybraných európskych projektov v Bruseli. V škole
vyučovali lektori zo Španielska a Francúzska, konali sa pravidelné

„História chce svoj čas a navyše
je viacrozmerná, viacvrstevnatá,
potrebuje aj viac pohľadov. Mnohé
z toho, čo bolo tak útržkovito naznačené by škola nedosiahla bez
pomoci väčšiny obetavých a aktívnych rodičov, poďakovanie patrí aj
všetkým priateľom školy, firmám,

ktoré nám pomáhali a pomáhajú.
Vďaka patrí aj štátnym inštitúciám
a zriaďovateľom školy, ktorí nie
vždy v ľahkých podmienkach spravujú naše školstvo. Osobitná vďaka
patrí mestu Tvrdošín, osobne pánu
primátorovi mesta, u ktorého škola
vždy našla pomocnú ruku.“,
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Súťaž
Kto to bol a čo znamenal pre Slovensko ?
Územie Slovenska bolo stá- povednosti za osudy iných, za
ročia súčasťou rôznych štátnych osudy spoločenstva a národa.
útvarov. Boj za národnú identitu
V roku 2007 sme si priposa začal v 19. storočí a jedným menuli 190. výročie jeho naroz najvýznačnejších pilierov pri denia, rok 2007 sa stal Rokom
jeho zrode bol J. M. Hurban. J. M. Hurbana. Pri tejto príležiMá veľkú zásluhu, že sa Slo- tosti mali možnosť obyvatelia
vensko stalo sebavedomým a Tvrdošína vo Výstavnej sále
zvrchovaným štátom. Historici vidieť výstavu, zapožičanú z
ho vnímajú ako skoro renesanč- Hurbanovej siene Národnej rady
nú všestrannú osobnosť, muža SR. Po rekonštrukcii mestského
činu, človeka plného invencie, parku bude socha J. M. Hurbatvorivosti, ale predovšetkým šľa- na v nadživotnej veľkosti jeho
chetnej osobnej a ľudskej zod- dominantou.
Už druhý rok si sprítomňujeme tohto velikána našich dejín formou
súťaže, ktorou si pripomíname jeho život a dielo. O tom, že táto osobnosť
má význam pre naše mesto a budeme jej venovať patričnú pozornosť,
svedčí aj táto súťaž a hodnotné ceny, ktoré budú vyžrebované zo správnych odpovedí v závere súťaže. Súťažné kupóny posielajte na adresu:
Mestské kultúrne stredisko, Michalské námestie, 027 44 Tvrdošín.
1. V roku 1867 vyšiel J. M. Hurban s návrhom koncepcie budovania
zbierok Múzea Matice slovenskej
spolu s Jánom Palárikom a Jurajom
Slotom.Za predsedu Matice slovenskej bol zvolený biskup Štefan
Moyses, za podpredsedu evanjelik
Karol Kuzmány. Matica slovenská
združovala slovenských kultúrnych,
osvetových a vedeckých pracovníkov,
podporovala rozvoj slovenskej literatúry, umenia, vedy, múzejníctva,
bibliografie, organizovala osvetovú
činnosť a nadväzovala styky s inými
kultúrnymi inštitúciami slovanských
národov. Je činnosť sa vláda usilovala
najskôr obmedziť. Július Botto napísal: „Jedovatou strelou bol zvlášte v
rozšírenom maďarskom politickom
denníku Hon proti Matici uverejnený cynický článok, v ktorom zakladatelia Matice i v svojej osobnej cti
neslýchane napadnutí boli.“ Článok
znel: „Matica pozostáva asi zo sto
surových ľudí bez majetku a vážnosti,
ktorí väčšinou dostali sa do sporu so
spoločenským poriadkom, ktorí sú
hrôzou úradov a nemajú nijakej kultúrnej misie… Tak písalo sa o spolku,
ktorého zakladateľom bol i panovník
Franc Jozef, Štefan Moyses, Jozef
Kozáček, Karol Kuzmány, Viliam
Paulíny-Tóth, Ján Francisci, Michal
Hodža, Štefan M. Daxner, Jozef M.
Hurban, Ján Jesenský, Pavel Mudroň,
Ľudovít Turzo a ďalší.“
1. Kedy vláda iniciovala zatvorenie Matice slovenskej?
a/ v roku 1874
b/ v roku 1875
c/ v roku 1876
2. Matica slovenská podporovala aj vznik spolku slovenských
žien (1869), Slovenského spevokolu
(1872), Muzeálnej slovenskej spoločnosti (1893).
2. Ako sa volal spolok slovenských žien?
a/ Gazdinka
b/ Živena
c/ Vesna
3. Po zatvorení Matice slovenskej
ako posledných inštitucionálnych bášt
slovenskosti sa medzi slovenskými
predstaviteľmi, Hurbana nevynímajúc, rozmohla vlna dezilúzií, sklamania a beznádeje. „Mnohí z nich bili po
neúspechu Slovenského povstania a
znovunastolení nedemokratických
pomerov už druhýkrát v situácii presadenia sa silno reverzného pohybu,
smerujúceho od mála k ničomu.“
Z Matice Slovenskej utvorila vláda
„Uhorsko-kráľovský slovenský vzdelávací spolok“, pozostávajúci zo siedmich vládou vymenovaných spravujúcich členov. Predsedom spolku stal
sa spišský biskup Császka, členmi
horno-uhorskí maďarónski vyslanci,
hlavní a podžupani. „Z Viedne ničoho nepodujali na zamedzenie týchto
výčinov. Hneď po zatvorení Matice

ponáhľali sa Jozef Hurban a Viliam
Paulíny-Tóth do Viedne vymôcť si u
panovníka audienciu a žiadať odčinenie krívd vernému slovenskému
národu robených. Ale audiencie
nedostali a na písomný prestolný
prosbopis, podaný v kabinetnej kancelárii, nebola daná verným, lojálnym Slovákom ani odpoveď. Franc
Jozef, cisár rakúsky, kráľ český a
uhorský, zakladateľ Matice Slovenskej, zatvoril dvere viedenského
hradu a svojho srdca pred Slovákmi
a Rumunmi — navždy.
Z peňazí, ktoré členovia Matice
naskladali, vláda vydávala politický
časopis Slovenské Noviny, pre ľud
týždenník Vlasť a Svet a kalendár,
s tendenciou chváliť maďarizačné
skutky vlády a tvrdiť, že v Uhorsku
neobmedzená národná rovnoprávnosť panuje. V dome Matice Slovenskej umiestili štátne úrady a pozdejšie
dali ho i prebudovať. Knihoveň i s
muzeálnymi sbierkami vzali najprv
do Pešti, potom oddali ju stoličnému múzeu nitrianskemu,“ uvádza
J. Botto.
3.Kedy bola obnovená činnosť
Matice slovenskej?
a/ v roku 1900
b/ v roku 1915
c/ v roku 1919
4. Za krátku dobu trvania splnila Matica veľmi významnú úlohu:
ustálenie a generalizovanie slovenského spisovného jazyka. Dokázala
sa vzoprieť maďarizačnému tlaku.
Prostredníctvom svojich aktivít, vydávaním kníh, časopisov dokázala
„utvrdiť“ literárnu slovenčinu.
J. M. Hurban v 80-tych rokoch 19.
storočia nestrácal potrebu bilancovania minulosti, ale zároveň uvažoval o
národnopolitickej stratégii do budúcnosti. Usiloval sa neustále osvetľovať
politickú identitu Slovákov ako samostatného národa. Tieto myšlienky
rozvinul vo svojich memoároch s
názvom Rozpomienky.
4. V ktorom časopise boli uverejnené?
a/ Slovenské pohľady
b/ Československé pohľady
c/ Pohľady Slovákov
5. Verejné vystupovanie s politickým nábojom J. M. Hurban zavŕšil
symbolicky v Turčianskom Sv. Martine, centre národného hnutia, kde
sa na 6. júna pripravovali oslavy 25.
výročia prijatia Memoranda národa
Slovenského. Slúžnovský úrad však
verejné podujatie podľa plánovaného
programu nepovolil, a tak si prítomní
mohli pripomenúť dejinnú udalosť
len na cirkevnej pôde v evanjelickom
chráme.
5. V ktorom roku pripravovali
tieto oslavy?
a/ v roku 1884
b/ v roku 1885
c/ v roku 1886

Správne odpovede z marcovej súťaže (kupón č. 9)
- 1. a, 2. b, 3. a, 4. c, 5.c

Otázka č. Správ. odpoveď

1
2
3
4
5

KUPÓN č. 10
Meno: ..........................................................
Adresa: ........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
Číslo tel.: ....................................................

Ďalší partner pre
ZŠ M. Medveckej

Základnú školu Márie Medveckej v Tvrdošíne navštívila
trojčlenná výprava z mestečka
Bochnia v blízkosti Krakova,
vedená riaditeľkou tamojšej
základnej školy Izabelou Podsiatko. Hostia sa netajili úmyslom dohodnúť sa na partnerskej
spolupráci a preto sa ich bolestivo
dotkla informácia, že škola na
Medvedzí už spolupracuje s inou
školou v Poľsku.
Riaditeľka ZŠ Dagmar Šašková sa snažila zmierniť sklamanie hostí a preto ich pozvala na
obhliadku školy. Čo nedokázala
oficiálna žiadosť, to napokon
vyriešilo priateľské posedenie.
Noví známi zistili, že majú podobné názory na spôsob výučby, kopu spoločných záujmov,
zámerov a rovnaký názor na
životné hodnoty. Nasledovalo
to, čo už bystrý čitateľ predvída
- tvrdošínskej škole pribudol
ďalší partner.
Počas besedy sme zaznamenali i odlišnosti medzi slovenským a poľským školstvom.
Niektoré sú iba formálne. Napríklad škola v Bochni s 200 žiakmi
pozostáva zo základnej školy a
gymnázia. Gymnázium je u nich

to isté, čo u nás druhý stupeň
základnej školy, na rozdiel od
lýcea, ktoré zodpovedá nášmu
gymnáziu. Učiteľské platy sú
porovnateľné s našimi, výrazný
rozdiel je však v rozsahu plného
pracovného úväzku. Poľskému
učiteľovi stačí odpracovať 17
hodín týždenne, slovenskému 23
za rovnakú odmenu. Ďalšia výhoda je pre zmenu na slovenskej
strane. Poľský učiteľ smie vyučovať len tie predmety, pre ktoré
má predpísanú kvalifikáciu, kým
slovenskému, ktorému chýbajú
hodiny do plného úväzku, je
umožnené doplniť ich výučbou
iných predmetov. V Poľsku tak
dochádza k situáciám, že učitelia
vyučujú denne na viacerých školách, pretože na jednej málokedy
nájdu dostatočný počet hodín na
naplnenie pracovného úväzku
predmetmi, pre ktoré majú kvalifikáciu.
Poznatky o novej partnerskej
škole možno ešte obohatiť informáciou, že má vlastné dopravné
ihrisko, zo záujmových krúžkov
spomenieme aspoň hasičský,
divadelný, folklórny a krúžok
umeleckých remesiel.
Pavel Abraham

Aj prostredníctvom projektov chceme
skvalitňovať predprimárne vzdelávanie

Mesto Tvrdošín ako zriaďovateľ materských škôl a školských zariadení zareagovalo na
výzvy Ministerstva školstva SR
a podalo v rámci výzvy Elektronizácia a revitalizácia zariadení
školského stravovania 2009 dva
projekty. Realizátorom prvého
projektu Kvalitné vybavenie kuchyne – kvalitná strava na našom
tanieri bude Školská jedáleň pri
Materskej škole, Medvedzie 138,
Tvrdošín s celkovými nákladmi
13.756,00 €. Druhý projekt Žijeme si tu zdravo zrealizuje Školská jedáleň pri Materskej škole,
Oravské nábrežie 142, Tvrdošín
s nákladmi 12.495,00 €.
Cieľom predkladaných projektov je skvalitniť prípravu
a podávanie jedál, zabezpečiť
kvalitnejšie materiálno-technické
vybavenie, pracovné prostredie
školských jedální, pestovať u
detí správne postoje k zdravému životnému štýlu, zvyšovať
úroveň poskytovaných služieb
a tým zabezpečovať spokojnosť
rodičov.
Dvomi projektmi sa mesto zapojilo aj do Elektronizácie a revitalizácie materských škôl 2009.

Boli podané projekty Máme
radi pohyb, ktorý sa plánuje zrealizovať v Materskej škole, Medvedzie 138, Tvrdošín s nákladmi
3.465,00 € a Moje mesto Tvrdošín v Materskej škole, Oravské
nábrežie 142, Tvrdošín s celkovými nákladmi 3.465,00 €.
Všetky projekty si vyžadujú
5%-ný podiel zriaďovateľa na
výške nákladov.
Hlavným zámerom týchto
projektov je zaujímavou realizáciou pohybových aktivít v MŠ
a nenásilnou formou prispieť k
radosti z pohybu, ktorý by nadobúdal trvalý charakter a utváral
tak pevný základ celoživotného
kladného postoja detí k športu.
Ďalšie plánované aktivity sú
zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu k mestu, k jeho
okoliu, k rozoznávaniu zástavby
mesta v súčasnosti a v minulosti, osvojovaniu si poznatkov o
histórii a osobnostiach, zdôvodňovaní významu prírodného
prostredia na základe pozorovania a zážitkov z prírody. Ak
budú naše projekty úspešné,
všetky aktivity sa uskutočnia do
31.októbra.

Mesto Tvrdošín
vyhlasuje

výberové konanie na vymenovanie
riaditeľa/riaditeľky
Základnej umeleckej školy, Školská 872, Tvrdošín
Materskej školy, Medvedzie 138, Tvrdošín
Materskej školy, Oravské nábrežie 142, Tvrdošín
Požadované kvalifikačné predpoklady:
odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a
odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy, najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Iné kritériá a požiadavky:
občianska a morálna bezúhonnosť, znalosť školskej legislatívy,
práca s PC, predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja
školy (v rozsahu maximálne 4 strany), riadiace, komunikačné
a organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o účasť na výberovom konaní, overené kópie dokladov o
vzdelaní, doklad o dĺžke odbornej praxe, štruktúrovaný profesijný životopis, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Prihlášku do výberového konania doručte do 31. 05. 2009 na
adresu: Mestský úrad, Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín,
obálku označte heslom „VK + názov školy“, tel. 043/530 9016,
530 9011. Celé znenie výberového konania nájdete na www.
tvrdosin.sk.

Rozprávka nás spája

Knihy, rozprávky a detská
kresba sú úzko späté s celou osobnosťou dieťaťa s úrovňou jeho
kognitívnych a nonkognitívnych
funkcií vývinu. Pre samotné dieťa
je čítanie a počúvanie rozprávok
hrou, aktívnou činnosťou, kde
dochádza k vlastnému naplneniu
potrieb a pretvorenie skutočnosti
podľa svojej predstavivosti. O
skutočnom výchovnom efekte nás
presvedčila spoločná viacrozmerná aktivita detí so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami
z Námestova, ktoré už tretí rok
majú svoju elokovanú triedu v ZŠ
M. Medveckej v Tvrdošíne a detí
školského klubu detí (ŠKD) ZŠ
M. Medveckej. Deti sa vzájomne
delia o triedu v čase vyučovania a
mimoškolskej činnosti. Akcia sa
konala v rámci Týždňa hlasného
čítania pod názvom Rozprávka
nás spája.
„V priebehu marca si deti nosili
z domu knihy, o ktorých sme sa
rozprávali, prezerali ilustrácie,
vymýšľali príbehy a hlavne čítali.
Deti zo špeciálnej triedy spozná-

v rámci Týždňa hlasného čítania.
Spoločne sme si prezreli výstavku
kníh, časopisov a postupne všetci
čítali z nich úryvky. Hrali sme sa
na rýchle a pomalé čítanie. Knihy
si deti vzájomne požičiavali a určovali, čo budú čítať ich kamaráti
a čo rodičia. Hrali sme na čítací
povel - stop a pokračuj, ticho a
hlasno, rýchlo a pomaly. Tvorili
sme príbehy, napodobňovali sme
humorné čítanie dospelých so
správnou moduláciou hlasu a
dramatizovali sme formou zážitkového učenia. Na záver sme si
vytvorili spoločné leporelo formou maľovaného čítania podľa
známej rozprávky Myška a ceruzka (Sutejev). Deti si vzájomne
pomáhali dokresľovať rozprávku
a pripomínali kamarátom text rozprávky. Týždeň hlasného čítania
sme premodifikovali aj do iných
vyučovacích hodín. Počiatočná
ostýchavosť sa zmenila na prirodzenú spontánnosť a vzájomnú
spoluprácu detí. Hoci sa deti delia
o spoločnú triedu a hračky, zatiaľ
nemali možnosť vzájomne sa stret-

vali písmenka v knihách, určovali
číslice na stranách, napodobňovali zvuky zvierat zo známych rozprávok, maľovali omaľovanky na
známe rozprávky - Janko Hraško,
Hrnček Var - jednoducho, hrali sa
na rozprávku.
Vyvrcholením celého mesiaca
bola spoločná akcia detí zo špeciálnej triedy a školského klubu

núť, rozprávať sa medzi sebou a
počúvať ako si kamaráti čítajú
rozprávky. Na kultúrnospoločenskom podujatí sa podieľali deti z
Medvedzia - ŠKD ZŠ M. Medveckej a 3. triedy ŠZŠI z Námestova,
učiteľky Ivana Mikušová, Gabika
Kapalová, Ľubomíra Brnová, Alena Ferenčíková a rodičia detí,“ informovala nás Ľubomíra Brnová.

štívili sme prímorské mestečko
Mers le Bains, kde sme „zažili“
vietor s rýchlosťou 80 až 100 km
za hodinu a mali sme čo robiť, aby
sme sa udržali na nohách. Zaujímavým miestom bolo ústie rieky
Somme i útesové pobrežie, ktoré
lemuje túto oblasť na francúzskej
ale aj anglickej strane. Navštívili
sme hrad (pevnosť) Gaillard, ktorý
dal postaviť anglický kráľ Richard
Levie srdce. Z hradného brala sa
nám naskytol úchvatný výhľad
na šíry kraj a zaujímavý prírodný
úkaz - meandre Seiny. Spoznávali
sme blízke okolie našej družobnej
školy, navštívili krásnu kaplnku a
kostol v opátstve Saint Germer de
Fly. V tomto mestečku sídli aj dru-

žobný výbor Pays de Bray – Orava.
Prešli sme sa prírodnou rezerváciou
„Mont Sainte Héléne“ a návštívili
rašeliniská. Francúzski vyučujúci
zorganizovali návštevu aj prvoligového volejbalového stretnutia Beauvais - Poitiers, pripravili športové
aktivity - lezenie po umelej stene,
basketbalový turnaj.
Za šesť rokov spolupráce sme
si v ďalekom Francúzsku našli
veľa blízkych priateľov, známych
a na dni strávené v ich rodinách
máme len tie najlepšie spomienky. Nás učiteľov, ale aj rodičov
môže len tešiť, že rodičia francúzskych detí by si našich boli
ochotní ponechať aj natrvalo…
Mgr. Miloš Golboň

Na študijno-poznávacom pobyte vo Francúzsku

Družba a vzájomná spolupráca medzi Gymnáziom Tvrdošín a Collége „Les Fontainettes“ úspešne pokračuje.
Á l´anneé prochaine (dovidenia
na budúci rok). Tak sa lúčili študenti tvrdošínskeho gymnázia so
svojimi francúzskymi priateľmi
minulý školský rok u nás na Slovensku. Na konkrétnom programe
pracovali naši priatelia, ale aj my
slovenskí kolegovia celý rok, aby
sme sa 22. marca vydali na 1 800
km dlhú cestu do Pikardie (jeden
z regiónov Francúzska). Po dlhej
34 hodinovej ceste sme zastavili
pred Collége „Les Fontainetes“ v
Saint Aubin en Bray. Mnohí z nás
sa vrátili na známe miesto (študenti
sexty už štvrtýkrát), ale boli medzi

nami aj úplní nováčikovia (terciáni). Francúzski, ale aj slovenskí učitelia pripravili pre našich študentov
množstvo pracovných materiálov,
na ktorých priebežne pracovali
počas celého pobytu. Návštívili
sme opátstvo v Chaalis, mali sme
možnosť pracovať v ateliéroch na
výrobu parfémov a „namiešať si“
parfém, ktorý by nám svojou vôňou najviac vyhovoval. Vytvorený
parfém si každý z nás odniesol so
sebou. Prechádzali sme sa aj po
parku Jeana Jacquesa Rousseaua,
významného filozofa, biológa a
pedagóga v Ermenonville a nav-
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Narodili sa

19. 3.
20. 3.
25. 3.
27. 3.
30. 3.
7. 4.
8. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
14. 4.
14. 4.
14. 4.

Miriam Habová
Anton Bača
Soňa Pazúriková
Emília Šlapáková
Tímea Jurčiová
Adela Púčaťová
Timotej Kavoň
Sofia Čalfová
Alex Lonek
Nelly Pániková
Eva Krivdová
Naomi Fudeková
René Gabara

Sobáše

18. 4.
18. 4.
18. 4.
18. 4.
25. 4.
25. 4.
25. 4.

Lucia Jančeková – Roman Hudák
Silvia Dzureková – Marián Pekarčík
Anna Kováčová – Martin Daniel
Lucia Šupáková – Mário Drbiak
Gabriela Kolenová – Roman Smoleň
Lucia Ivankovičová – Martin Bednár
Michaela Nezníková – Jan Rada

Odišli z našich radov

21. 3.
26. 3.
8. 4.
18. 4.
18. 4.
22. 4.

Zuzana Ulrichová
Dušan Lucký
Božena Kováčová
Katarína Števánková
Jozef Krššák
Ján Galecký

33-ročná
64-ročný
71-ročná
57-ročná
75-ročný
68-ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:

95 rokov
Anna Cholvadová
80 rokov
Františka Jurčiová

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

Slávnostné uvítanie novorodencov na radnici.

Májové podujatia
17. 5. o 900 Trojičné námestie Tvrdošín
Cestný beh - Tvrdošínska dvanástka
17. 5. o 1600 Michalské námestie Medvedzie
Detská show (prípade nepriaznivého počasia v kine Javor)
20. 5. o 1500 Malá sála MsKS Medvedzie
Tvrdošínska studnička Spevácka súťaž
Súťažiaci budú rozdelení do kategórií : 1. kategória – deti MŠ,
2. kategória – žiaci 1.– 4. ročníka, 3. kategória – žiaci 5. – 9.
ročníka, 4. kategória – moderné piesne. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť u svojich učiteliek alebo v MsKS do 18. 5.
23. 5. o 1800 vo Veľkej sále MsKS Tvrdošín
Koncert Petra Bažíka s europoslancom M. Mikolášikom
21. 5. o 1700 Malá sála MsKS Medvedzie
Slávnostné stretnutie viacnásobných darcov krvi nášho mesta
22. 5. o 1900 Veľká spoločenská sála Tvrdošín
Batôžkový majáles – hrá DJ M. Gáll
27. 5. celodenná akcia v Tvrdošíne
Challenge day 2009
28. 5. o 1400 Malá sála MsKS Medvedzie
Hudobná súťaž v keyboarde - organizuje Súkromná ZUŠ
7. 5. do 22. 5. vo Výstavnej sále MsKS Medvedzie.
FRIVOLITKA a iné ručné práce
Výstava je inštalovaná pod hlavičkou Mesta Tvrdošín, Žilinského samosprávneho kraja, Oravského kultúrneho strediska
D. Kubín, Klubu výšivky a ručných prác pri OKS S. Kubín,
Etnografického múzeua v Krakove „Lud-art“ .

Pozvánka
do kina
Pripravili sme pre vás

BLESK – animovaná komédia
17. 5. 2009 (nedeľa) o 1800
AKO SA ZBAVIŤ PRIATEĽOV
A ZOSTAŤ ÚPLNE SÁM – komédia
22. 5. 2009 (piatok) o 1800
POKOJ V DUŠI – dráma
24. 5. 2009 (nedeľa) o 1800
V kine Javor môžete využiť kultúrne poukazy!

Aby bol každý deň pestrofarebná dúha

V dňoch 14. a 15. apríla sa v mestskom
kultúrnom stredisku konalo vzdelávanie učiteliek materských škôl s názvom „Tvorba školského vzdelávacieho programu pre materské
školy“. Podujatie zabezpečilo Metodicko-pedagogické centrum Bratislava pod odbornou
garanciou PhDr. Viery Hajdúkovej, PhD, z
ministerstva školstva, lektorkou projektu bola
Mgr. Daniela Filková, školská inšpektorka.
Akcia nadväzovala na úspešný projekt vzdelávania riaditeliek materských
škôl, ktorý prebehol na celom Slovensku v októbri a novembri minulého roka.
Cieľom tohto projektu je tvorba školských vzdelávacích programov materských
škôl, ktoré podľa nového školského zákona

musia mať materské školy do septembra
vypracované.
Výchovno-vzdelávacia činnosť v MŠ sa
už aj v tomto roku riadila programom ISCED
0, ktorý zahŕňa ciele výchovy a vzdelávania v
MŠ, kompetencie dieťaťa predškolského veku
a obsah výchovy a vzdelávania s obsahovými
a výkonovými štandardmi.
Súčasťou programu je i stručne vymedzený stupeň vzdelania a profil absolventa
materskej školy, ktorý získa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Vzdelávania sa zúčastnilo takmer 100
učiteliek z materských škôl Tvrdošínskeho
okresu.
Veríme, že materské školy svojím eru-

dovaným prístupom potvrdia skutočnosť,
že v nich pracujú veľmi flexibilné, odborne
zdatné a profesionálne konajúce učiteľky,
a vytvoria zaujímavé školské vzdelávacie
programy odrážajúce špecifiká jednotlivých
materských škôl.
Ako hodnotí vzdelávanie Mgr. Monika
Lajmonová, učiteľka MŠ Medvedzie 138?
„Možnosť zúčastniť sa vzdelávania privítala každá z nás. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že súčasný dvojúrovňový model riadenia
škôl si vyžaduje tvorbu Školských vzdelávacích programov, ktorý si každá MŠ dotvára
na základe poznania Štátneho vzdelávacieho
programu Dieťa a svet a prispôsobuje si ho na
vlastné podmienky, potreby detí a rodičov. Aby

sme následne mohli koncipovať triedne vzdelávacie programy, časovo-tematické plány,
projektovať edukačné aktivity, transformovať
z učiva zmysluplné a pre deti zrozumiteľné
celky, potrebujeme okrem dôležitých skúseností aj veľa nových informácií a podnetov.
Práve preto patrí veľká vďaka Mgr. Daniele
Filkovej, ktorá zmysluplným prezentovaním
teoretických východísk, dôležitých pri tvorbe
programu, a praktických rád a odporúčaní,
určite pomohla každej z nás preklenúť bariéru
medzi dlhoročným – zaužívaným a moderným
– dnes nevyhnutným spôsobom plánovania v
MŠ, pretože materská škola má dať dieťaťu
taký základ, aby malo po celý život potešenie
zo vzdelávania.“

Priestory v MsKS v Tvrdošíne patrili 26.marca zdravotne postihnutým
občanom. Vyše stovky členov ZO ZZPO
sa zišlo na svojom výročnom rokovaní.
Základná organizácia s viac ako 200
členmi patrí medzi najväčšie na Orave.
Informácie a správa o činnosti v podaní predsedníčky základnej organizácie
Marty Bakošovej boli pre prítomných
účastníkov veľmi užitočné aj preto, že bol
v tejto oblasti prijatý nový zákon.
Ku pravidelnej činnosti organizácie patria rekondičné pobyty. Vlani sa
uskutočnili štyri, tri v Turčianskych
Tepliciach a jeden v Oraviciach, ktorých
sa zúčastnilo vyše dvesto dospelých osôb
a dvadsaťšesť detí s rodičom. Uskutočňovala sa pravidelná poradenská činnosť
pre členov združenia, nechýbali výlety do
Oravíc s možnosťou kúpania sa za symbolický poplatok, ktorý umožňuje mesto

svojim občanom. Vydarená bola aj akcia
„Daruj úsmev deťom“ a nechýbala ďalšia
činnosť. Rekondičné pobyty pre tento rok
sa uskutočnia len v Oraviciach aj preto,
že súčasná kríza siahla do peňaženiek aj
týchto občanov. V tejto turistickej destinácii ich to vyjde o niečo lacnejšie, ušetria
na cestovnom.
Z noviniek, ktoré platia od prijatia
nového zákona by sme mohli spomenúť
parkovací preukaz, ktorý vystrieda staré
označenie motorového vozidla. Ten si
môžu občania vybaviť priamo v Tvrdošíne a nemusia preň cestovať do Žiliny.
Tí, ktorí majú staré preukazy zdravotne
ťažko postihnutej osoby (ŤZP, ŤZP-S),
ale aj staré označenie vozidla, nemusia
ich meniť, pretože tie platia až do konca roka 2013. Nový je aj príspevok na
zdvíhacie zariadenie. Pri opakovaných
mesačných príspevkoch na diétu, hygie-

nu, šatstvo, benzín bola podľa starého
zákona hranica príjmu dvojnásobok životného minima a teraz je trojnásobok.
Zavedené boli aj zoznamy pomôcok,
na ktoré je možné dostať príspevky a sú
tu tiež maximálne zohľadňované ceny,
bol vydaný zoznam stavebných prác a
materiálov pri príspevku na úpravu. Od
platenia koncesionárskych poplatkoch
sú občania s ŤZP oslobodení spolu s
ich rodinnými príslušníkmi, pokiaľ žijú
s nimi v spoločnej domácnosti. (jh)

v termínoch: I. turnus: od 6. 7. - 11. 7.
(pre dieťa s ŤZP a jeho rodiča), II. od
27. 7.- 1. 8., III. od 10. 8. - 15. 8. a IV.
od 24. 8.-29. 8.
Cena pobytu: 95 euro (2 862 Sk).
V prípade záujmu o pobyty prednosť
majú držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S. Záujemcovia o rekondičný pobyt
nech sa hlásia najneskôr do 30. apríla.
Bližšie informácie získate u tajomníčky ZZPO, o. z. Marty Bakošovej
na č. tel.043/532 2805. Poplatok za
rekondičný pobyt je možné uhradiť
bezhotovostne v banke, alebo poštovou poukážkou na účet ZZPO, o. z. č.:
0322508034/0900, variabilný symbol:
37907361 v správe pre adresáta treba
uviesť aj termín nástupu.

Rekondičné pobyty v Oraviciach

Rapkáče a verkle zneli Medvedzím

Veľkú zásluhu na oživení dávnej veľkonočnej tradície v miestnej časti Tvrdošína v Medvedzí
má Občianske združenie Med-

vedzie. Počas Veľkého piatku a
Bielej soboty, kedy sú na znak
piety umučenia, ukrižovania a
pochovania Ježiša Krista zaviazané všetky zvony, skupina malých i väčších detí organizovane
s rapkáčmi a verklíkmi už ráno

o šiestej, na obed o dvanástej a
večer zase o šiestej hodine ide od
zvonice celou miestnou časťou a
zvukmi rapkáčov nahrádza zvuk
zvonov.
Mladých nadšencov počas
tejto veľkonočnej tradície organizuje Stanislav Ceglár a nebolo
tomu inak ani v tomto roku. „Tradíciu sme obnovili pred deviatimi
rokmi, ako spomienku na naše
detstvo, ktorú sme opäť začali
propagovať a s patričným nadšením sa zapojili aj deti. Niektoré z
nich majú kúpené rapkače, ďalšie
kúpilo OZM, niektoré boli vyrobené podomácky. Túto aktivitu
veľmi kvitovali aj starší občania,
ktorí sa radi v spomienkach vracajú do svojho detstva. Myslím,
že je dobré ak sa takto mladí
ľudia podieľajú na zachovávaní
dávnych tradícií. Robíme to radi
a verím, že táto veľkonočná tradícia tu ostane naveky,“ povedal
nám Stanislav Ceglár.
Deväťročný Tadeáš Medvecký
sa pochválil, že sa mu páči takto
chodiť s rapkáčom. O občerstvenie pre mladých nadšencov sa
postarali sponzori.
(jh)

Zasadili desať jedličiek

Deň Zeme si pripomíname aj
preto, aby sme si aspoň raz do roka
intenzívnejšie uvedomili svoju závis-

losť na cenných daroch, ktoré sú nám
prostredníctvom Zeme poskytované.
Potrebné je hovoriť o tom, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a
rovnováha všetkého živého na tejto
planéte je vzácna, obdivuhodná, no
veľmi krehká.
Geniálna dokonalosť nespočetných
väzieb vzájomnej užitočnosti všetkého
živého i zdanlivo neživého, čím je Zem
obdarovaná, by nás mala napĺňať nie
krátkozrakým majetníckym nutkaním
ovládať a drancovať, ale naopak - nemým úžasom, obdivom a pokornou
túžbou učiť sa od Zeme a chrániť jej
poklady pre budúce generácie ľudí a
ostatných tvorov.
Deň Zeme si pripomenuli aj deti z
MŠ Krásna Hôrka, ktoré s učiteľkami
v areáli škôlky vysadili v utorok desať
jedličiek, ktoré im poskytol Ján Cieker
predseda urbáru v Krásnej Hôrke. Ešte

pred vysadením si deti pobesedovali
o životnom prostredí, zodpovednosti
k prírode, ale aj to, ako je potrebné
starať sa o svoje okolie, v ktorom všetci
žijeme.
A potom už bolo
vonku veselo, deti do
pripravených jám začali nosiť hlinu, kde
s pomocou učiteliek
I reny Ond rejáko vej, Lýdie Žuffovej,
Zuzky Jančekovej a
kuchárky Karolíny
Balúnovej zasadili
jedličky. Na záver si
deti pri vysadených
stromčekoch ešte zarecitovali i zaspievali a dostali aj odmenu za dobre
vykonanú prácu, sladký cukrík.

Rekondičné pobyty

Združenie zdravotne postihnutých
Oravy, o. z. Tvrdošín v spolupráci s
Ministerstvom práce sociálnych vecí a
rodiny SR organizuje týždenné rekondičné pobyty pre občanov v Oraviciach

Rekondičné pobyty

Združenie zdravotne postihnutých Oravy vám
oznamuje, že sú ešte voľné rekondičné pobyty pre deti
s preukazom ŤZP/S s rodičom zdarma s nástupom od
6. 7. - 11. 7. v chate v Oraviciach. Bližšie informácie
na č. tel.: 5 32 28 05.

Dostali sa do finále

Semifinále súťaže Orava má
talent sa uskutočnilo 19. apríla v
Námestove. Z dvoch konkurzov do
semifinále postúpilo 23 súťažiacich,

predstavili sa v hre na husle, klávesy
či harmoniku, predviedli show dance, hip hop, breake dance, latinsko
americké tance, country, cigánske
tance, módnu prehliadku, spev. Naše
mesto reprezentovali Ján Gerát, ktorý
imitoval Michaela Jacksona, Diana
Krišková spievala a Sandra Harkabuzová predviedla show dance.
Porota mala ťažké rozhodovanie, do finále mohli postúpiť
len desiati súťažiaci, ale porota
udelila ešte dve divoké karty,
takže nakoniec sa vo finále sa
predstaví 12 súťažiacich. Tvrdošín
bol úspešný, pretože do finále sa
prebojovali všetci traja súťažiaci. Budú bojovať o hlavnú cenu,
ktorou je 330 euro a iné hodnotné
ceny,“ povedala nám Iveta Hutyrová, ktorá na súťaž pripravovala S.
Harkabuzovú.

Škola má nové fitnescentrum

Ešte vlani podala škola projekt v
rámci programu rozvoja športových
tried a ten bol úspešný. Bližšie nám
ho predstavila riaditeľka ZŠ M. Medveckej Dagmar Šašková.
„Na základe projektu rozvoja
športových tried, v ktorom sme boli
úspešní sa nám podarilo získať
finančné prostriedky, ktoré sme použili na vybavenie tohto školského
fitnescentra, ale aj na zakúpenie ďalších športových potrieb. Finančnou
čiastkou ešte prispelo ministerstvo
školstva, mesto a naša škola. Na základe tejto pomoci sa nám podarilo

jej pribudlo nové športové centrum.“
„Fitnescentrum budú využívať
hlavne žiaci počas telesnej výchovy
a ďalších aktivít, ale k dispozícii
bude aj ostatným školským pracovníkom, dohliadať na chod a starať sa o tieto športové zariadenia
bude telocvikári,“ dodala riaditeľka.
A čo vo fitnescentre je žiakom k
dispozícií? Odpovedal nám telocvikár Jaroslav Florek.
„K dispozícií tu máme bežiaci pás,
stacionárne bicykle (cyklotrenažér).
Je to vlastne simulátor cestného bicykla - určený pre tréning, steppery,

vybudovať takúto peknú miestnosť
do ktorej sme kúpili rôzne športové
náradie. Miestnosť v ktorej bola
niekedy školská družina sa už dlhšie nevyužívala a tak sme tu najprv
vymenili okná, vymaľovali a na
podlahu dali nový koberec. Niekoľkoročný sen našich telocvikárov sa
teda naplnil a škola sa môže tešiť, že

viacúčelovú vežu so závažím, stroje
na posilňovanie brušných svalov,
chrbta a hrazdu. Všetky tieto zariadenia využijú hlavne žiaci športovej
triedy - futbalisti pri zimnej príprave,
ale samozrejme aj ostatní v rámci
svojich možnosti a posiľovacia veža
je tu aj pre učiteľov, aby si mohli aj
oni zacvičiť.“

Súťaž
o najkrajšiu predzáhradku
Vážení občania, aj v tomto
roku naše mesto organizuje
súťaž o najkrajší balkón,
predzáhradku, či kvetinový
záhon pred vašim domom.
Veríme, že sa zapojíte do tejto
súťaže. Najkrajšie balkóny a
predzáhradky budú odmenené vecnými cenami. Priložme
spoločne ruku k tomu, aby
naše mesto aj v tomto roku
opäť zakvitlo.
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Líder súťaže u nás prehral po dobrom výkone našich
Tvrdošín - Turany 0:4 (0:2)
Tvrdošín si odviezol z Belej bod
Belá - Tvrdošín 2:2 (1:1), góly:
Baláž, Ma. Medvecký.
O vedúci gól sa postaral Baláž,
ktorý sa najlepšie zorientoval po
trestnom kope Sirotu a vyrazenú
loptu brankárom v 14. min. dorazil
bez problémov do siete a viedli sme
0:1. V 35. min. po rohovom kope
domáci vyrovnali. V 70. min. Ma.
Medvecký nás opäť poslal do vedenia, Belá v závere však po rohu
vyrovnala na 2:2.
Dve štandardné situácie nás obrali
o plný bodový zisk, no i tak je treba poďakovať všetkým hráčom za výkon.

Hutira rozhodol
z pokutového kopu

Tvrdošín - Trebostovo 1:0 (0:0)
Od začiatku duelu sme sa zahryzli do svojho súpera a väčšina zápasu
sa odohrala na súperovej polovičke.
V 28. min. sme sa radovali z gólu,
kedy skončil za bránkovou čiarou
hosťujúci brankár Ziman s loptou,
ale hlavný rozhodca nechal pokračovať v hre a gól neuznal. O gól sa
pokúšal v 52. min. Novák z trestného
kopu, ale jeho strela skončila len na
múre hosťujúcich hráčov. Keď už sa
zdalo, že zápas skončí remízou v 87.
min. hosťujúci hráč zahral v pokutovom území rukou a rozhodca ukázal

na značku pokutového kopu. Loptu si
postavil Hutira a zabezpečil pre nás
tak potrebné tri body.

trebné za dobrý výkon poďakovať,
urobili to po zápase aj diváci, keď im
za predvedený výkon zatlieskali.

Stráňavy - Tvrdošín 0:1 (0:1),
gól: Hutira.
Bojovali sme celý zápas srdnatejšie
a vyplatilo sa. Domáci brankár podbehol loptu a hráčom v poli neostávalo
nič iné len vyraziť loptu smerujúcu do
brány rukou. Loptu na značku pokutového kopu si postavil Hutira a v 20.
min. a bezpečne premenil.
Domáci ešte v závere vystrčili
drápky, ale Tvrdošín už víťazstvo z
rúk nepustil a zaslúžene si odviezol
zo Stráňav tri body.
Predmier - Tvrdošín 2:0
V dohrávke i napriek dobrej hre
sme nedokázali streliť ani gól.
Tvrdošín - Závažná Poruba 2:0
(0:0), góly: Baláž a Kováč.
Machunka, Bukový, Hradský,
Baláž, Maslo, Válek, Gavula, Medvecký, Palider, Novák, Batuna, striedali: Florek, Kováč a Bednár.
Naši nastúpili proti vedúcemu
celku súťaže a už v prvom polčase
ukázali viac z hry. Góly sme však
strieľali v druhom polčase. V 55.
min. otvoril skóre Baláž z trestného
kopu a konečný výsledok stanovil
striedajúci Kováč. Chlapcom je po-

Dúbrava - Tvrdošín 1:2 (0:1),
góly: Gavula, Válek.

Zo Stráňav sme
priviezli tri body

V Dúbrave sme vydolovali tri body
Výsledky našich mládežníkov

V priebežnej tabuľke sú starší a
mladší dorastenci v tretej futbalovej
lige na 12. mieste.

3. liga starší dorast

Dolný Kubín - Tvrdošín 5:0 (3:0)
Tvrdošín - Martin 2:1 (1:0), góly:
Mihálik 2.
Badín - Tvrdošín 5:0 (4:0).
Tvrdošín - Čierny Balog 1:0 (0:0),
gól: Ferenčík.
Tvrdošín - Námestovo 1:1 (0:0),
gól: Kováč.

3. liga mladší dorast

Dolný Kubín - Tvrdošín 4:1 (3:0),
gól: Ferenčík
Tvrdošín - Martin 2:4 (2:3), góly:
Gregorec, Ondrek.
Badín - Tvrdošín 4:2 (3:0), góly
hostí: Mensár, Gregorec.
Tvrdošín - Č. Balog 4:0 (3:0),
góly: Janček 2, Maslo, Kovalík.
Tvrdošín - Námestovo 3:1 (0:0),
góly: Bača, Kovalík, Mensár.

1. liga starší žiaci:

Tvrdošín - Žiar 0:0

Tvrdošín - Dolný Kubín 0:7 (0:2).
Tvrdošín - Čadca 0:2 (0:0).

1. liga mladší žiaci:

Tvrdošín - Žiar 1:1 (1:0), gól:
Galas
Tvrdošín - Dolný Kubín 1:3 (1:1),
gól: Lajš.
Tvrdošín - Čadca 1:4 (0:3 ), gól:
Repka.

Prípravka

Ďalšie zápasy odohrala futbalová prípravka tentoraz na turnaji v
Nižnej.
Nižná - Tvrdošín 2:1 (1:0), gól:
T. Buc.
Tvrdošín - Trstená 2:0 (2:0), góly:
P. Dreveňák, Pánik.
Tvrdošín - O. Jasenica 0:5 (0:3).

Juraj Bača s mladšími žiačkami, zľava víťazka K. Moravčíková, L. Murínová, A. Bednárová a L. Lemonová.

Halový tenisový turnaj pre deti a mládež
V sobotu 18. 4. v nafukovacej
hale v Tvrdošíne sa uskutočnil
už 2. ročník halového tenisového
turnaja pre deti a mládež . Hlavnému organizátorovi Mgr. Jurajovi
Bačovi sa prihlásilo na turnaj 34
hráčov z celej Oravy. Súťažilo
sa v 5 kategóriách: mladší žiaci,
mladšie žiačky, starší žiaci, dorastenky a dorastenci. Milým prekvapením turnaja bolo prihlásenie sa
6 mladších žiačok, kde suverénne
najlepšou hráčkou bola Karin
Moravčíková. Vidieť radosť z hry
u týchto detí bola najväčšou odmenou. Kategória mladších žiakov
dopadla približne podľa očakávania, úlohu favorita potvrdil Juraj
Machunka, ale okrem neho sú tam
aj ďalšie veľké talenty. Starších
žiakov bolo prihlásených najviac
a stretlo sa tam veľa vyrovnaných
hráčov. Jednému z favoritov sa
nepodarilo dostať ani len do se-

mifinále. Zápasy v tejto kategórii
boli plné prekvapení a emócii až
do poslednej chvíle. K víťazstvu
dopomohla Jurajovi Bobčekovi
aj fyzická vyspelosť a dvojročný
vekový rozdiel, ale víťazstvo mu
patrí zaslúžene. Aj napriek tomu,
že v kategórii dorasteniek súťažili
len tri hráčky, boli spestrením
celého turnaja. Vyhrala ako vždy
Petra Moravčíková. Uznanie patrí
aj Júlii Olexovej, hosťujúcej staršej
žiačke Ružomberka, ktorá hrala v
tejto vyššej kategórii a aj napriek
zraneniu členka dohrala turnaj so
cťou. Najstaršími na turnaji boli
dorastenci, finále lepšie zvládol a
tým aj víťazom tejto kategórie sa
stal Juraj Sameliak. Prví štyria v
každej vekovej kategórii získali
víťazné poháre a vecné ceny. Touto
cestou ďakujú mestu Tvrdošín a
všetkým sponzorom, ktorí podporili halový tenisový turnaj.

Výsledky v jednotlivých vekových kategóriách:
Mladší žiaci: 1. Juraj Machunka, Trstená, 2. Juraj Leginus,
Habovka, 3. Marek Žemlička,
Tvrdošín, 4. Peter Tabačka, Dolný Kubín.
Mladšie žiačky: 1. Karin Moravčíková, Dolný Kubín, 2. Lenka
Murínová, Dolný Kubín,
3. Aneta Bednárová, Tvrdošín,
4. Linda Lemonová, Tvrdošín.
Starší žiaci: 1. Juraj Bobček,
Dolný Kubín, 2. František Harmata, Habovka, 3. Michal Tuka, Nižná, 4. Jakub Dunčič, Námestovo.
Dorastenky: 1. Petra Moravčíková, D. Kubín, 2. Táňa Tabačková, Dolný Kubín, 3. Júlia Olexová,
Námestovo.
Dorastenci: 1. Juraj Sameliak,
Oravské Veselé, 2. Benedikt Kičin,
Nižná, 3. Marek Šangala, Nižná, 4.
Marián Murín, Mútne.

Do nového ročníka s novým názvom
Pred bránou Závažnej Poruby bolo často horúco, tak ako v tomto prípade, keď
naši kopali jeden z rohových kopov.

Fonfer si zabehol jubilejný štyridsiaty maratón
V Bratislave sa 29. marca uskutočnil 4. ročník bratislavského
mestského maratónu (ČSOB Bratislava Marathon 2009), ktorého
sa zúčastnili aj naši bežci a medzi
tisíckou bežcov sa nestratili. V.
Fonfer z Tvrdošína skončil na 56.

mieste časom 3:35,14, pre neho to
bol už jubilejný štyridsiaty maratón. Polmaratón si odbehla aj
Mária Belvončíková z Tvrdošína
a skončila na peknom 40. mieste
časom 1:57,31. Najstarším účastníkom bol tiež bývalý Oravčan,

78-ročný rodák z Ústia Ján Bulla, ktorý polmaratón zabehol za
3:01.
Vo všetkých súťažiach v rámci
bratislavského podujatia štartovalo
rekordných vyše 2500 bežcov.
(jh)

Janko v Poľsku porazil Viktora
V nedeľu 26. 4. sa piati Oravci
predstavili na 8. ročníku Krakowia
maratónu, ktorého sa zúčastnilo
vyše 1 600 pretekárov. Za ideálneho počasia a početnej diváckej kulisy trať viedla aj po nábreží Visly a
nechýbali medzi nimi ani naši, Ján
Balún skončil na 203. v čase 3:49,05
a porazil svojho skúsenejšieho
kolegu V. Fonfera, ktorý zabehol
maratón v čase 4:12,50 a skončil
až na 324, ako nám povedal, tentoraz sa mu nedarilo podľa predstáv,
pretože nebol v najlepšej forme a
po dlhej dobe zabehol maratón pod
štyri hodiny, čo ho veľmi mrzelo.
Viktor je však bojovník a veríme,
že v ďalšom maratóne to bude už
zase čas pod štyri hodiny.

Tvrdošínska florbalová liga 2009
II. ročník amatérskej florbalovej
ligy „O putovný pohár primátora
mesta“, ktorý zorganizoval Florbalový Klub Tvrdošín v spolupráci s
mestom úspešne pokračuje, družstvá už odohrali osem zápasov. V
aktuálnej tabuľke je naše družstvo
na 1. mieste.
Výsledky našich mužov:
Fbk Tvrdošín - Zeman 7:2, (4:0),

góly: M. Tomaga 2, M. Uhlík 2, T. Kuník, J. Planieta, P. Uhlík.
Fbk Tvrdošín - MŠK Trstená 8:3,
(4:1), góly: M. Tomaga 2, J. Kuloštiak 2,
J. Planieta 2, M. Ferianc, M. Uhlík.
Fbk Tvrdošín - Fbk Nižná 6:7, (2:3),
góly: T. Kuník 2, J. Kuloštiak , J. Planieta, M. Uhlík, J. Daňa.
Fbk Tvrdošín - Fbc Bears Medvedzie
9:1, (2:0), góly: T. Kuník 4, J. Kuloštiak

2, M. Tomaga, M. Medvecký, P. Uhlík.
Fbk Tvrdošín - MY Floorball 0:3,
(0:1), góly: W. Pala, L. Dzioboň, M
.Gasenica.
Fbk Tvrdošín - Žatva 90 5:3, (1:1),
góly: J. Kuloštiak 2, J. Planieta, M. Uhlík, T. Šurina.
Fbk Tvrdošín - MK-Šport Nižná 6:1,
(3:0), góly: J. Planieta 2, M. Uhlík 2, T.
Kuník, M. Tomaga.

Stolní tenisti na výročnej
schôdzi (10. 4.) bilancovali svoje
pôsobenie. Zvolili si nový 7-členný
výbor: Ing. Ján Buczacki, Roman
Belopotočan,
Já n A rga lá š,
Martin Kysel,
Ing. Peter Eckert, Juraj Teplanský a Vlastimil Fábry.
Od nové ho súťažného
ročníka po odčlenení Nižnej
budú niesť nový
názov Mestský
stolnotenisový
klub Tvrdošín
(skratka MSTK
Tvrdošín).
Zo športových výsledkov sa
najviac cení 3. miesto Jakuba

Michalčíka na majstrovtvách stredoslovenského regiónu v dvojhre
mladších žiakov a tiež 3. miesto
Romana Belopotočana v dvojhre

mužov, čim si zabezpečil účasť na
majstrovstvách SR jednotlivcov
mužov.

V súťažiach družstiev mužov
sme dosiahli pekné umiestnenia v
1. lige 4. miesto, v 3. lige 10. miesto,
v 7. a 8. lige obsadili muži prvé
miesto. Dorastenci skončili v
najvyššej krajskej súťaži na
3. mieste, starší
žiaci a mladší
žiaci obsadili
7. miesto.
V medzisúťažnom období
bude potrebné
vykonať všetk y pot rebné
zmeny v súvislosti so zmenou
názvu a samozrejme pokračovať v tréningovej
činnosti a plniť úlohy, ktoré si dali
na výročnej schôdzi.

Vzorná reprezentácia školy a mesta
Medzinárodný halový futbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil 7. - 8. 4. v Bzenci (ČR)
organizátorsky zabezpečovalo
Stredné odborné učilište lesnícke a rybárske Bzenec a turnaja
sa zúčastnilo aj družstvo žiakov SOŠ - lesníckej Tvrdošín.
Vedúcim akcie bol Mgr. Ivan
Šula. Dopravu a pedagogický
dozor zabezpečoval Bc. Pavol
Szabo. Zápasy sa odohrávali v
telocvični Stredného odborného
učilišťa lesníckeho a rybárskeho
v Bzenci. Naše družstvo na turnaji neprehralo a dosiahlo tieto
výsledky: SOŠ-lesnícka Tvrdošín : SOULaR Bzenec (ČR)
7 :7, Tvrdošín : SOULZ Frídek
Místek (ČR) 8:7, Tvrdošín : SOŠ
- Nové Mesto na Morave (ČR)
2:1, Tvrdošín : SOUL Šternberk
(ČR) 7:2.
Konečná tabuľka: 1. Tvrdošín
10 bodov, 2. Nové Mesto na Morave - 9, 3. Bzenec - 7, 4. Šternberk - 3, 5. Frídek Místek - 0.
Dr užstvo z Tvrdošína sa
stalo víťazom turnaja, pretože
predvádzali najkrajšiu, najtechnickejšiu a najkultivovanejšiu,

hru, najlepším hráčom turnaja
bol kapitán družstva Juraj Gelčinský. Všetci hráči sa futbalom
bavili a aj ich správanie a vystupovanie počas celej akcie bolo
vzorné a reprezentácia školy,
ako aj mesta Tvrdošín bola na
vysokej úrovni. Vedúci akcie
Mgr. Ivan Šula a Bc. Pavol Szabo
aj touto cestou ďakujú všetkým

futbalistom, ktorí sa turnaja
zúčastnili, ale aj tým, ktorí túto
akciu podporili, pomohli pri
jej organizácií a aj finančne ju
zabezpečili. Poďakovanie patrí
tiež Ing. Jánovi Bukaiovi, riaditeľovi neziskovej organizácie
ARVA SALUTARIS ET LITERA za poskytnutie dopravného
prostriedku.
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