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Univerzita našla svoje miesto v Tvrdošíne
V obradnej miestnosti našej rad- k prítomným sa prihovorili aj K. štúdie a anglické kultúrne štúdie.
nice sa 17. septembra t. r. stretli štu- Krnová, E. Langsteinová a primátor
Na dennom štúdiu v Banskej Bysdenti Univerzity Mateja Bela Banskej nášho mesta. Okrem iného poďako- trici začalo študovať tento odbor 250
Bystrice, ktorí v našom meste budú val všetkým, ktorí sa na etablovaní študentov, pričom na štúdium u nás
študovať moderný a atraktívny odbor vysokoškolského štúdia v našom v Tvrdošíne sa v sobotu zapísalo 35
akreditovaný pod názvom „Európske meste podieľali, hlavne E. Kolláro- študentov.
kultúrne štúdie“, so širokým uplatne- vej, ale aj vedúcim predstaviteľom
V závere sme oslovili pani profením nielen na Slovensku, ale aj v štá- Fakulty M. Bela. Novým študentom sorku E. Kollárovú aby nám povedala
toch Európskej
svoje prvé dojmy
únie. Slávnostz úvodného dňa.
ného otvorenia
- Ja som nadsa zúčastnili
šená takou úžasprorektor pre
nou žičlivosťou
vedu a výskum
našich oﬁciálnych
v pôsobnospredstaviteľov z uti ktorého sú
niverzity a dekaaj medzinánátu, lebo si mysrodné vzťahy
lím, že tie slová
Prof. Dr. Pavol
na otvorení neboli
Odaloš, CSc.,
len formálne, ale
prodekanka
bolo vidieť ako
pre vedeckoim záleží na tom
výskumnú činaby sa v Tvrdošínosť a medzine štúdium otvonárodné vzťarilo. Myslím si,
hy doc. PhDr.
že prišli všetci tí,
Kristína Krnoktorí naozaj majú
vá, CSc., Prof.
záujem o štúdium
PhDr.
Eva
a nie o papier
Langsteinová,
a mne to vyhovuCSc., primátor Príhovor Prof. Dr. E. Kollárovej k prvým študentom univerzity v Tvrdošíne.
je. Veľmi si cením
nášho mesta
pomoc mestského
Ing. Ivan Šaško, profesori a študenti. a profesorom poprial veľa študijných úradu, pána primátora, ktorý nám
Úvodným uvítacím slovom sa ku úspechov.
vyšiel v ústrety a poskytol tie krásne
prítomným prihovorila gestorka Prof.
Po slávnostnom otvorení vyso- priestory, ale aj starostlivosť o hostí
PhDr. Eva Kollárová, PhD, ktorá je koškolského štúdia už nasledovali a študentov. Netreba zabudnúť ani
Fakultou humanitných vied poverená prvé prednášky, ktoré sa uskutočnili na pomoc priemyslovky, kde nám
viesť toto vysokoškolské štúdium. v priestoroch našej radnice. Študenti pripravujú miestnosť, pretože ďalšia
Samotný akt otvorenia štúdia patril absolvovali prednášky na tému antic- prednáška 24. septembra bude práve
prorektorovi Pavlovi Odalošovi, ké kultúrne štúdie, slovenské kultúrne tam.
(jh)

Šarišan dvíhal návštevníkov zo sedavej polohy
„Nesmúťte Tvrdošínčania, o rok Vás tu opäť rada privítam...“
Bude pršať alebo nebude, aj to
bola jedná z otázok, ktorá trápila organizátorov 15. ročníka Folklórnych

Oravíc“, ktoré pripravilo naše mesto.
Folklórne podujatie začalo o jedenástej hodine dopoludnia sv. omšou
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túto záležitosť nepodarilo dotiahnuť
do zdarného konca.
Aj v tomto roku organizátori pripravili
pre účastníkov folklórnych slávností milé
prekvapenie v podobe medovníkového
srdiečka s nápisom Oravice 2005, ktoré
pripravili šikovné ruky našich žien z MŠ,
ZŠ a kultúrneho strediska. Určitým spestrením pred hlavným programom bolo aj
vystúpenie dychovej hudby Oravanky
(Pokračovanie na 4. str.)
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Skalka ako pútnické miesto

Skalka, ktorá sa vypína nad Medvedzím, ale aj nad celým našim mestom
sa stala vo štvrtok 15. septembra na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska centrom veriacich nielen
z Tvrdošína, ale aj z okolitých obcí.
Sviatočná púť od kostolíka v Medvedzí až na Skalku vyvrcholila slávnost-

nou sv. omšou, ktorú celebroval vdp. Ján
Marhevka, spolu s kaplánom Branislavom Kožuchom.
Veríme, že toto pútnické miesto nášho
mesta sa stane oázou zmierenia a pokoja
pre všetkých nás a že tu budeme aj v budúcnosti nachádzať duchovné povzbudenie do nášho života.

Blížia sa voľby do samosprávnych krajov
V sobotu 17. septembra t.r. sa
v Žiline konalo prvé stretnutie kandidátov na poslancov do Žilinského
samosprávneho kraja pre voľby do
VÚC, ktoré sa uskutočnia 26. novembra 2005.
Politické strany Smer, SNS, HZD,
ANO uzatvorili vzájomnú koaličnú
dohodu pre voľby do VÚC, do ktorých sa v Žilinskom kraji z tejto koalície uchádza 57 kandidátov.
Za kandidáta na predsedu kraja z
tejto koalície bol vybraný Juraj Blanár
poslanec NR SR za Smer.
Za okres Tvrdošín v ktorom môžu

byť zvolení traja poslanci boli dohodou v tejto koalícii vybratí Ing. Jozef
Ďubiak z Trstenej, ktorý v doplňujúcich voľbách kandidoval na primátora
v Trstenej, Bc. Vlasta Jančeková poslankyňa MsZ a zástupkyňa primátora
a Ing. Ivan Šaško, primátor, ktorý
v súčasnom období pôsobi v zastupiteľstve VÚC ako nezávislý poslanec.
Na stretnutí v Žiline bola organizačne schválená volebná kampaň, kde
zároveň boli prezentované ciele Žilinského kraja ako aj nášho regiónu.
O prípravách na voľby do VÚC vás
budeme priebežne informovať.

Primátor na otvorení akademického roka
Rektor Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici pozval na slávnostne
otvorenie akademického roka 2005/2006
a slávnostné zasadnutie vedeckej rady,
ktoré sa konalo v pondelok 19. septembra, aj primátora nášho mesta Ing. Ivana
Šašku.
Slávnostné zhromaždenie univerzity
bolo umocnené odovzdávaním čestných
doktorátov, ako aj účasťou významných

spoločenských a politických osobností
Slovenska.
Pripravenú „Garden party“ využil
primátor mesta na osobné rozhovory
a diskusie o aktuálnych problémoch Slovenska a najmä nášho regiónu s mnohými
osobnosťami a najmä rektorom Univerzity prof. Ing. Milanom Murgašom, CSc.,
ktorý je nielen jeho bývalý spolužiak, ale
aj dobrý osobný priateľ.

Srdečne Vás pozývame na Dni Tvrdošína
Na Michalskom námestí bude tradičný jarmok
Tešíme sa na spoločné stretnutie
v piatok a v sobotu 23.-24. septembra 2005

Wojt Gminy Koscielisko Bogdan Pitoň, Zuzana Martináková, poslankyňa
NR SR a primátor mesta pri otvorení už XV. ročníka Folklórnych Oravíc.
Oravíc. Zdá sa, že v tomto prípade
nám opäť bolo naklonené aj počasie
a v nedeľu 24. júla t.r. bolo v Oraviciach veľmi príjemné počasie. Oravice sa po daždivom týždni „zobudili“
do pekného dňa a postupne sa začali
napĺňať už od ranných hodín „domorodcami“, návštevníkmi z okolitých
obcí, ale aj hosťami zo zahraničia,
aby sa spoločne pobavili pri dobrom
folklóre na 15. ročníku „Folklórnych

v tvrdošínskom kostole, ktorý je zasvätený sv. Anne. I keď bola omša
tentoraz pred kostolíkom, pri troche
zhovievavosti sa mohla uskutočniť
na pódiu tribúny, kde boli k tomuto
účelu pripravené ideálne podmienky,
už aj z toho dôvodu, že počas omše
neustále prichádzali ďalší návštevníci
a cesta bola takpovediac neprejazdná.
Ale to je už v kompetencií iných,
pretože aj napriek snahe mesta sa

pri celodennom programe, ktorý je venovaný občanom nášho mesta.
Program začne v piatok o 1400 vystúpením ZUŠ Tvrdošín, ďalej sa
predstavia Goralská muzika z Liesku, FS ORAVAN, fujarista Jaroslav
Sloboda z Martina, známy imitátor „JOŽKO JOŽKA“ z Východného Slovenska, dychovka TVRDOŠANKA a od 1815 sa bude pokračovať jarmočnou zábavou. Do
tanca a na počúvanie bude hrať hudobná skupina P. MEDVECKÝ BAND.
V sobotu o 1100 vystúpia deti z CVČ, Country skupina Kamienok a v záverečnom bloku sa pobavite
s tvrdošínskymi „repeťakmi“ Marcelou Bielopotockou, Richardom Zaťkom a Milanom Hrčkom.
Michalský jarmok na Michalskom námestí na sídlisku Medvedzie
sa bude tradične konať pod patronátom a ochranou sv. Michala.
Srdečne Vás pozývame na jarmok, ale aj na ukážky ľudových remeselníkov, na tradičné jarmočné
špeciality, nápoje a pestrý bohatý kultúrny program.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
V pondelok 5. septembra t.r. sa
poslanci MsZ stretli na svojom pravidelnom zasadnutí, aby prerokovali
niekoľko dôležitých bodov. V úvode
prítomných poslancov informoval primátor mesta o najdôležitejších akciách
a udalostiach, ktoré sa od posledného
zastupiteľstva uskutočnili v našom
meste. I keď bolo takzvané prázdninové obdobie a spoločenských akcií bolo
pomenej, život v meste neustal. K vydareným akciám patril už 15. ročník
Folklórnych Oravíc, delegácia nášho
mesta sa zúčastnila folklórnych slávností v poľskom Witowe, v Oraviciach
rozložila svoje stany armáda SR a už

tradične v našom meste bolo otvorenie
spoločných majstrovstiev drevorubačov
zo Slovenska a Česka.
Pokračovalo sa však aj v investičných
akciách. Medzi najväčšie patrí výstavba
bytovky na sídlisku Medvedzie, cez
prázdniny sa robili opravy v školských
zariadeniach, ale aj v gymnáziu, práce
neustali ani v Oraviciach, kde sa ukončila
rekonštrukcia sociálnych zariadení.
V nastávajúcom období sa pripravujú
ďalšie investičné akcie, pripravuje sa výstavba vleku v Oraviciach, sedačková lanovka Meander Ski, ale aj prípravné práce
na preloženie lyžiarskeho vleku bližšie
k mestu. Realizujú sa ďalšie prípravné

Na prostredie areálov naších cintorínov musí byť pyšný každý občan
nášho mesta. Sú vždy upravené a nielen
to každoročne niečo
nové pribúda, či už je
to oplotenie, chodník,
nový náter, osvetlenie
a pod. V týchto dňoch
sme zastihli pracovníkov technických služieb, ako pripravovali
terén pre vykladanie
chodníka na cintoríne
v Krásnej Hôrke. Vládol tu čulý pracovný
ruch, okrem chodníka sa pred cintorínom
upravovali záhony
kvetov, partia chlapov kopala aj ryhu,
kde sa bude pokladať
elektrický kábel a pribudne tu nové
osvetlenie.
Podobné úpravy sa nerobili len na
tomto cintoríne, ale postupne sa skrášľovali aj cintoríny v Tvrdošíne a na

Medvedzí. Mesto teda dbá aj na naše
pietne mieta, lebo takto treba nazvať
cintoríny, kde je už pochovaných nie-

Trvalá starostlivosť o pietne miesta

koľko generácií našich najbližších.
Sviatok zosnulých sa blíži a čoskoro sa
opäť zaplnia aj naše cintoríny kvetmi,
sviečkami a v tomto roku budú opäť
krajšie.
(jh)

práce, výstavba obchodného centra LIDL,
pripravuje sa rekonštrukcia cesty od mestského úradu smerom na Námestovo, ako
aj ďalšie rekonštrukčné a rozvojové práce
na území nášho mesta.
Začal sa nový školský rok, nielen
v ZŠ a SŠ v našom meste, ale 17. septembra bolo v našom meste slávnostné
otvorenie nového školského roka pre
záujemcov o vysokoškolské štúdium.
Pred ukončením je tiež nová kniha
o Tvrdošíne ktorú by podľa vyjadrenia
primátora mala zdarma obdržať každá
rodina nášho mesta.
V úvodnej časti rokovania sa poslanci zaoberali správou o plnení rozpočtu
mesta za I. polrok 2005 so samostatným vyhodnotením rozpočtu školstva.
Dôležité je, že mesto v prvom polroku
hospodárilo s vyrovnaným rozpočtom.
Nemenej dôležité boli aj správy o pripravenosti škôl a školských zariadení na
nový školský rok, ale aj správy o súčasnom stave rozostavaných investičných
akcií na území mesta.
Poslanci sa s patričnou pozornosťou
venovali aj správe o vykonaných kontrolách a činnosti mestskej polície.
V bode rôzne poslanci prijali nevyhnutné opatrenia na regulovanie zatváracích hodín, ale riešili aj nevhodné parkovanie na niektorých miestach v meste,
i na sídlisku Medvedzie.
V závere rokovania poslanci schválili
okrem iného úpravu rozpočtu v kapitole
„kultúra“ v časti výdavky na základné
vybavenie dychovky Tvrdošanka. Doplnok k Územnému plánu mesta Tvrdošín
v k.ú. Krásna Hôrka, lokalita za bývalou
benzínovou pumpou pre realizáciu priemyselného parku s výstavbou fabriky
HYDAC Electronic s.r.o. za predpokladu súhlasu vlastníkov pôdy, ako aj ďalšie
dôležité úlohy, ktoré súvisia so životom
nášho mesta.
(jh)

Brány škôl sa otvorili
Ráno sa na začiatok nového školského
roka naše mesto zahalilo do hmly možno
schválne, aby nás postupne pripravilo na
to, že do mesta v tento deň pribudli opäť
mladí ľudia, pretože postupne sa začali
z „hmly“ vynárať siluety žiakov a študentov a nakoniec zasvietilo v ten
deň aj slniečko. Autobusové
nástupiska postupne ožili tiež
paletou farieb. Boli to tiež
študenti a žiaci, ktorí v tomto
roku zasadnú do školských
lavíc práve v našom meste.
Mesto teda opäť omladlo,
ožilo, zaplnilo sa po dvoch
mesiacoch novými i staršími
žiakmi a študentmi.
Najviac študentov bude
v tomto roku navštevovať
priemyslovku, kde sa bude
učiť takmer deväťsto študentov. Na SPŠ I.G. to bude 560,
z ktorých 135 zasadne do lavíc
po prvýkrát. Obchodnú akadémiu bude navštevovať 270
študentov a z toho počtu 66
študentov nastúpilo do prvých tried.
Na úvod nového školského roka uvítal
študentov riaditeľ školy Ing. Ján Korenčiak. Ku študentom sa prihovoril aj primátor nášho mesta Ing. Ivan Šaško, aby im
tiež poprial veľa úspechov v nastavajúcom
školskom roku.
Gymnázium už tradične malo otvorenie nového školského roka pred budovou
a ku žiakom sa prihovorila a uvítala ich
riaditeľka Alena Golboňová. Gymnázium
v školskom roku 2005/6 bude školu navštevovať 353 študentov, medzi nimi aj
nováčikovia, 27 študentov nastúpilo do
primy a 37 do 1. A triedy.
V SOU lesníckom sa uskutočnilo

otvorenie nového školského roka na vynovenom nádvorí pred budovou, kde sa k učňom a pedagógom prihovoril riaditeľ školy
Ing. Ján Vorčák, ktorý im poprial veľa
študijných a osobných úspechov v práve
nastávajúcom školskom roku. V škole je

v súčasnosti okolo 180 žiakov denného
štúdia a 24 žiakov diaľkového štúdia.
V ZŠ Š. Šmálika začal nový školský
rok sv. omšou v kostole. Po omši sa ku
žiakom prihovoril riaditeľ Mgr. Dušan
Šoltés a potom sa žiaci rozišli do tried.
V tomto školskom roku sa tu bude učiť
366 žiakov, do školy pribudlo 45 nových
žiakov z nich je tridsať prvákov, ktorí sú
zaradení do dvoch prvých tried.
V ZŠ M. Medveckej nový školský rok
tentoraz žiaci začali vo svojich triedach.
Samozrejme, že nechýbal ani príhovor
riaditeľky školy Mgr. Dagmar Šaškovej,
ktorá všetkých uvítala, popriala im hodne
úspechov. V priestoroch klubovne ško-

Zlepšili sa podmienky pre pacientov
V piatok 9.9. t.r. v Nemocnici s
poliklinikou v Trstenej sa uskutočnila
oslava, dôvodom na ňu bolo dokončenie prestavby operačných sál a výmeny
okien na hlavnom lôžkovom pavilóne.
Nemocnica sa zmodernizovala a v
ničom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti nezaostáva za európskym
štandardom. Slávnostného otvorenia sa
zúčastnil predseda VÚC Jozef Tarčák,
generálny riaditeľ agentúry na podporu
regionálneho rozvoja pri ministerstve
výstavby Július Slovák, Mons. Franti-

šek Tondra a ďalší významní hostia.
Na stretnutí nechýbal ani primátor nášho
mesta Ing. Ivan Šaško ktorý je zároveň
poslanec VÚC do ktorej pôsobnosti patrí
aj táto naša regionálna nemocnica. Naše
mesto už tradične dobre spolupracuje
s vedením trstenskej nemocnice, čoho dôkazom bola aj podpora niektorých už zrealizovaných projektov. Primátor sa stretol
aj s Mons. Františkom Tondrom, ktorý sa
zaujímal o dianie v našom meste v ktorom
niekoľko rokov pôsobil ako správca farnosti.
(jh)

ly osobitne privítala 74 prváčikov a ich
rodičov. Predstavila im nové učiteľky
a zaželala zábavu, ale hlavne úspechy pri
oboznamovaní sa s novými písmenkami
a číslicami. Celkové sa bude v tejto škole
učiť 682 žiakov.
Nový školský rok začal aj
v základnej umeleckej škole,
kde pod vedením Mgr. art.
Stanislava Vaseka sa bude
učiť približne 461 žiakov.
Na hudobný odbor je prihlásených 261 žiakov a na výtvarný odbor 200 žiakov.
Centrum voľného času
Radosť/CVČ/ v novom školskom roku samozrejme podľa
záujmu detí a mládeže má v
pláne otvoriť tieto záujmové
útvary: anglický jazyk, aerobik, kalanetiku pre mládež
a dospelých, stolný tenis,
futbal, ﬂorbal, basketbal,
plávanie, džezgymnastika
rôznych vekových kategórií,
mažoretky, roztlieskávačky,
country tance rôznych vekových kategórií,
práca s hudobnou projekciou, veda a technika - práca s počítačom a internetom.
Školy teda začali dýchať svojím
pravidelným životom, žiaci a študenti
sa po dvoch mesiacoch musia opäť
pustiť do práce. Zaháľať nebudú ani
pedagógovia a ďalší pracovníci, ktorí
sa podieľajú na chode škôl. Nuž záverom poprajme všetkým hodne zdravia
a chuti do učenia, aby v závere roka
mohli kladne hodnotiť svoju celoročnú
prácu.
(jh)

Priemyselný park
môže byť realitou

S najväčšou vážnosťou svoj zámer ﬁrma HYDAC chce realizovať
v našom meste, v ktorom hodlá vytvoriť až 500 pracovných miest
Takýmto spôsobom vedenie mesta oslovilo
vlastníkov pozemkov v Krásnej Hôrke

Vážený pán, vážená pani,
dovoľujem si zvoliť túto formu komunikácie, ktorá sa mi javí ako jedna z možností ako vás
pozdraviť a osloviť, ale zároveň aj v krátkosti jednoduchou formou vám predstaviť a oboznámiť
vás s uvažovaným investičným zámerom výstavby menšieho priemyselného parku v našom meste,
v mestskej časti Krásna Hôrka.
V tomto sprievodnom liste reagujem na doterajšiu dobrú spoluprácu vedenia mesta
s konateľom ﬁrmy HYDAC s.r.o., ktorá od roku 2001 podniká v priestoroch bývalej OTF Nižná,
kde už zamestnáva viac ako 80 ľudí v odbore elektrotechniky pre priemyselnú hydrauliku vyvážanú
do celého sveta a ktorá prejavila záujem o vybudovanie svojej ﬁrmy v našom meste.
Firma HYDAC uvažuje v prípade kladného vysporiadania pozemkov postaviť v mestskej časti
Krásna Hôrka v lokalite medzi bývalou benzínovou čerpacou stanicou a vstupom do Krásnej Hôrky
nový závod zameraný hlavne pre elektroniku do hydraulických strojov, ktorých odbyt má podľa referencií ﬁrmy nielen na Slovensku, ale aj u zahraničných odberateľov. Výstavba nového priemyselného parku v prípade včasného vysporiadania pozemkov je uvažovaná s realizáciou už v budúcom
roku a predpokladá zabezpečiť pracovné miesta pre 400-500 zamestnancov nielen vo výrobe, ale
aj vo vývoji a odbyte týchto výrobkov, čo dáva záruku aj na dlhodobú stabilizáciu zamestnanosti
v našom meste. Uvažovaný zámer vybudovania tejto fabriky predpokladá záber pozemkov o výmere
cca 2 ha. Ponúkaná cena za výkup pozemkov zo strany investora je 250 Sk/m2.
Priznám sa, že poznajúc sociálne pomery našich rodín, poznám výšku miery nezamestnanosti
nášho mesta, ale taktiež aj vhodný potenciál, ktorým naši ľudia disponujú, vyučených odborníkov
v oblasti elektroniky, či už staršej generácie, ale tiež strednej a súčasnej generácie, potenciál so
zachovaním už stabilného stredného školstva, čo je stále perspektívna budúcnosť vzdelanosti a osobnostného rozvoja mladých ľudí v tejto oblasti. Vidím v tomto zámere skutočne silný prínos hlavne
z pohľadu sociálno-hospodárskeho rozvoja, ktorý má jednoznačne silný vplyv na zamestnanosť aj
to, na akej hranici únosnosti mladí, starší, ale aj naše deti v našom meste žijú a budú žiť.
Verím, že táto ponuka a myšlienka vás všetkých osloví a pri jej realizácii a napĺňaní si budeme
spoločne nápomocní.
V prvom rade, aby budúci investor mohol začať realizovať predmetný zámer, je potrebné, aby
pozemky, na ktorých sa má dielo uskutočniť boli odsúhlasené vlastníkmi na túto výstavbu, ako aj
to, aby bolo realizované majetko-právne vysporiadanie (teda odkúpené od vlastníkov).
S uvedenou problematikou sa zaoberalo 5. septembra 2005 aj mestské zastupiteľstvo, ktoré
v prípade súhlasu vlastníkov pozemkov vyjadrilo aj predbežný súhlas na výstavbu tohto priemyselného parku.
Pracovníci mestského úradu rozpracovali toto záujmové územie s vyznačením parciel, vlastníckych vzťahov, ako aj s prepočtom na jednotlivé spoluvlastnícke podiely so samotným výpočtom
záberu pozemku v m2 . Toto graﬁcké znázornenie s výpočtom je prílohou tohto listu, kde máte možnosť identiﬁkovať Vaše vlastníctvo a zvážiť túto ponuku. V prípade nejasností, resp. nezrovnalostí,
pri potrebe vysvetlenia je možné sa denne kontaktovať na mestskom úrade, oddelení výstavby.
Záverom je potrebné si povedať, že územie nášho mesta, ktoré má len málo rovín, t.j. nemá
veľké možnosti na postavenie podobných závodov je obmedzené pre podobný rozvoj, a preto
si myslíme, že táto ponuka je určite zaujímavá nielen pre Krásnu Hôrku, ale aj pre celé mesto
a najmä pre jeho budúcnosť.
Som presvedčený, že spoločnými silami dokážeme pomôcť nielen tomuto mestu, ale hlavne
ľuďom nášho mesta, pomôžeme si jeden druhému a to tým, že aj ja budem nápomocný pri vytváraní nových pracovných miest.
V súvislosti s týmto úvodným oslovením a čiastočným vysvetlením možnosti výstavby fabriky
a tým vytvorenia zaujímavých pracovných miest, očakávame od Vás ako vlastníkov týchto nehnuteľností spätnú odozvu, resp. pripomienky k uvažovanému zámeru, aby sme mohli podniknúť ďalšie
kroky, ktoré od nás očakáva investor. Uvedomujeme si, že nejde o vaše jednoduché rozhodnutie
a preto navrhujeme, aby vaše stanoviská ste zaslali na mestský úrad, resp. nám to oznámili iným
spôsobom do 15.10.2005.
Ing. Ivan Š a š k o, primátor mesta

Záujemcovia o bývanie sa už tešia
Sociálny program nášho mesta je
orientovaný aj na mladú generáciu,
ktorá pri zakladaní rodiny máva

Podmienky v Oraviciach sa stále vylepšujú
Už v minulom roku sa zrealizovala
prvá etapa rekonštrukcie zariadení termálnych kúpalísk v Oraviciach, boli tu
zrekonštruované priestory šatní a spŕch
pre ženy. Prvá etapa bola odovzdaná do
užívania koncom roku 2004. Dokončením tejto rekonštrukcie sa vytvorili optimálne podmienky pre návštevníkov
z hľadiska hygienických a sociálnych
služieb. Tie sú už na úrovni dnešných
požiadaviek. V rámci stavby sa zmenil
pôvodný polkruhový pôdorys šatní na
pôdorys v tvare T s celkovou zastavanou plochou 362 m2.
Rekonštrukcia pokračovala aj
v tomto roku. V mesiacoch apríl až

júl sa zrekonštruovali priestory šatní
a spŕch mužov. Bolo to nevyhnutné
pre prevádzku termálnych kúpalísk.
Tu je potrebné zaradiť aj realizáciu
prípojky geotermálnej vody zo vstupného objektu do výmenníkovej stanice,
dodávku výmenníkovej stanice, podlahové kúrenie, výstavbu kanalizačnej prípojky v dĺžke 155 m, vonkajšie
úpravy terasy a areálu termálnych kúpalísk ako aj vonkajšie úpravy fasády
objektu vybavenosti.
Tieto práce boli potrebné aj preto,
že sa v Oraviciach zvýšila turistická
návštevnosť aj zásluhou výstavby Meander parku.
(jh)

problém s tým kde budú bývať.
Aj tejto oblasti vedenie mesta venuje trvalú pozornosť a pri súčasnej

realizácií bytovej výstavby pripravuje
projekčne aj ﬁnančne výstavbu ďalších,
najmä sociálnych bytov.
Táto postupnosť sa uplatňuje v našom meste už niekoľko rokov, čoho
svedectvom je aj výstavba ďalších 24
bytov na sídlisku Medvedzie, ktorých
odovzdanie mladým rodinám sa plánuje už na budúci rok.
Už v tomto období je v štádiu rokovania vedenia mesta výstavba, najmä
jednoizbových bytov, aj pre starších
občanov-dôchodcov, ktorým častokrat
bude postačovať aj menší byt.
Z uvedeného je vidieť, že sociálny
program nášho mesta je postavený na
dobrých základoch a volebný program
sa plní nielen na papieri, ale aj v skutočnosti.
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V Bratislave reformu zvládajú, ale v chudobnejších oblastiach má veľmi vážne dopady

Folklórneho sviatku v Oraviciach sa zúčastnila aj poslankyňa
NR SR Zuzana Martináková a my sme jej pri tejto príležitosti
položili niekoľko otázok.
Ako sa vám cestovalo na Oravu?
Na Oravu sme prišli z Gemera, kde
sme boli na pracovnom výjazde. Prenocovali sme v Tvrdošíne a do Oravíc
sme si prišli oddýchnuť po náročnom
pracovnom výjazde.
Takže nemáte dovolenku, aj na
Orave ste pracovne?
Áno, boli sme na poslaneckých výjazdoch. Navštevovali sme zariadenia
sociálnej starostlivosti, nemocnice
a rozprávali sme so starostami o decentralizácii. O tom, ako sa im darí
práve v zdravotníctve, školstve a sociálnych službách. A o týchto problémoch sme rokovali aj s primátorom
Tvrdošína Ing. Ivanom Šaškom. Oravice sme si nechali ako také príjemné
spestrenie po práci.
Boli ste už niekedy v Oraviciach,
alebo ste tu prvýkrát?
Áno, bola som v Oraviciach a dnes
som obdivovala ako je ten váš areál
zrekonštruovaný. Ja som ho videla
len rozostavaný. Musím povedať, že
za veľmi krátky čas sa tu podarilo vybudovať jeden mimoriadne atraktívny
turistický komplex. Verím, že ľudia ho
radi navštevujú. Dúfam, že sa mu darí,
držím vám palce.

A čo hovoríte na program folklórnych slávností?
Tieto slávnosti sú úžasné. Vôbec
celé leto Slováci trávia svoj voľný čas
so svojím folklórom a kým im toto zostane, tak určite zostanú Slovákmi.
Chodievate na folklór častejšie,
alebo dnes ste mimoriadne prijali
pozvanie do Oravíc?
Nie. Musím povedať, že chodievam.
Často je to tak, že máme pracovnú
cestu a potom nás pozvú na nejaké
podujatie a musím povedať, že ten folklór od východu, od rusínskej kultúry
až po Záhorie je veľmi pestrý, všade je
iný a krásny, takže mám už v oku kroje,
tance a zvyky jednotlivých regiónov.
A teraz otázka z iného súdka. Čo
vás čaká v parlamente po prázdninách?
Už v auguste budeme mať výbory
a čaká nás tá normálna práca poslancov. Keď nezasadá parlament, tak vždy
využívame ten čas na výjazdy do terénu, pretože ak mám pripomienkovať
zákony a hovoriť k nim, tak ja musím
vedieť, ako to v praxi funguje. Takže
máme obrovské množstvo poslaneckých výjazdov a vždy si overujeme, či
tie zákony, ktoré sme prijali, fungujú.
Myslím si, že sme veľmi dobré zo-

rientovaní o reálnej životnej situácii
Slovákov.
A ktoré zákony sa budú po parlamentných prázdninách pripravovať v parlamente?
Myslím si, že taký najťažší oriešok
čo nás čaká, bude pravdepodobne rozpočet. Ten budeme schvaľovať už v októbri. A čo nevyboxujeme v rozpočte,
to potom už veľmi ťažko dostaneme
do iných zákonov, takže nás čaká tuhý
„boj“ o rozpočet. Teraz si zbierame
informácie o zvyšovaní platov učiteľov, teraz sa im mali zvyšovať platy.
Zisťujeme v teréne, že starostovia skutočne nemajú vo väčšine prípadov na
zvýšenie týchto platov a že reálne tým
učiteľom sa to na tých peňaženkách
neodrazí. Chceme interpelovať pána
ministra, ako je to so zvyšovaním
platov a vstúpiť do tohto procesu,
aby sme mu prípadne vyčlenili nejaké
peniaze, nech naozaj platy učiteľov
môžu ísť hore. Čaká nás tiež tuhý boj
okolo zdravotníckych zákonov. Viem,
že majú byť nejaké novely týchto zákonov aj nové zákony. To je naša srdcová téma, kde upozorňujeme na dopady zdravotníckych reforiem veľmi
vážne. Sú citeľné v teréne, overujeme
si to pri každom našom poslaneckom
výjazde. Tá reforma je príliš tvrdá
a možnože ju zvládajú v Bratislave,
ale v tých chudobných oblastiach
Slovenska má veľmi vážne dopady.

Príprava na voľby do VÚC v plnom prúde
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) určilo počet
poslancov vo volebných obvodoch
na volebné obdobie 2005 - 2009.
V jedenástich volebných obvodoch,
ktoré sú tvorené hranicami jednot-

livých okresov budú voliči voliť 57
poslancov. Oproti minulému roku vo
volebných obvodoch Žilina, Martin,
Čadca, Námestovo a Ružomberok
dôjde k zvýšeniu počtu o jedného
voleného poslanca. V ostatných

Príklad na spoluprácu mesta a VÚC

Ani počas letných prázdnin sa v
školách v našom meste nezaháľalo.
Bolo to vidieť aj v prípade Gymnázia, keď túto školu už roky trápilo
podmokanie tejto budovy a zatekanie
v niektorých triedach. Keďže stredné
školstvo patrí do pôsobností Žilinského samosprávneho kraja a budova
Gymnázia patrí do majetku mesta,
muselo dôjsť k vzájomnej dohode
pričom riešenia problému sa muselo

ujať mesto, ktoré to nakoniec aj k
spokojnosti všetkých vyriešilo.
Aj tu je vidieť ako je veľmi potrebné aby malo mesto Tvrdošín svojich
zástupcov – poslancov vo vyššom
územnom celku (VÚC), no najmä aby
to boli takí zástupcovia, ktorým záleží
nielen na ľuďoch nášho mesta, ale ktorým leží na srdci i celý náš región.
Aj o tom budú najbližšie voľby
do VÚC.

Pri každom vážnom probléme si na práce dohliada aj primátor.

obvodoch zostane počet volených
poslancov nezmenený.
Pre informáciu uvádzame jednotlivé volebné obvody a počty poslancov: 1. Čadca - 8 poslancov, 2. Dolný
Kubín - 3, 3. Liptovský Mikuláš - 6,
4. Martin - 8, 5. Turčianske Teplice
- 1, 6. Námestovo - 5, 7. Tvrdošín
- 3, 8. Ružomberok - 5, 9. Žilina 13, 10. Bytča - 2, 11. Kysucké Nové
Mesto - 3.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu
26. novembra 2005 a voliči okrem
poslancov budú voliť aj nových
predsedov vyšších územných celkov (VÚC). V prípade nezvolenia
predsedu samosprávneho kraja sa
uskutoční druhé kolo voľby v sobotu
10. decembra 2005.
Do 17. októbra musia mestá a obce zabezpečiť vytvorenie volebných
okrskov a určenie volebných miestností. Volebné komisie samosprávnych krajov sa prvýkrát zídu do 22.
októbra a prvé zasadanie Ústrednej
volebnej komisie sa uskutoční do 6.
novembra.
Politické strany alebo nezávislí
kandidáti podávajú svoje kandidátne
listiny zapisovateľom volebnej komisie samosprávnych krajov najneskôr
40 dní pred voľbami. Výsledky hlasovania vo voľbách budú známe najneskôr 28. novembra, v prípade konania druhého kola voľby predsedu
VÚC do 12. decembra 2005. (jh)

Folklór vo Witowe

V nedeľu 31. júla t.r. sa zástupcovia Oravy zúčastnili v poľskom
Witowe v gmine Koscielisko už
V. ročníka Witowianskej vatry.
Folklórneho sviatku u našich
družobných partnerov sa zúčast-

nili poslanci MsZ z Tvrdošína
s primátorom Ivanom Šaškom,
ktorý odovzdal pozdrav účastníkom podujatia za mesto a okres
Tvrdošín.
Býva už dobrým zvykom, že

Pozdrav od susedov
Mesto Tvrdošín a Gmina Koscielisko
už niekoľko rokov spolupracujú a vymieňajú si svoje skúsenosti z obecnej samosprávy, kultúry, školstva, ale aj iných
oblastí. Dôkazom toho sú pracovné, ale
aj ďalšie spoločenské stretnutia vedúcich predstaviteľov. Delegácia z Witowa
nechýbala ani naposledy v Oraviciach
a naša prijala pozvanie do Witowa, ďakovný list na adresu mesta poslal wojt
Gminy Koscielisko Mgr. Bohdan Piton,
z ktorého vyberáme:
Veľmi srdečne ďakujem primátorovi
mesta Ing. Ivanovi Šaškovi a ďalším
členom delegácie, poslancom mestského
zastupiteľstva, že sa vo Witowe zúčastnili na folklórnych slávnostiach pod
názvom „Witowianska watra“.

Bolo mi nesmiernou cťou hostiť
túto vzácnu delegáciu v Gmine
Koscielisko.

niektorý z FS, ktorý vystupoval
v Oraviciach sa predstaví aj v
Poľsku. Tohto roku to bola FsK
z Hornej Lehoty, ktorá sa tu predstavila s programom „Dožinky
pod Oravským hradom“ . Súbor
sprevádzala aj starostka obce
Emília Franeková. Oravci svojím
vystúpením nesklamali a v závere
„goralom“ z Witowa zaspievali
známu pesničku „Goralu ci ti nežalu ...“ a na Orave dobre na Orave
zdravo....
(jh)

Rekonštrukciu vodovodu oddialili prípojky
V máji tohto roku sa začalo s rekonštrukciou vodovodu na ulici
Spiežovej a Trojičného námestia. Rekonštrukcia bola realizovaná hlavne
kvôli tomu, že pôvodné vodovodné
potrubie už bolo v nevyhovujúcom
stave. Zastarané vodovodné potrubie
bolo vymenené za nové. Celková
výmena vodovodného potrubia bola
v dĺžke 968 m. Taktiež tu boli znovuzriadené, respektíve prepojené na

nové vodovodné potrubie všetky vodovodné prípojky.
V týchto dňoch je stavba pred dokončením, ukončujú sa vodovodné prípojky ulíc na Trojičnom námestí a robia
sa úpravy povrchov po rozkopávkach.
Po ukončení tejto akcie je plánovaná
rozsiahla rekonštrukcia Trojičného
námestia po oboch stranách parku,
ktorého časť sa zrealizuje v tomto roku
a dokončí sa v budúcom roku.

Obávame sa o to a myslím si, že tam
by sme mali veľmi vážne vstúpiť do
procesu, aby naozaj bola zaručená
zdravotná starostlivosť všetkým, aj
tým, čo sú v hmotnej núdzi, čo majú
nízke platy a dôchodcom.
Kde budete dovolenkovať so
svojou rodinou, aby ste sa trochu
odreagovali od pracovných povinností v parlamente?
Dúfam, že sa to môjmu manželovi
podarí a vybaví už rodinnú dovolenku, pretože doteraz to bolo tak, že ani

on sa nemohol s práce uvoľniť. Pravdepodobne pôjdeme na desaťdňovú
k moru, možno do Chorvátska, alebo
Grécka i s naším malým synom, lebo
sa hrozne teší, keď nás má obidvoch
spolu. Zvyčajne je buď pri mame,
alebo pri otcovi väčšinu roka, takže
je veľmi rád, keď môžeme byť niekde
spolu a nikto nepracuje, iba jemu
sa venujeme. Takže to by sme chceli
preňho urobiť.
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

Mesto podalo sťažnosť na Ústavný súd

Mesto Tvrdošín podalo v zmysle ust. čl. 127 ods. 1 Ústavy SR ústavnú
sťažnosť vo veci porušenia základných práv zaručených v čl. 1 ods. 2/, čl.
12 ods. 1/, 4/, čl. 20 ods. 1/, čl.23 ods. 1/, 2/, čl. 46 ods. 1/, Ústavy SR , ktorých
porušenie spôsobil Krajský súd v Žiline v konaní 9 Co 8/04 v spojitosti s konaním vedeným na Okresnom súde v Dolnom Kubíne 7C 234/02 vo veci o určenie
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Hotela Limba .
Sťažnosť smeruje k poskytnutiu ochrany základných práv a slobôd upravených
v ústave SR v článku 1, ods. 2/, ktorou Slovenská republika uznáva a zaviazala
sa dodržiavať všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorým je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. Podľa čl. 20 ods. 1
Ústavy SR každý má právo vlastniť majetok. Čl. 46 ods. 1 ustanovuje, že každý
sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne
Slovenskej republiky.
K porušeniu práva mesta Tvrdošín vlastniť majetok došlo postupom Krajského
súdu v Žiline , ktorý v rámci odvolacieho konania potvrdil rozsudok okresného
súdu v Dolnom Kubíne, ktorým bol zamietnutý návrh o určenie vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam - Hotel Limba.
Proti tomuto rozsudku v zákonom stanovenej lehote podalo mesto Tvrdošín
odvolanie, ktorým sa domáhalo jeho zmeny tak, že návrhu bude v celom rozsahu
vyhovené. Poukazovalo na to, že sú splnené podmienky pre nadobudnutie vlastníctva mestom v zmysle zákona č. 138/91 Zb. zákon o majetku obci, je nesporné,
že sa jedná o prevádzkovú jednotku, pričom táto nebola zaradená do privatizácie. O prevode vlastníctva nehnuteľného majetku zo Slovenskej republiky do
majetku Mesta Tvrdošín bol spísaný aj riadny protokol. Naopak kúpna zmluva
medzi „Reštauráciami“ a tzv. terajším užívateľom bola vyhlásená právoplatne
za neplatnú. Za neplatnú bola vyhlásená aj dražba, ktorá mala preukázať akože
ďalší vlastnícky titul, ktorá sa ale podľa zákona nikdy neuskutočnila.
Mesto Tvrdošín týmto tvrdí, že došlo postupom oboch súdov k porušeniu jeho
práva na súdnu ochranu a to tým, že súd nevykonal resp. nevyhodnotil dôkazy,
ktoré mesto počas konania produkovalo, súd nerešpektoval existujúce právoplatné
rozhodnutia predchádzajúcich súdov týkajúce sa sporných nehnuteľností, v ktorých súdy vyslovili právny názor, že daná nehnuteľnosť je vo vlastníctve Mesta
Tvrdošín. Neodstránil rozpor, ktorý vznikol tým, že okresný súd v skutkovo súvisiacich veciach vyslovil rôzne právne názory na otázku vlastníctva a taktiež
preto, že odvolací súd nepripustil vo veci dovolanie. Takýmto postupom bola
Mestu Tvrdošín spôsobená škoda veľkého rozsahu, pretože ako oprávnený vlastník nemôže vykonávať svoje vlastnícke právo už viac ako 12 rokov a vec užívať
a disponovať s ňou v zákonnom rozsahu.
Mesto Tvrdošín okresnému súdu počas celého konania predkladalo dôkazy,
ktoré mali preukázať oprávnenosť nároku mesta. Predovšetkým poukazovalo na
predchádzajúce konania, ktoré sa týkali sporných nehnuteľností a v ktorých súdy
potvrdili vlastníctvo mesta Tvrdošín. Už v Rozsudku KS v Banskej Bystrici 16
Co 4402/96 , ktorým bol potvrdený rozsudok OS v Dolnom Kubíne 4C 239/93 sa
uvádza: „ Keďže touto zmluvou bol predaný aj majetok patriaci mestu Tvrdošín
, bol preukázaný jeho naliehavý právny záujem na určenie neplatnosti zmluvy “.
Okresný súd tento záver vôbec nezobral do úvahy. Nerešpektoval skutočnosť,
že mesto Tvrdošín bolo zapísane ako vlastník sporných nehnuteľností v katastri nehnuteľností a vlastnícke právo bolo protiprávnym spôsobom vymazané
a nahradené iným zápisom v prospech tzv. užívateľa. Tento zápis bol následne
predmetnom preskúmavania na Krajský súd v Žiline v konaní 10S 130/01, v ktorom bolo rozhodnuté, že Správa katastra konala nezákonne a súd vrátil vec
správnemu orgánu na ďalšie konanie. Správny orgán však napriek existujúcemu
rozsudku vo veci už dlhšiu dobu nekoná a nesprávny zápis neopravil. V prípade,
že by sa tak stalo, nemuselo by sa mesto domáhať určenia vlastníckeho práva na
súde. V konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu sa súd zaoberal
platnosťou dražby a taktiež otázkou, komu svedčí vlastnícke právo k sporným
nehnuteľnostiam . Dospel k jednoznačnému záveru, že „ Z uvedených dôvodov
ak sa potom žalobca Mesto Tvrdošín domáha , že je vlastníkom predmetných
nehnuteľností v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí /miest/, tak i krajský
súd sa s týmto názorom stotožňuje a katastrálny orgán by mal mesto Tvrdošín
zapísať ako vlastníka predmetných nehnuteľností , na ktorého skutočne vlastnícke
právo prešlo v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. “
Mesto Tvrdošín tento rozsudok ako i ďalšie rozhodnutia svedčiace v jeho prospech okresnému súdu v Dolnom Kubíne predložilo,
tento ich však vôbec nezobral do úvahy pri svojom rozhodovaní,
nezohľadnil skutočnosti preukázané a dokázané v predchádzajúcich
konaniach. Takýmto postupom Okresného súdu v Dolnom Kubíne
bola mestu Tvrdošín odňatá možnosť konať pred súdom, pretože
okresný súd sa nezaoberal dôkazmi, ktoré mesto Tvrdošín v konaní predložilo a tieto ignoroval, čoho výsledkom je, že Okresný súd
v Dolnom Kubíne nepriznal mestu Tvrdošín jeho zákonné ale aj
ústavné právo.
Konštatovanie okresného súdu, že Hotel Limba je vo vlastníctve štátu
a podlieha režimu § 5 ods. 1 zák. č. 278/1993 Z. z. , t.j. ide o majetok,
ktorý nie je v správe žiadneho správcu je veľmi závažné a nie je nám
známe na akom základe súd dospel k takémuto záveru, ktorý nemá oporu vo vykonanom dokazovaní. Počas celého obdobia , t.j. od roku 1992
si žiadny orgán štátu toto vlastnícke právo neuplatňoval a nenárokoval.
Mesto Tvrdošín má teda za to, že tieto skutočnosti sú zásadného významu
a napadnuté rozhodnutie zásadným spôsobom zasahuje do vlastníckeho práva mesta a deformuje úmysel zákonodarcu vyjadrený v zák. č.
138/1991 Z.z. , ktorým podľa územného princípu prešlo zo zákona vlastnícke právo k nehnuteľnému majetku práve na obce podľa územného
princípu. Rozhodnutie Okresného súdu v Dolnom Kubíne a Krajského
súdu v Žiline založili stav, keď sporné nehnuteľnosti t.j. Hotel Limba
nepatria právne nikomu. Konštatovanie súdu, že podľa jeho názoru sú
vo vlastníctve štátu, nie je obsiahnuté vo výroku rozsudku, a preto nie
je tento rozsudok ani schopný vyvolať zmenu zápisu vlastníckeho práva
v katastri nehnuteľností.
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Chlap sa musí vedieť vyhovoriť

V Oravicich nechýbal ani minister obrany Slovenskej republiky Juraj Liška
so svojou manželkou, ktorý sa ku prítomným v úvode prihovoril a zodpovedal
na pár otázok. Jedna z nich bola, či musí byť minister obrany prefíkaný ako
líška. Pán minister odpovedal, že každý chlap musí byť tak trochu prefíkaný,
aby sa v niektorých prípadoch vedel vyhovoriť.
Pán minister, prečo ste si práve
na túto akciu vybrali Oravice?
Včera som bol na Domaši, predtým v Trenčíne na Pohode. Boli
sme v ďalších lokalitách
Slovenska a budeme aj
v ďalších. A prečo práve
Oravice, pretože aj tu
je miesto, kde sa sústreďuje veľa mladých ľudí
a profesionálna armáde
je a bude pre mladých
ľudí. Staršia generácia
musí odísť. Mladí chlapci nebudú musieť chodiť
na základnú vojenskú
službu. Naša armáda potrebuje zhruba desať tisíc
ľudí doplniť na rôzne
pozície v našej armáde
ako sú vojak, slobodník,
desiatnik, čatár. To kedysi
zastrešovali chlapci na
ZVS a tomu už tak nebude, budeme mať profesionálov.
Dokedy chcete doplniť armádu
na potrebný počet profesionálnych
vojakov?
Už máme stavy naplnené na deväťdesiat percent ku dnešnému dňu,
takže nám už veľa vojakov nechýba.

Je to viac, ako sme plánovali do
konca tohto roka a plánujeme, že
toto percento naplníme do konca
budúceho roka.

Bude sa naša armáda Slovenskej republiky v rámci profesionalizácie a NATO špecializovať na
nejakú vojenskú techniku, ženisti,
alebo niečo podobné, alebo budeme
mať armádu všeobecnú?

My máme samozrejme špecializované jednotky biologickej, chemickej a radiolokačnej ochrany, máme
svojich ženistov, ktorí sú uznávaní.
Sú to špecialisti určení na likvidáciu munície, alebo na rôzne ženijné
práce. Máme aj ďalšie jednotky, ako
je vojenská polícia, ktoré môžeme
považovať, že sú takou hlavnou špecializáciou v ozbrojených silách.
Samozrejme, že do
roku 2008, 2010 máme
rôzne záväzky voči
NATO, kde budeme ponúkať do misií, alebo
možného nasadenia mechanizovaný prápor.
A čo plánuje v
najbližšej budúcnosti Slovenská armáda
s vojakmi v Iraku,
bude sa tam niečo
meniť?
Zatiaľ sa nemení,
zostávame v tom počte
vojakov, ktorý máme
schválený NR SR. Pokiaľ by došlo k situácii,
ktorá bola avizovaná,
ale ešte nie je potvrdená, myslím odchod
poľských jednotiek z Iraku, máme niekoľko možností aj my.
Nerád by som však predbiehal, ale
zatiaľ Slovenská republika chce na
území Iraku ostať.
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

Šarišan dvíhal návštevníkov zo sedavej polohy
„Nesmúťte Tvrdošínčania, o rok Vás tu opäť rada privítam...“
(Dokončenie z 1. str.)
z Trstenej, ktorá koncertovala pred
chatou.
Osobitá sa toho roku nerozplakala,
ba práve naopak, usmievala sa počas
celého dňa na tu pestrofarebnú krásu
krojovaných dievčat a chlapcov, ktorí
svojím umením dokázali zabávať prítomných divákov. Ešte pred hlavným
programom divákom pri vstupe do
amﬁteátra vyhrávala Goralská ľudová
hudba z Lieseku.
Úderom trinástej hodiny speaker
programu Gustáv Socháň pozval na
tribúnu primátora mesta Ing. Ivana
Šašku, aby Folklórne Oravice otvoril
spolu s pozvanými hosťami poslankyňou NR SR Zuzanou Martinákovou
a wojtom Gminy Koscielisko Bogdanom Pitoňom, ktorí divákov pozdravili
krátkymi príhovormi. A po nich sa už
začal odvíjať v prírodnom amﬁteátri
bohatý kultúrny program.
V jeho úvode sa divákom predstavil
DFS VIENOK zo Štefanova s programom pod názvom Plátenický tanec,
ktorý bol akousi predohrou pre FS
Oravan Senior, ktorí ponúkli tentoraz
zo svojho širokého repertoáru Pltnícky tanec z Nižnej a žartovné piesne
zo Zuberca.
Zvyky a ľudové tradície oravského
ľudu pokračovali aj ďalej, pretože na
javisko zavítala FsK z Hornej Lehoty,
ktorá vo svojom vystúpení priblížila
dožinky pod Oravským hradom.
Po takzvanom oravskom bloku dostali priestor účastníci zo zahraničia.

Ako prvý predviedol svoje umenie
FS STRAUPE z Lotyšska s ukážkami spevov a tancov zo svojej krajiny.
Po nich nasledovali naši severní susedia FS JURGOW z Poľska, ktorí
sa prezentoval rezkými goralskými
tancami, spevom a hudbou a tak ten,
ktorému je blízky goralský folklór,
si musel prísť na svoje, pretože naši
severní susedia predviedli náročné
priam „akrobatické“ umenie okorenené aj patričným humorom.
No a záver zahraničného bloku
patril našim krajanom z Chorvátska,
konkrétne FS MEĎURIČ. Už štvrtá
generácia našich krajanov pobavila
divákov tancami a spevmi krajanov
z Oravy. Na úvod to bola spomienka na Brezovicu. No nechýbali ani
piesne a tance z ďalších regiónov.
Zaslúžené ovácie zožala Ivanka, ktorá potešila jednou chorvátskou pesničkou a pri druhej sa už rozspievali
aj diváci v amﬁteátri, keď zaznela
v jej podaní pieseň „Neďaleko od
Trenčína...“
Už tradične na záver prichádza
vždy zlatý klinec programu a v tomto
roku to bol FS ŠARIŠAN z Prešova,
ktorý sa len pred pár dňami vrátil
z turné po Kanade. A tak záverečná
kytica vystúpení s typickým „vyhodňarským“ folklórom pod názvom
„Na Šarišu veselo...“ doslova dvíhala návštevníkov zo sedavej polohy
a potleskom niekoľkokrát privolali
Šarišan na pódium.
Dievčatá a chlapci zo súboru Šari-

Slniečko svietilo pre zdravotne postihnutých
V stredu 14. 9. sa vybrala takmer
40-tka členov ZO Združenia zdravotne postihnutých občanov z Tvrdošína na výlet do Oravíc, aby sa
vykúpala v mestskom termálnom
kúpalisku. Po chutnom obede na

Výstava nášho rodáka v Prahe

Galéria Millenium a Židovské
múzeum v Prahe otvorili 8. septembra výstavu obrazov lekára MUDr.
Vavra Oravca k jeho 90. narodeninám.
Doktor Oravec sa narodil v Tvrdošíne v júni 1915. Dnes pán doktor
žije vo Švajčiarsku a pre zaujímavosť
uvádzame, že do školy začal chodiť
v našom meste spolu v jednej triede
s našou národnou umelkyňou Máriou
Medveckou.

chate v Oraviciach osviežili si
svoje ubolené údy v termálnej
vodičke, ktorá ich poliečila. Na
spiatočnej ceste v autobuse, ktorý
zdarma poskytlo vedenie mesta, za
čo im srdečne ďakujeme.
Vykúpaní a osviežení na tele
i duchu vo výbornej nálade so
spevom v prekrásny vydarený deň
plný slnka, vracali sme sa domov.
Najstarším účastníkom bol Jozef
Jurčí, ktorý sa práve v tento deň
dožil krásnych 92 rokov. T to bol
dôvod zaspievať mu „Živióó ...
a Zahučali hory ...“ a tak osláviť
jeho krásne životné jubileum.
Na záver výletu zvolali sme ešte
3 kráť huráá ... s nápadom účastníkov a ich priania, aby sme o týždeň
do Oravíc šli zas.
Marta Bakošová

šan odviedli profesionálny výkon i keď
v skutočnosti sa tento súbor skladá
z čírych amatérov, ktorí si popri svojom zamestnaní a študovaniu našli čas
prezentovať folklór zo svojho regiónu
na celom svete. O tom, že Šarišan sa
divákom páčil, svedčí aj to, že diváci ich nechceli pustiť z javiska a po
„stolovom“ tanci museli ešte pridávať.
Zaujali nielen šarišským folklórom,
ale páčil sa aj rómsky folklór, ktorí si
zaradili do svojho programu.
V preplnenom amﬁteátri vládla
výborná nálada bavili sa tu mladí,
starí, ale aj najstarší a mnohým divákom sa veru nechcelo odchádzať po
záverečnom vystúpení ŠARIŠANU.
Bodku za vydareným podujatím dal
opäť primátor mesta, ktorý osobne
poďakoval všetkým vystupujúcim i divákom, ktorých sa v tomto roku zišlo
v Oraviciach opäť neúrekom. K dobrej
pohode prispeli aj ľudoví umelci, ktorí
sa tu prišli prezentovať svojou prácou.
Nechýbali ani všakovaké dobrôtky
pre žalúdok, či medovníkové srdiečko z lásky Aj tohto roku pre občanov
nášho mesta nechýbalo tradičné občerstvenie. Už od rána sa v pripravenom
areáli piekla a varila klobáska, ktorá
tiež mimoriadne chutila. A tí, čo sa
nabažili folklóru si mohli pokojne
pohovieť v termálnych bazénoch,
alebo v Meander parku, kde sa to tiež
poriadne zaplnilo.
Ak sa niekto zastavil v nedeľu v našom meste, tak musel byť prekvapený,
pretože mesto na chvíľu osirelo, akoby si aj ono potrebovalo oddýchnuť,
zato prímestská časť Oravice praskala
doslova vo švíkoch. Mládež aj stárež
tu totiž prišla stráviť svoju odpustovú
nedeľu. Už zapadalo slnko, keď sme
odchádzali z Oravíc. Ešte raz nás pohladilo svojím lúčom slnko po tvári,
akoby chcelo poďakovať za pekný
deň. Pridala sa aj Osobitá rozlúčkovým pozdravom „Nesmúťte, dovidenia
o rok Tvrdošínčania, rada Vás tu opäť
privítam...“
Aká by to bola bodka, keby sme
zabudli poďakovať všetkým tým, ktorí nám pripravili takú peknú nedeľu,
okrem účinkujúcich a divákov to boli aj
organizátori, ktorí si mohli vydýchnuť,
až keď odišiel posledný divák z amﬁteátra. Zrekapitulovať všetky kladné aj
záporné stránky a už sa pripravovať na
ďalší sviatok folklóru. Tie doterajšie
boli výnimočné aj tým, že vždy vyšlo
počasie. A to je tiež jeden z hlavných
artikulov úspešného podujatia a spokojnosti ľudí.
Juraj Horňák

Ak nás pozvete, veľmi radi prídeme

FS Šarišan počas svojho trvania
už navštívil vyše tridsaťšesť štátov na
štyroch kontinentoch. Tohto roku už
boli tretikrát na jubilejnom 50. ročníku medzinárodného festivalu na Sicílií
v Agrigente, kde sa konajú neoﬁciálne
majstrovstva sveta ľudových súborov
a Šarišan ich už dvakrát vyhral.
Šarišan však rozdal veľa dobrej nálady aj v Oravicich, kto videl, vie o čom
sa hovorí a my sme pri tejto príležitosti
oslovili vedúceho súboru Ladislava
Kišeľáka a choreografku a vedúcu tanečnej zložky Mgr. Alenu Paulusovú,
aby nám povedali niečo o súbore, ale
aj o našom folklórnom sviatku.
A. Paulusová: Súbor som pripravovala aj do Kanady, ale zájazdu som
sa nezúčastnila zo súkromných dôvodov. V Oraviciach je veľmi pekné
prostredie, obecenstvu sa náš program
páčil. Sme veľmi spokojní, my určite,
dúfam, že aj domáci. Ak mám pravdu
povedať v tomto regióne sme ešte
neboli, najviac vystúpení mávame
v našom regióne. Dostávame však
pozvánky aj z rôznych festivalov po

Slovenku, samozrejme zo zahraničia
a dnes sme boli prvýkrát v Oravicicach. Ak nás pozvete, veľmi radi sa
tu vrátime a divákom ponúkneme
niečo nové.
Ladislav Kišeľák: Vrátili sme
sa z náročného turné po Kanade.
Obecenstvo je všade rovnaké, či tam
za morom, alebo tu v Oraviciach. V
Kanade nebolo veľa našich rodákov,
lebo sme vystupovali vo francúzskej
časti v provincii Quubeck. Zúčastnili
sme sa tu na festivale folklórnych
súborov z celého sveta, ktoré patria
k najväčším festivalom ľudových
folklórnych súborov. Počas trvania
festivalu, v Drumobille v mestečku
so šesťdesiatimi tisícmi obyvateľov,
sa tu zišlo od päťsto do sedemstotisíc ľudí.
V prvý septembrový týždeň bude
Šarišan vystupovať v Rade Európy
v Strasbourgu a koncom roka máme
pozvanie do Abudabi.
V Oraviciach sme našli nielen príjemné prostredie, ale aj obecenstvo,
ktoré nás vrelo privítalo.

Jozef Jozefčík, vedúci folklórneho
súboru a predseda Matice Slovenskej
z Chorvátska priviedol do Oravíc
našich rodákov, ktorí svojim vystúpe-

ním pobavili prítomných divákov.
A my sme sa ho opýtali ako sa
im v Oraviciach a na Slovensku
páčilo?
- Cítili sme sa tu ako doma, prijali
ste nás ako svojich. Čo viac povedať.
Už vlani sme tu chceli vystupovať,
nevyšlo nám to. Dnes sme tu s vami
a prišli sme vám ukázať, že na svoje rodisko nezabúdame. Slovensko
a Orava sú nám rovnako blízke ako
náš terajší domov. Pozdravujeme
všetkých rodákov z Oravy, vášho
primátora i občanov Tvrdošína a ďakujeme im za skvelé privítanie. Sme
radi, že náš program sa vám páčil
a radi sa tu opäť vrátime.

Cítili sme sa v Oraviciach ako doma

Portrét z Oravíc

V Oraviciach tohto roku nechýbali
ani rôzni remeselníci so svojimi výrobkami, či už z drôtu, dreva a iných mate-

patrí k tomuto podujatiu a hlavne
aj bohatý kultúrny program. Ja do
Oravíc chodím každý rok na chatu.

riálov. No našli sme tu aj sympatického
študenta Filipa Zajaca z Dolného Kubína, ktorý na počkanie dokázal nakresliť
portrét. A my sme sa ho pri tejto príležitosti opýtali, ako sa mu páči atmosféra
v Oraviciach?
- Počasie fajn, atmosféra taká aká

V tomto roku som si so sebou zobral
aj svoje študentské náčinie a ponúkol
som ľuďom, že im urobím portréty.
Záujemcov som mal dosť. V Oraviciach sa mi páči.
A tí, čo si dali urobiť svoj portrét
v Oravicich, odchádzali spokojní.
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Mesto a primátor nám vychádza v ústrety
V SOU lesníckom sa na začiatok nového školského roka učni
a pedagógovia zišli v tomto roku už na vynovenom nádvorí
pred budovou, kde sa ku nim prihovoril riaditeľ školy Ing.
Ján Vorčák, žiaci následne absolvovali preškolenie ohľadom
bezpečnosti práce, vnútorného poriadku. A my sme ho požiadali
o niekoľko informácii. Škola s takýmto zameraním je jediná
v rámci Žilinského samosprávneho kraja.
Naďalej je záujem o naše učebné
odbory, ktoré škola ponúka. Stabilizovaný je aj pedagogický zbor, ktorý
je základom k dobrému vyučovaniu,
menšia obmena nastala pri vyučujúcich cudzie jazyky. Priestory sú na
patričnej úrovni, ako aj vybavenie
tried, v podstate hlavná budova je dobudovaná so všetkými časťami, ešte
nás čakajú menšie práce na úprave
okolia a spoločne s priemyslovkou sa
pustíme do športového areálu, ktorý
je medzi oboma školami. Nevidíme
problém vo vyučovacom procese,
ten je vo ﬁnancovaní. Financovanie
je poddimenzované, pretože zákon,
ktorý hovorí o ﬁnancovaní škôl je
nedostatočný a je urobený zjednodušene a povrchne. Síce rozčlenil školy
do typov, ale nerozčlenil učebné odbory. V minulých platných normách
mali jednotlivé odbory svoje koeﬁcienty a je rozdiel, či je to kaderník,
alebo strojár. My máme vyššie nároky na stroje, pohonné hmoty, ale aj
ochranné pomôcky pre učňov, ktoré
sú potrebné pri praktickom výcviku.
To musí podľa zákona zabezpečiť
škola a toto všetky školy nemajú.
Bol som to zdôvodňovať na Žilinskom samosprávnom kraji, i keď
sa oni všemožne snažia, limity sme
dostali, ale podľa našich požiadaviek by nám museli dať navyše ešte
ﬁnančné prostriedky. Ďalšou vecou je
energetická náročnosť, napríklad pri
vykurovaní, predsa je veľký rozdiel,
či tá škola stojí v Bratislave, alebo
na Orave, čo nám potvrdil riaditeľ
J. Vorčák.
V tomto roku v učilišti otvorili tri
prvé triedy, teda tak ako doteraz.
SOU lesnícke je príspevkovou
organizáciou a tak si musia až štyridsať percent z rozpočtu zarobiť sami,

čo činí od 2,4 mil. až do 3 miliónov
ročne. Tieto doplnkové zdroje by
mohli skôr slúžiť pre rozvoj školy, ale
vlastne sú použité na energie, pohonné hmoty, náhradné diely a podobne.
Veď len 150 tisíc korún ich stojí zákonné poistenie strojov.
V rámci podnikateľskej činnosti
má škola veľa aktivít didaktického
i technického zamerania. Aktivity
v oblasti cestovného ruchu sú zamerané na ubytovanie v ubytovacích priestoroch školy, vnútroštátna
i medzinárodná doprava vlastným
autobusom a sprievodcovská činnosť. Kovovýroba a dodávky lesníckych prác - ťažba, približovanie
dreva a ostatné lesnícke činnosti sa
vykonávajú pre osoby i organizácie. Škola zabezpečuje aj realizáciu
jednoduchých vodohospodárskych
stavieb, brehových úprav a hradenia
bystrín. Osobitná starostlivosť je venovaná dodávkam prác pri ošetrovaní
i výsadbe mestskej zelene i zelene
vo voľnej krajine (parky, chránené
stromy, atď.).
V škole je v súčasnosti okolo 180
žiakov denného štúdia a 24 žiakov
diaľkového štúdia, ktorí sa vzdelávajú v učebných odboroch operátor
lesnej techniky (štvorročný odbor
s maturitou), mechanizátor lesnej
výroby, mechanik opravár pre lesné
stroje a zariadenia (trojročné odbory), ale aj v dvojročných denných
nadstavbových odboroch lesné hospodárstvo a mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva ,
ale aj vodár - meliorátor. Pripravený
bol aj odbor lesokrajinár tento aj pre
dievčatá, ale pre malý záujem žiakov
sa odbor neotváral.
Okrem uvedeného štúdia môžu
žiaci navštevovať nepovinný pred-

Ten, kto v ten deň nefandil Podroháčskym folklórnym slávnostiam,
si mohol v nedeľu 7. 8. t.r. urobiť
pekný výlet do Oravíc, kde pre
návštevníkov Slovenská armáda
v spolupráci s mestom Tvrdošín pripravila celkom zaujímavý program
pod názvom „Leto s profesionálnou
armádou v Oraviciach“. V prírodnom amﬁteátri sa pred štrnástou

pätnásťtisícovým platom a keby sa
mu podarilo dosiahnuť hodnosť generála, tak podľa terajších tabuliek
by v prvom roku dostával plat vyše
päťdesiattisíc korún. Ale ktože by už
chcel byť generálom, ešte ak tak ministrom obrany, pretože aj ten zavítal
do Oravíc so svojou manželkou.
O zábavu tu mali postarané hlavne deti, pretože si mohli priamo

met poľovníctvo, ktorého úspešným
absolvovaním získavajú kompletné
podklady pre vydanie poľovného
lístka.
V rámci spolupráce s priemyslovkou sú tam ubytovaní aj žiaci SOU
lesníckeho a tu je pre nich zabezpečená aj strava, v učilišti pre žiakov je
k dispozícií bufet.
- Nepoznám nezamestnaného študenta, ktorý od nás odišiel, hovorí
ďalej J. Vorčák. Netvrdím, že všetci sa
zamestnali vo svojom odbore v lese.
Stretávam žiakov, ktorí pracujú ako
vodiči autobusov, v servisoch, pri
predaji motorových píl a podobne,
dokonca pracujú aj v Národných
parkoch ako ochrancovia prírody.
Tibor Geschwandter, žiak tejto školy, na celoslovenskej výstave skončil
tretí vo vábení jeleňov, momentálne
pokračuje v štúdiu v Česku v Svobode nad Úpou na Harvestory a s ním
ďalší žiaci tohto učilištia v rámci
spolupráce. Je to tá najvyššia ťažbová technológia v lese, takzvané lesné
kombajny.
Škola má aj záujmové útvary, kde
sa žiaci môžu realizovať v rezbárstve,
poľovníctve, strelectve, včelárstve,
prírodných vedách, jazykoch, počítačoch a iných.
Učilište najviac spolupracuje so
SPŠ a OA Ignáca Gessaya, využívajú to, čo ich spája, či už sú to dielne,
športoviská, internát, jedáleň. Z priemyslovky im občas vypomohli aj
pedagógmi, v minulosti aj výpočtovou technikou, dnes sú už kompletne
vybavení.
A čo spolupráca s mestom?
Spolupráca s mestom je na veľmi
dobrej úrovni. Čokoľvek a kedykoľvek potrebujeme, bez problémov
nám mesto vychádza v ústrety, či
už je to úprava terénu, technická
výpomoc S mestom sa dohodneme.
Môžem povedať, že okamžite dokáže
na naše požiadavky reagovať. Keď
sme v poslednej dobe potrebovali
plošinu, a ďalšie stroje mesto nám
vyšlo v ústrety. Spoločne chceme
ešte urobiť strelnicu, pomôcť mestu

V Oraviciach rozložila svoje stany armáda

tým, ktorí sa o prácu našich vojakov
zaujímali.
Tí starší si istotne zaspomínali na
svoje prvé kroky v armáde, kde sa učili
pochodovať, obsluhovať zbrane, ale aj
poriadku a disciplíne. Dnes je naša armáda na úplne iných základoch, čo nezabudol pripomenúť aj minister obrany Juraj
Liška, ktorý odpovedal aj na niekoľko
zaujímavých otázok. Za všetky jedna
z odpovedí.
- Nie sme len preto, aby sme
bojovali, ale aj preto, aby armáda
pomáhala aj ľuďom pri živelných
pohromách a ďalších nepríjemných
udalostiach. Aj na to je profesionálna
armáda pripravovaná. A na druhej
strane v čase mieru, čo dúfam, že bude
stále, sme tu aj preto, aby sme ľudí
aj pobavili. Radi sa takto stretávame
s občanmi ako tu v Oraviciach.
A záver bol tiež netradičný, pretože
všetkým sa predstavila skupina Ska2tonics z Bratislavy. Ak k tomu prirátame pekné počasie, ktoré nechýbalo
v Oraviciach, tak pre takmer päťstovku divákov všetkých vekových kategórii to bolo vydarené nedeľné odpoludnie.
(jh)

Príďte deti medzi nás
hodinou vojaci z povolania rozložili
na svojich „bojových“ pozíciách,
aby priblížili širokej verejnosti čo
to z vojenského tajomstva, pretože ako vieme, od 1. septembra na
Slovensku končí branná povinnosť
a Armáda SR už bude zložená len
z profesionálov. Mohli ste tu navštíviť aj regrutačné stredisko, kde ste sa
dozvedeli, čo vás čaká, ak sa rozhodnete vstúpiť do Slovenskej armády,
ale aj to, koľko si môžete zarobiť pri
dosiahnutí určitých hodností. Podľa
charakteristiky hodnosti vojak I.
stupňa, teda ten, čo prejde výcvikom,
môže počítať v prvom roku s vyše

vyskúšať spojovacie zariadenia, či
na čas rozobrať a zložiť samopal,
ale sa aj patrične zamaskovať, teda
pomaľovať khaki farbami a hlavne si zasúťažiť o hodnotné ceny.
Tí odvážnejší si vyskúšali v praxi
aj postavenú horolezeckú stenu.
Nechýbala tu ani obrazová galéria
Armády Slovenskej republiky, kde
naša armáda pôsobí, či už sú to rôzne mierové misie, alebo iné náročné
úlohy, pretože prácu našej armády si
v zahraničí nesmierne cenia. Nechýbalo tu ani mnoho ďalších suvenírov
a propagačných materiálov, ktoré
boli v tento deň k dispozícií všetkým

MsCVČ „RADOSŤ“ pripravilo
pre vás deti množstvo záujmových
útvarov (ZÚ). Príďte medzi nás a určite si vyberiete to, čo chcete robiť,
v čom chcete vyniknúť a čo chcete
iným ukázať, že dobre robiť viete.
Ponúkame vám tieto ZÚ: anglický
jazyk, matematiku, IVT - práca na
počítači, mažoretky, country tance,
roztlieskávačky, džezgymnastika,
aerobik, kalanetika, break dance,
DJ´s club, basketbal, ﬂorbal, halový
futbal, stolný tenis.
Prihlášky sú k dispozícií v MsCVČ „RADOSŤ“ Tvrdošín. Príďte
medzi nás, radi vás uvítame a niečomu novému naučíme a ani po prázdninách sa nemusíte nudiť

pri úprave zelene. Ja osobne môžem povedať, že zeleň v Tvrdošíne
patrí medzi najkrajšie v regióne.
Keď nám prídu nejakí hostia, my
zase využívame Oravice a podobne.
S primátorom mesta sa vždy dohodneme a nechýbal ani v tomto roku
pri otvorení medzinárodnej súťaže
spoločných majstrovstiev SR a ČR
v práci s motorovou pílou.
Taktiež je veľmi dôležité, že primátor je zároveň poslancom VÚC,
pod ktorý patrí aj naša škola, ktorá
stále bude niečo potrebovať pre svoje
udržanie, no najmä pre svoj rozvoj.
Musím dodať, že primátor mal vždy
blízko k našej škole, vždy mu záležalo
na dobrej vzdelanosti našej mládeže
nie len pre potreby lesníctva, ale aj
pre potreby celého regiónu.
Škola má však aj ďalšie akcie, na
ktorých sa zúčastňuje. Nedávno to
bolo vypiľovanie cesty medzi Zubercom a Oravicami, na ktorý získali
tender za vyše 6000 euro, vyhrali
aj tender na lesné prieseky v rámci
severného regiónu, ktorý vypísala
Slovenská energetika vo výške 300
000 Sk. V rámci projektu Leonardo
pre Babiohorský národný park vy-

hrali projekt na 8000 euro, týka sa
lesníckych činnosti v chránených
územiach.
V škole je aj environmentálne
stredisko, ktoré využívajú pedagógovia z bývalého stredoslovenského
kraja, aby si tu v praxi na trojdňovom školení overili a zvýšili svoje
vedomosti z tejto oblasti, toto sa
zabezpečuje s metodickým centrom
v Banskej Bystrici.
Práce týchto žiakov sú však
vidieť aj inde, robili pútače pre
náučný chodník na Babiu horu, náučný chodník pre Oravské jazero,
ktorý začína od priehradného múru
a končí pri Kline za Námestovom.
Začína sa im rysovať aj spolupráca
v Roháčoch.
Škola začala a učni čo praxujú už
chodia ku priesekom po území Oravy, neskoršie sa presunú na Liptov,
pracujú však aj pri urbáre v Tvrdošíne, ale aj pri príprave priestorov pre
vlek MEANDER SKI, vypiľovali
aj miesto pre vlek pri Tvrdošíne za
Galériou M. Medveckej.
Jednou z noviniek aj v tejto škole
je, že vyučovanie sa začína o ôsmej
hodine a posledný školský autobus
bude odchádzať z Nižnej 1510. Teda
do tohto limitu sa musí vojsť aj SOU
lesnícke.

Bez spolupráce by to nešlo...

Na adresu primátora mesta prišiel list z Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky z ktorého vyberáme:
Vážený pán primátor, dovoľte mi vysloviť poďakovanie za Váš
osobný podiel, ako i účasť a podporu mesta Tvrdošín na príprave
a úspešnom priebehu medzištátnej súťaže DREVORUBAČ 2005.
Verím, že toto podujatie prispelo k popularizácii Vášho mesta
a celého regiónu Oravy.
Dr. Ing. Ján Ďurský, CSc. generálny riaditeľ sekcie lesníckej

S prázdninami sa lúčili diskotékou
MsCVČ „RADOSŤ“ ani počas
leta neostalo zatvorené. Pripravovalo
pre deti z Tvrdošína a blízkeho okolia
rôzne akcie, prímestské detské letné
tábory, deti boli v Kováčovej ale aj
v Taliansku.
Vyše 220 detí prekročilo počas
prázdnin bránu MsCVČ „RADOSŤ“.
Návštevnosť MsCVČ počas prázdnin

bola úspešná aj napriek tomu, že deti
prázdninovali v rôznych kútoch Slovenska, ale aj v zahraničí.
Posledný prázdninový deň sa niesol v znamení rozlúčkovej diskopárty
na Michalskom námestí. Tu si deti
zasúťažili, zatancovali a rozlúčili sa
s prázdninami.
Daniela Jurincová

Mestské centrum voľného času „RADOSŤ“ Tvrdošín

Plán celomestských a okresných
podujatí na školský rok 2005/2006
September 2005: Burza detského
ošatenia (zbierka šatstva), turistická
vychádzka spojená s opekaním špekačíkov a hrami pre deti v SMT Štefanov, stretnutie s táborníkmi, zážitky
z tábora a odovzdávanie DVD (DLT
Kováčová), Michalský jarmok.
Október: Burza detského ošatenia, športový deň pre všetkých (ihrisko za ZŠ M. M. Tvrdošín), Aerobic
show, v nedeľu 23.10. 2005 súťaže
a hry pre deti na futbalovom štadióne počas zápasu (ukončenie sezóny),
poznávací výlet Krakov
November: Deň študentstva –
okresné kolo vo ﬂorbale stredné školy, juniorská Katarínska diskotéka
December: Mikuláš v našom
meste, vianočná nádielka (1. – 4.
roč.), večerný karneval (klzisko),
rodinný ﬂorbalový turnaj (ZŠ M. M.
Tvrdošín telocvičňa)
Január 2006: Vitaj Nový Rok
2006 (diskotéka 1. – 4. roč.), maš-

karný bál (Mestská sála Tvrdošín),
hľadáme talenty v našom meste
(Kino Javor)
Február: Battle of the year 2006
(vystúpenie break dance z okolia
MsKS sála), pečenie Valentínskych
srdiečok (kuchynka ZŠ M. M. Tvrdošín), vystúpenia na plesoch, Valentínska diskotéka (Mestská sála
Tvrdošín)
Marec: Mini playback Show (výberové predkola),
Apríl: Mini playback Show (Kino
Javor), besiedka pre mamičky (ukážka ZÚ pre rodičov).
Máj: Stavanie mája v našom meste, z rozprávky do rozprávky, Deň
matiek, batôžkový majáles.
Jún: MDD v našom meste, cestný
beh, Na kolesách proti rakovine
Júl - August: prímestské detské
letné tábory, tuzemský a zahraničný
tábor.
A ďalšie akcie podľa potrieb
mesta.
Daniela Jurincová
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Peter si občas na návštevu do rodného kraja zaletí

ný stav, absolvovať všetky lekárske
prehliadky, psychologické testy. Musí
vedieť znášať to lietanie, neznamená
to, že absolvuje všetky skúšky a testy a už je z neho pilot. Nasleduje
základný výcvik, potom pokračuje
ďalší. Počas základného výcviku
v druhom ročníku sme lietali vrtuľovým lietadlom a tam už inštruktori po
dvadsiatich hodinách v kabíne vedia
odhadnúť človeka, či má na lietanie
alebo nie.
Ty si už profesionálny pilot,
môžeš nám povedať koľko rokov
už lietaš?
- Lietam už päť rokov. Momentálne
moja profesionálna kariéra pilota

- Z toho, čo si hovoril, vyplýva,
že by si najradšej ostal pri tejto
profesii a kedy končí kariéra profesionálneho pilota?
- Samozrejme, že chcem túto prácu
vykonávať čo najdlhšie. Vojenskí piloti končia väčšinou okolo štyridsiatky, každý rok sa chodí na prehliadky
a ak niečo nespĺňate, tak končíte. Sú
aj starší piloti ako štyridsaťpäťroční
čo lietajú, ale to sú skôr výnimky.
Ako často ste vo vzduchu, teda
na výcviku medzi nebom a zemou?
- Aj my musíme mať splnený plán
náletu a tak lietame tri až štyri dni do
týždňa, povedal by som skoro stále.
Už si sa pozrel z výšky aj na
Tvrdošín?
- Mal som tu možnosť vidieť Tvrdošín aj z výšky. Bolo to tento aj minulý rok, bolo pekné počasie a mal
som týmto smerom navigačný let.
Zúčastnil si sa už v zahraničí
nejakého leteckého výcviku?

patrí letisku Sliač. Tu ešte absolvujeme ďalší výcvik po škole na získanie
triednosti. A ďalšie moje účinkovanie by malo byť pri nadzvukových
lietadlách MIG 29, dúfam, že mi to
vyjde. Momentálne lietam na type
L-39 Albatros.
Si spokojný s týmto lietadlom?
- Sú to perfektné a spoľahlivé
stroje. Povedal by som jedny z najlepších. Momentálne sa modernizujú,
prichádzajú nám nové mašiny, v ktorých už budú displeje a kvalitnejšia
navigačná technika.

- Čo sa týka lietania nie. Bol som
v Anglicku na takzvanom výcviku,
ktorý sa týkal prežitia, sebazáchovy.
Táto situácia môže nastať po tom,
ako sa pilot katapultuje nad nejakým
územím. Musí sa vedieť sám o seba
postarať, kde ma ísť a čo robiť, aby
ho mohli zachrániť. Tento výcvik som
absolvoval aj na Slovensku.
Takže dobrý pilot už v dnešnej
dobe musí ovládať aj cudzie reči?
- Áno, angličtinu a niektorí vedia
aj po rusky. Ja som sa po rusky neučil a v „Migoch“ je všetko v kabíne

Vzhliadnuť na svet z výšky sa nepodarí mnohým ľuďom, ak
k tomu nerátame cestovanie civilným lietadlom, let balónom,
či nebodaj nejakým iným prostriedkom. K tým šťastlivcom,
ktorým je dopriate pozerať sa na matičku zem z vtáčej perspektívy, patrí aj náš rodák z Tvrdošína, dvadsaťpäťročný por. Ing.
Peter Lukáčik. Nám sa ho podarilo „stiahnuť“ z oblakov na
zem a pozhovárať sa s ním na túto zaujímavú tému.
Aký je to pohľad pozerať sa
zhora na matičku zem?
- Je to
nádherný
pohľad.
Ja som ho
zažil ešte
p re d t ý m
ako som
zasadol do
kokpitu lietadla, bolo
to pri zoskokoch padákom. Samozrejme, že
v začiatkoch som mal obavy, ako
to dopadne a ako to bude znášať
moje telo. Išlo to v pohode. Otvorili
nám dvere v lietadle
a museli sme z neho vyskočiť, páčilo
sa mi to a uvedomil
som si to až po dopade na zem. Skočili
sme viackrát a bolo
to super. Aj pred prvými letmi som mal
takú zvláštnu trému,
či to zvládnem, či
sa niečo mimoriadne neprihodí. Medzi
pilotmi sa hovorí, že
čo vieš na zemi na
sto percent vo vzduchu je to na päťdesiat percent. Všetky
dôležité úkony sme
museli vedieť, povedal by som na dvesto
percent, skúšali nás
to neustále. Dnes už
môžem povedať, že
sme to zvládli v pohode.
Ako si sa vlastne
dostal k lietaniu?
- Zaujímal som
sa o letectvo a tak
som sa prihlásil na Vojenskú leteckú
akadémiu do Košíc ako technik. Už
som tam rok študoval a stále ma to
ťahalo k lietaniu, v tom roku sa žiaľ
tento odbor neotváral a tak som si
znova podal prihlášku, musel som
urobiť všetky skúšky a po nich ma
prijali.
Čo musí mať človek, ktorý chce
robiť pilota a koľko rokov potrebuje človek presedieť v škole, aby
sa mohol stať pilotom?
- Štúdium trvá päť rokov. Samozrejmosťou je stopercentný zdravot-

Ľudia nášho mesta

Medzi najstarších mužov nášho
mesta, patrí rodák z Krásnej Hôrky
Jozef Žuffa, ktorý sa dožil 95 rokov.
Pán Jozef Žuffa mal ešte piatich
súrodencov Ludvíka, Františka,
Annu, Margitu
a Máriu. Jeho
dve sestry Anna
a Margita odišli
do Ameriky a
dodnes o nich
nič nevie. Súrodenci mu už
nežijú, a tak
pán Jozef jeseň života trávi
sám.
Nežije mu už
ani jeho manželka Mária, rodáčka zo Zábiedova,
ktorá zomrela
pred siedmimi
rokmi.
Pán Jozef to
veru nemal v živote ľahké, už
od mala musel
tvrdo pracovať.
S manželkou
Máriou mali štyri deti Máriu, Valéra,
Milana, Jozefa, ktorý bol na vojenčine
na Morave, oženil sa tam postavil si
tam dom a pán Žuffa ho občas ide nav-

štíviť. Ako nám povedal, na Morave sa
mu veľmi páči, chodí tam rád.
J. Žuffa sa zúčastnil druhej svetovej
vojny počas frontu bol na východe
Slovenska v Panských Dravcoch,
tu bol registrovaný ako
strelec druhej
triedy. Dokonca získal
aj bronzový
metál. Narukoval do Lučenca, odtiaľ
ich odviedli
na maďarské
hranice, tu
bol však len
mesiac. Museli sa odtiaľto stiahnuť,
pretože územie pripadlo
Maďarsku.
Pracovať
začal už v desiatich rokoch,
často za stravu. Neskoršie
začal pracovať ako murár pri železnici. Stavali
staničné budovy, škarpy, opravovali
staré budovy a ďalšie podobné práce,
ktoré boli na železnici. Akousi výho-

dou preň bol režijný lístok, na ktorý
mohol cestovať po celej republike.
Pán Jozef vychodil štyri triedy
ľudovej školy. Neskoršie robotoval
na rôznych miestach republiky. Dokonca za murára sa počas troch rokov
vyučil v Kubíne v staviteľskej kancelárii. To však už mal za sebou niekoľko rokov práce po rôznych stavbách.
Jednou z nich bola aj výstavba majera v Oravskom Podzámku.
Dom pomáhal stavať všetkým
trom deťom. V dobrom spomína aj
na svoju manželku Máriu, nedá na
ňu dopustiť.
I keď J. Žuffa nepočuje najlepšie,
ešte stále sa s ním môžete porozprávať, je to komunikatívny a skromný
človek. Aj v deň našej návštevy nás
prišiel privítať na priedomie svojho
domčeka a veľmi živo sa zaujímal
o pána primátora, ktorého, ako povedal, si veľmi váži.
V mene primátora a mesta sme mu
k jeho okrúhlemu jubileu zablahoželali a veru nám ani veriť nechcel, že
práve on je najstarší muž v našom
meste. Roky však idú, čas sa nedá
zastaviť. Tak je to aj v prípade pána
Žuffu. K jeho okrúhlemu jubileu mu
vedenie nášho mesta želá pokojný
život a dôstojnú starobu a praje mu,
aby sa v takomto zdraví dožil rovnej
stovky k čomu sa pripájame aj my.

písané azbukou, takže sa budem musieť učiť aj ruštinu. Je to škoda, že
sa jej v školách nevenuje patričná
pozornosť.
Môžeš nám povedať, čo ťa
prekvapilo doteraz pri pilotovaní
lietadiel?
- V lietaní je prekvapení stále
veľa oslovila ma akrobacia a bojové
použitie.
Ako sa postavili k tvojmu lietaniu rodičia, ako to prijali?
- V podstate sa s tým museli zmieriť, pretože je to tak, ako to je. Musím
povedať, že letecká doprava je najbezpečnejšia i keď často počujeme
o haváriách lietadiel, ale keby sme
spočítali, koľko ľudí denne zahynie
pri iných katastrofách, napríklad
za volantom v aute, tak to je veľký
nepomer.
Ty vlastne lietaš sám, alebo máš
so sebou „parťáka“?
- Sám, pretože my sme cvičení na
to, aby sme boli samostatní. Niekedy
aj dvaja, ale to sú vývozné lety, idem
prakticky robiť niečo nové, tak mi to
inštruktor ukáže a pri ďalšom lete
cvičím, čo ma naučil.
Ovládaš lepšie volant automobilu, alebo riadenie stíhacieho
lietadla?
- To sa nedá povedať, ale ja si myslím, že som lepší pilot ako vodič.
Sú zahraniční piloti lepší „profíci“, alebo aj naši piloti majú svoje
renomé?
- Ja si myslím, že na Slovensku
máme výborných pilotov. I keď máme
nalietaných o niečo menej letových
hodín, pri rôznych cvičeniach ich
dokážeme prekonať.
Keď sme už pri „Migoch“, nedal by si predsa prednosť nejakému západnému stroju, napríklad
anglickému Harieru, alebo iným
lietadlám?
- Určite nie. Pre mňa osobne by
to bol určite MIG. Sú to veľmi dobré,
výkonne a silné stroje aj spoľahlivé,
i keď aj tu sa vyskytnú rôzne problémy, ale kde nie sú.
A kto vám pripravuje stroje

pred lietaním, máš nejakého osobného mechanika?
- Je to kolektív mechanikov, ktorý
sa stará o naše lietadlá. Pred vzlietnutím si preberiem stroj, ktorý chcem.
Máme ich k dispozícii viac. Lietadlá
nemáme pridelené.
Kedy sa najviac lieta? Vo dne,
alebo v noci?
- Aj cez deň aj v noci musíme
mať nalietaný určitý počet letových
hodín. Zaujímavejšie je to cez deň,
ale aj v noci je to krásne, keď je pod
nami všetko rozsvietené ako hviezdy
na nebi.
Ako vysoko si už vzlietol a čo
tvoj najdlhší let?
- Zatiaľ to bolo sedem kilometrov nad zemou. Bežný let trvá okolo
40-50 minút. Niekedy sú aj dvojhodinové lety. Môj najdlhší let trval
vyše dve hodiny a preletel som tisíc
kilometrov, obzrel som si pri tom celé
Slovensko.
Nespomínaš si na nejakú úsmevnú historku z tvojej doterajšej kariéry pilota?
- Spomínam, že raz pri zoskoku
z lietadla pri súťaži špeciálnych jednotiek v Žiline nás vysadili vo výške
400 metrov a tu sa prejavili nejaké
vzdušne víry a dvaja z družstva sme
dopadli mimo sektoru. Ja som dopadol do stromov. Myslel som, že budú
nadávať na mňa, že som im pokazil
súťaž, pretože to bola súťaž na čas,
ale počul som nadávanie môjho kolegu, ktorý skončil tiež na strome, pri
tom sme museli zosekať jeden strom
aby sme ho mohli vyslobodiť a dať
dole. Veselo bolo aj pri prvom mojom lete na Albatrose, zle som prepol
klimatizáciu a môjho inštruktora som
nevedomky za mnou tak vychladil, že
ochorel na týždeň.
A čo robí pilot vo voľnom čase,
máš nejaké koníčky?
- Chodím sa korčuľovať na kolieskových, ale aj normálnych korčuliach. Hokej ešte nehrávam i keď
ma nahovárajú moji kolegovia,
časom možno bude aj to. Fyzičku
naháňam na výcviku, ale aj pomimo,
napríklad bicyklovaním, futbalom či
volejbalom.
Za rozhovor poďakoval: Juraj Horňák

Dielo nášho rezbára

Vyše dvojmetrové dielo ľudového
rezbára vo vyobrazení Sedembolestnej Panny Márie už
je súčasťou cintorína v Krásnej Hôrke.
Dielo pre občanov
mesta vyrezal za sedem dní ľudový rezbár Stanislav Ondrík
z Krásnej Hôrky.
Ako nám povedal
je to dar mestu. Na
sochu použil drevo
z topoľa, ktorý ešte
donedávna stál pred
cintorínom v Tvrdošíne. Deň pred
sviatkom Sedembolestnej panny Márie
ju spoločne s pracovníkmi technických služieb osadili

pri dome smútku. Sám
by som si s topoľom
neporadil. A tak ešte
kým som sa pustil do
práce, s topoľom mi
pri odvážaní, prekladaní a podobne pomáhal
Stanislav Lajmon, kamarát, ktorý mi často
pomáha.
Moje poďakovanie patrí aj technickým službám a predovšetkým primátorovi
mesta Tvrdošín.
Už v najbližších
dňoch sa S. Ondrík
chystá vyrezávať ku
Čadci sv. Ambróza,
ktorý bude stáť vo farskej záhrade a samozrejme nebude chýbať
ani na Michalskom jarmoku v Tvrdošíne.

Spoločné majstrovstvá SR a ČR sa otvárali v našom meste

Vo štvrtok 4. augusta t.r. za účasti
súťažiacich zo Slovenska a Česka
boli v Tvrdošíne v areáli SOU lesníckeho slávnostne otvorené už 7.
spoločné majstrovstvá SR a ČR v
práci s motorovou pílou pod názvom
DREVORUBAČ 2005. Tohto roku
sa súťaže zúčastnilo 31 drevorubačov, 14 zo Slovenska a 17 z Českej
republiky. Pretekári si zmerali sily v
disciplínach: stínka stromu, výmena
reťaze, kombinovaný rez, presný rez
a v divácky atraktívnom paralelnom
odvetvovaní.
Na slávnostnom otvorení nechýbali zástupcovia z Ministerstva zemědelství ČR Ing. Jaroslav Petrželka, Ing. Karol Suchopárek, zástupca
Ministerstva SR Ing. Eduard Grepel,
zástupcovia odborových zväzov
a ďalší. Preteky slávnostne otvoril
Ing. Karol Vinš, generálny riaditeľ
LSR, š. p. Medzi pozvanými hos-

ťami nechýbal ani primátor nášho
mesta Ing. Ivan Šaško.
Víťazom súťaže Drevorubač
2005 a majstrom Slovenska a ČR
v práci s motorovou pílou sa stal
Jiří Herzog z Českej republiky,
ktorý získal 1538 bodov. Najlepším súťažiacim zo Slovenska sa stal
Jaroslav Perveka s počtom bodov
1489, ktorý obsadil celkovú piatu
priečku.
Ako nás informoval riaditeľ SOU
lesníckeho Ing. Ján Vorčák, v súťaži si dobre počínali aj zástupcovia,
ktorí absolvovali lesnícke učilište v
Tvrdošíne, spomenúť by sme mohli
práve J. Perveka, Jaroslava Kukuca,
skončil celkovo šiesty, Petra Grofčíka, ktorý obsadil ôsmu priečku, alebo čerstvo skončeného absolventa
Jozefa Kromku, ako nováčik obsadil
16. miesto, ale v kombinovanom
reze získal bronzovú priečku. (jh)
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Narodili sa
21.7.
24.7.
7.8.
9.8.
11.8.
12.8.
15.8.
15.8.
17.8.
17.8.
18.8.
24.8.

Laura De-Rizová
Rebeka Mlynáriková
Tamara Oršuliaková
Simona Dúbravská
Lukáš Pánik
Patrik Šprlák
Barbora Macáková
Matúš Zembjak
Tímea Dorušiaková
Marek Holub
Vanesa Mrzenová
Petra Motyčáková

Sobáše
18.5.
29.4.
9.7.
9.7.
16.7.
16.7.
16.7.
6.8.
6.8.
13.8.
18.8.
20.8.
20.8.
20.8.
20.8.
20.8.
27.8.
27.8.
27.8.
31.8.
3.9.

Aj v tomto roku komisia cestovného ruchu, podnikateľských
aktivít a verejného poriadku vyhodnocovala v našich mestských
častiach kvetinové balkóny, predzáhradky a celkový vzhľad
rodinných domov, ale aj bytov na sídlisku Medvedzie. V stredu
3. augusta t.r. sa teda časť členov komisie vybrala do terénu,
aby si pozrela jednotlivé mestské časti a zároveň aj vyhodnotila
a odovzdala najlepším ceny v podobe prípravkov na kvetiny.
Vyhodnotiť tých najlepších nebolo najľahšie. Členovia komisie s predsedom, poslancom MsZ Bc. Štefanom Kormaňákom,
nemali najľahšiu úlohu už aj z toho dôvodu, že rozkvitnutých
domov a upravených balkónov v našom meste pribúda.
Hodnotenie začalo v Medvedzí
- dedine a medzi najkrajšie patrili
domy manželov Koleštíkovcov a
Kuráňovcov. Pani Anna Koleštíková

bolo o niečo ľahšie, no aj tu by si
zaslúžili viacerí prevziať ocenenie.
Nakoniec komisia rozhodla, že najkrajšie balkóny boli už tradične na

už tradične dokáže vyzdobiť svoj
dom do prekrásnej kvetinovej nádhery a nebolo tomu inak ani v tomto
roku. Kvetinami vyplnený dom mali
aj manželia Kuráňovci. Ako nám
povedala Agneša Kuráňová, teraz,
keď je už na dôchodku, venuje sa
svojej záhradke. Tu nás prekvapil aj
20 - ročný citrónovník, ktorý mali
vonku. Poviete si citrónovník, čo je
na tom. Nuž veru jedinečné na ňom
boli veľké citróny, ktoré narástli na
tomto neštepenom citrónovníku, čo
nám potvrdil aj Karol Kuráň.
Možnože hodnotenie na sídlisku

bytovke č. 2. A tu boli vyhodnotené
balkóny Ľudmily Lamžovej a Márie
Turčanskej. I keď na balkónoch nie je
moc priestoru na kvety, ten, kto chce,
si vždy nájde nejaké miestečko, aby
si skrášlil svoje ale aj mestské životné
prostredie.
V Krásnej Hôrke aj tohto roku
bolo viacero domov, ktoré by si boli
zaslúžili cenu. Nakoniec boli udelené manželom Bielončíkovcom za
ich dreveničku obsypanú kvetmi. Ja
by som ju skôr nazval „Kvetinovou
chalúpkou“ a druhý dom, ktorý získal ocenenie patrí manželom Tabá-

Lívia Tomášcová – Zlatislav Milovanovič – sobáš v Rakúsku
Miroslava Tekeľová – František Loš – sobáš v ČR
Edita Madleňáková – Peter Močarník
Martina Hradská – Jozef Domin
Eva Janíková – Peter Dedinský
Katarína Šprláková – Marián Kurajda
Ing. Andrea Valčáková – Peter Šiška
Silvia Betušťáková – Jozef Gandi
Anna Cunová – Jozef Jurina
Katarína Horváthová – Andrej Koleštík
Kateryna Avramenko – Vladimír Pösinger
PaedDr. Mária Fandáková – Marek Geschwandtner
Marcela Korčušková – Miroslav Chladný
Janka Ďaďová – Miroslav Madliak
Alena Kozubíková – Dimitar Vasilev Topalov
Petra Václavů – Tomáš Mišovič
Mária Večerková – Tomáš Kozáček
Janka Knapová – Peter Kerekeš
Mgr. Elena Kosová – Ondrej Stachera
Mgr. Zuzana Sameliaková – Ing. Daniel Koleják
Zuzana Suránová – Andrej Bödi

Odišli z našich radov
17.7.
18.7.
18.7.
22.7.
9.8.
19.8.
26.8.

Sú živou okrasou nášho mesta

Žoﬁa Mikušová
Anna Verníčková
Štefan Iskra
Alojz Medvecký
Štefan Medvecký
Kornélia Balleková
Dušan Meluš

80
92
49
75
81
73
47

ročná
ročná
ročný
ročný
ročný
ročná
ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v tomto roku dožili aj títo
naši spoluobčania: 80 rokov - Ľudovít Lonek,
Tvrdošín, Viktor Máčik, Krásna Hôrka, 95 rokov
- Jozef Žuffa, Krásna Hôrka, 85 rokov - Mária Ujčeková, Medvedzie.

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

Detský letný tábor Kováčová
V auguste MsCVČ „RADOSŤ“ Tvrdošín už tradične usporiadalo detský letný
tábor v Kováčovej. V príjemnom prostredí
si tu časť svojich prázdninových dní užilo
40 detí z nášho mesta a okolia.
Po príchode do Kováčovej naši futbalisti odohrali prípravný zápas s deťmi
susedného tábora CEVARM. Naši futbalisti nás presvedčili o tom, že si zaslúžia
reprezentovať naše mesto a zápas vyhrali.
Každý deň sme s deťmi pripravovali rôzne
kultúrno-zábavné podujatia ako Superstar,
Miliónový tanec, Uragán a iné súťaže
a hry. Navštívili sme aj Zvolen, kde sme
absolvovali túru na Pustý hrad a do okolia

mesta. Najväčšiou radosťou pre detí bola
návšteva kúpaliska v Kováčovej, McDonaldu ale aj Tesca.
Na záver tábora sme usporiadali vydarený karneval, tu sa deti vyšantili, dostali
diplomy a sladké odmeny.
Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým sponzorom (Milan Kováč,
OZ KOVO Nižná, METALPOL Tvrdošín, Technické služby mesta Tvrdošín),
ktorí pomohli spríjemniť pobyt v tábore
deťom.
Poďakovanie patrí aj primátorovi mesta
Ing. Ivanovi Šaškovi, ktorý nám poskytol
autobus na prepravu. Daniela Jurincová

Tvrdošanka nám zahrá na Michalskom jarmoku
Iste ste niektorí postrehli, že v Oraviciach
na folklórnych slávnostiach vystupovala aj dychovka. A neuplynulo odvtedy veľa času a dychovka sa začala formovať aj v našom meste.
Pokusov o oživenie a založenie dychovky
v našom meste bolo viacero, no všetky zatiaľ
boli neúspešne.
Zdá sa, že tento pokus sa vydaril a nová
dychovka, TVRDOŠANKA sa našim občanom predstaví na Michalskom jarmoku. Za
jej oživením stojí hudobník Daniel Koleják
z Trstenej, ktorý hráva na krídlovku. Ako nám
povedal D. Koleják veľkú pomoc im poskytuje
primátor mesta Ivan Šaško, ktorému veľmi záleží na tom aby takýto hudobný súbor existoval
v našom meste.

Ja som mal tu možnosť, že som sa mohol zúčastniť v kine Javor na prvej skúške,
kde sa zišlo sedem statočných muzikantov,
ktorí do toho rázne zafúkali a vyskúšali si
niekoľko známych melódií. I keď som len
amatér, musím povedať, že na prvý raz im
to išlo pekne od podlahy.
Na Orave teda pribudla nová dychovka
a je dobre, že to bolo práve v našom meste.
Na Michalský jarmok sa teda môžme tešiť,
že si budeme môcť vypočuť už našu dychovku. Jej založenie odobrili aj poslanci
mestského zastupiteľstva, ktorí na zasadnutí 5. septembra t.r. schválili výdavky na
vybavenie našej dychovej hudby TVRDOŠANKA.
(jh)

Podpora plavárne zo strany mesta Tvrdošín je
v tom, že rozdiel 50 % zľavy hradí mesto

Krytá plaváreň v Nižnej je pre verejnosť otvorená denne v týchto termínoch:
V pondelok až štvrtok od 1400 - 1600, v piatok od 1400 - 1930 a v
sobotu a v nedeľu od 1300 do 1930 .
Občania nášho mesta platia na plavárni len polovičné vstupné.

Pozvánka na vernisáž
Slovenska moderna, pod týmto
názvom sa v ART Galérii Schürger
v našom meste uskutoční v sobotu
24. septembra o 1600 vernisáž. Je
to už 70. jubilejná výstava a potrvá
až do 30. októbra 2005.

„Na kolesách proti rakovine“
Podujatia v našom meste sa zúčastnilo
110 občanov a trasu na kolesách absolvovalo 60 z nich. Dievčatá z CVČ vyzbierali v uvedený deň 5 250 Sk a predali 473
kusov JOJA.
Poďakovanie v mene Slovenského
paralympijského výboru na adresu mesta
poslal Ján Riapoš, predseda SPV.
- Som rád, že i vaše mesto sa zapojilo
do tejto kampane, veríme, že nám zachováte svoju priazeň aj v ďalších rokoch.

Prosba o spoluprácu

Vážení spoluobčania, obraciame
sa k Vám s prosbou o spoluprácu.
Zvlášť prosíme občanov, ktorí majú
doma staršie fotograﬁe nášho mesta,
ale aj jeho mestských častí Oravíc,
Krásnej Hôrky i Medvedzia o zapožičanie týchto fotograﬁí z ktorých
mesto plánuje časom vydať publikáciu. Ak má niekto takéto fotograﬁe, či
staré pohľadnice, môže ich doniesť
na MsKS na sídlisku Medvedzie,
alebo na mestský úrad. Za spoluprácu a zapožičanie vopred ďakujeme.
(r)

Rodí sa viac detí
Za 1. polrok roku 2005 sa v našom meste narodilo 51 detí z toho počtu bolo 23 dievčat a 28
chlapcov, tak to je tá radostnejšia štatistika.
Na druhej strane za prvý polrok 2005 zomrelo 46 našich spoluobčanov z tohto počtu
bolo 24 žien a 22 mužov.
Pre zaujímavosť ešte uvádzame, že k tomuto termínu sa do nášho mesta prihlásilo
na trvalý pobyt - 59 občanov, ale zároveň
z trvalého pobytu sa odhlásilo 87 občanov.
Ako vidieť z tejto stručnej štatistiky v našom meste sa za prvý polrok narodilo viac
detí ako zomrelo občanov. I keď to číslo nie
je horibilné, predsa len znamená obrat k lepšiemu, život víťazi nad smrťou.
(jh)

čakovcom. Ako nám povedal Milan
Tabáčak, o záhradku sa prevažne
stará manželka Mária. U nich práve
na terase začinali kvitnúť oleandry,
či rozkvitnú do svojej krásy, bude
záležať aj od počasia. Vlani im počasie neprialo.
V Tvrdošíne získala cenu pani
Gabriela Bandošťákova, ktorá býva
na Škarvanovej ulici. Teraz, keď je už
na dôchodku, aj na kvety jej ostáva
o niečo viac času. A ocenenie bolo
udelené aj pani Helene Knapovej,
ktorá ho získala už po tretíkrát v rade za sebou. Kto videl jej domček
popretkávaný pestrofarebnou krásou
kvetov, vie, o čom hovorím. Tohto
roku kvety v črepníkoch mali pestrejšie farby ako vlani. Bola opäť milo
prekvapená, že komisia ju aj v tomto
roku zaradila medzi tie najkrajšie
domy v jednotlivých lokalitách nášho
mesta. Ako nám povedala, kvety
pestuje preto, aby hlavne okoloidúci
ľudia mali radosť z tej pestrofarebnej
krásy, ale aj preto, aby návštevníci,
ktorí zavítajú do nášho mesta, sa
mohli kvetinovou krásou pokochať.
Tradične najťažšie rozhodovanie
bolo aj v tomto roku na Vladine. Čo
domček to kvet, čo kvet to domček.
Je tu skutočne čo vidieť, tu komisia
nakoniec pridelila pomyslenú palmu víťazstva manželom Čičmanovcom. Cenu
prebrala dcéra Mariány Čičmanovej,
ktorá nám však prezradila, že mamina
si na kvety nedá ani siahnuť, pretože sú
jej srdcovou záležitosťou. Odmenení
boli aj manželia Vajduliakovci. Keď
sme sa pýtali, kto sa stará o záhradku,
tak Alena Vajduliaková nám povedala,
že manžel Ľuboš kosí trávnik a ona so
svokrou sa zase venujú kvetom.
Kvety, kvietky, kvetinky sa v našom meste usmievajú na nás z viacerých rodinných domov, balkónov,
či predzáhradiek. Sú živou okrasou
nášho mesta, ale aj potešením pre
tých, ktorí im venujú nesmierne
množstvo času, aby sa ukázali v plnej
kráse. Ten, kto sa venuje tejto záľube
to dobre pozná. Je to často drina od
rána do večera. Ale oplatí sa. Keby
sme mohli, tak vyhodnotíme všetky
tie prekrásne domy, povedala záverom JUDr. Veronika Leppová, ktorá
bola tiež členkou tejto komisie.
Tí, ktorí nezískali žiadnu cenu,
nemusia byť smutní, pretože aj im
ďakujeme za to, že dokážu svojimi
šikovnými nápadmi spríjemniť život
sebe, ale aj nám, ktorí okolo tej krásy
chodíme.
(jh)
Srdečne Vás pozýva na divadelné predstavenie Slovenského
komorného divadla Martin
JOZEF GREGOR-TAJOVSKÝ

NOVÝ ŽIVOT
(oprašovačka)

(oprášená hra slovenského klasika)
réžia: Dodo Gombár
Účinkujú: Viliam Hriadel,
Andrej Hrnčiar, Martin Hronský,
Lucia Jašková, Vladimír Kivader,
Ján Kožuch, Renáta Rundová
Dňa 8.11.2005 o 18.00 hod.
v Kine Javor v Krásnej Hôrke
Vstupné : 95.-Sk
Predpredaj v MsKS Medvedzie -5322167

Kooperatíva poisťovňa a.s.
Oznamuje všetkým občanom, že otvorila svoju kanceláriu v priestoroch
zdravotného strediska v Tvrdošíne nad lekárňou v meste.
Ponúka:
- poistenie motorových vozidiel
- poistenie rodinných domov, bytov, domácností
- životné, dôchodkové poistenie – garantovaný 3,5% úrok, počas celej
doby poistenia odpočitateľná položka 12 000 Sk ročne
Životné poistenie pre mladých:
- 50% zľava na poistnom prvých 5 rokov
- 10 000 Sk na každé narodené dieťatko
- úrazové poistenie deti zadarmo
Rôzne druhy detských poistení:
- venové
- štipendijné
- zlatá brána
Cestovné poistenie
Poistenie prepravy
Iné druhy poistenia
Kontakt: 0907130675, 5324493
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Mladší žiaci už druhý rok bez prehry
IV. liga muži:
Darovali sme im dva body
Tvrdošín - Stráňavy 1:1 (0:0), gól
Krivda z penalty.
Remíza visela na vlásku
Rudinská - Tvrdošín 3:2 (2:1),
góly našich Baláž a Capko.
Prvoligistov zo Žiliny cvičil Kazík
Tvrdošín - Žilina B 0:3 (0:2)
Nepriala nám futbalová šťastena
Martin - Tvrdošín 1:0 (1:0)
Zvlhol nám pušný prach
Tvrdošín - Valča 0:1 (0:0)
Nevyužité šance nás mrzeli
Belá - Tvrdošín 4:2 (1:1), góly
našich Palider a Capko.
Naďalej bez víťazstva
Tvrdošín - Turčianska Štiavnička 0:0
Ani v siedmom zápase naši futbalisti neokúsili ako chuti víťazstvo a na
domácej pôde stratili v súťaži ďalšie
dôležité body. Nervozita na kopáčkach
našich hráčov bola priveľká a keď sa
už aj domáci hráči dostali do prečíslenia zakončeniu chýbala presnosť.
Naši chceli a hostia umne kúskovali
hru. Zaslúžená remíza vyhovovala
skôr hosťom ako nám, my si na prvé
víťazstvo musíme ešte počkať.

Mládežnícky futbal
Futbal dorastenci V. liga
Tvrdošín - Vrútky 6:0 (3:0), Betuštiak a Sirota po 3
Čepčin - Tvrdošín 2:2 (0:0), Lepáček 2
Tvrdošín - Liptovská Lužná 3:1
(1:1), Hutira, Sirota, Lepáček
Trstená - Tvrdošín 0:2 (0:0)
Tvrdošín - Valča 5:0 (2:0), Hutira,
Bukový, Švajner, Pálenik a Sirota
Tvrdošín - Palúdzka 0:2 (0:1)
Starší žiaci: 3. liga
S. Kríž - Tvrdošín 4:2 (2:2), Pisarčík, Gočal
Tvrdošín - Nižná 2:2 (0:1), Ferenčík, vlastný
Vrútky - Tvrdošín 0:0
Tvrdošín - Lisková 5:3 (2:1),
Šubjak 3, Stroka, Prokop
Rabča - Tvrdošín 1:9 (0:4), Prokop 4, Filip Adamča 2, Alan Adamča,
Šubiak, Kohár
Sučany - Tvrdošín 0:0
Valcujú svojích súperov
Mladší žiaci v 3. lige v tomto ročníku zatiaľ neokúsili horkosť prehry
a doslova svojích súperov na trávnikoch valcujú. Už druhý rok robia
dobré meno nášmu futbalu a nielen

O pohár primátora
Vo štvrtok 15.9. sa na futbalovom štadióne
v Tvrdošíne uskutočnil futbalový turnaj o Pohár
primátora. Na turnaji sa divákom predstavili tri
družstva Tvrdošín, Medvedzie a Krásna Hôrka.
Gólov v každom zápase padlo neúrekom,

nechýbala ani jedenástka, ktorú za staré Medvedzie premenil Gabarík. V družstve, ktoré
získalo putovný pohár si okrem iných zahrali aj
traja Sirotovci.
Finále: Tvrdošín - Medvedzie 7:3 (3:0), góly:

Víťazné družstvo turnaja
no najviac vo ﬁnálovom zápase, kde proti sebe
nastúpili Tvrdošín verzus Medvedzie. Starí páni
v dresoch Tvrdošína potvrdili, že futbal nezabudli hrať a dokázali to aj na trávniku. Hrali pekný
technický futbal aj patrične okorenený gólmi.
Finálový duel mal všetko, čo ma mať pravý
futbal, veď padlo až desať gólov a dokonca

Korbeľ, Kozáčik, Bajo a Martin Sirota 4 - Teplanský, Petrovič a Gabarík.
Ceny pre zúčastnené mužstva a putovný
pohár víťazovi v mene primátora odovzdával poslanec MsZ a predseda komisie
kultúry, školstva, športu a mládeže Milan
Kováč.
(jh)

Tretiu ligu začínajú šachisti 8. októbra

Naši šachisti postúpili do III. Ligy, keď 4.
ligu vyhrali suverénne, desať zápasov vyhrali a remizovali iba jeden. V novom ročníku
sú zaradení do skupiny C1, kde sa stretnú
s týmito družstvami: PARAVION Dolný
Kubín A, ŠK Tvrdošín A, ŠK Kriváň Liptov
– Ondrašová, Liptovské Sliače, ŠK Medea
Martin, MŠK Martin, Caissa Čadca B, ŠO
Kysucké Nové Mesto, TJ Mladosť Žilina juniori, ŠO Centrál Žilina B, ŠK DMS Žilina
B, TJ Slovan Rajecké Teplice B.
Prvé kolo odohrajú v sobotu 8. októbra.
Hrá sa systémom dvojzápasov sobota - nedeľa,

z toho jeden zápas doma a jeden u súpera.
Cieľom nášho družstva je udržať sa v súťaži. Družstvo hrá v nezmenenej zostave,
máme však také družstvo, ktoré by malo
bojovať o stred tabuľky. Za výborné výkony
a že sa nám tak darí, by som aj touto cestou
chcel poďakovať primátorovi mesta Ing.
Ivanovi Šaškovi za všetko to, čo robí pre
šport v tomto meste. Nielenže my by sme
bez podpory mesta šach na takej úrovni
nehrali, ale aj iné športy by neboli na takej
vysokej úrovni ako niektoré oddiely v súčasnosti dosahujú. František Medvecký

Po piatich rokoch v peletóne
Vo štvrtok 28.7. t.r. sa Stanislav Buloň po piatich rokoch opäť postavil na
štartovú čiaru. Tentoraz to boli preteky
v cyklomaratóne. Extra špeciál cyklomaratón OKOLO VYSOKÝCH TATIER
- Fondriest otvorené majstrovstvá strednej
Európy prilákali na štart už druhého ročníka 423 účastníkov.
Trať v dĺžke 215 km, ktorá mala
štart a cieľ v Smokovci a viedla územím
Slovenska, Poľska, aj cez naše mesto,
absolvoval víťaz Matej Jurčo v čase

5:16:41. Naše mesto na týchto prestižných
pretekoch zastupoval pretekár MŠK S.
Buloň, ktorý vo svojej kategórií, v ktorej
štartovalo 110 účastníkov, obsadil 28.
miesto s časom 6:56:31. V nej zvíťazil
bývalý majster sveta Maurizio Fondriest
z Talianska v čase 5:30:51.
Stanovi k dobrému umiestneniu pomohlo aj to, že pred pretekmi pravidelne
trénoval a denne najazdil vyše 100 kilometrov. Ako sme sa dozvedeli, S. Buloň sa
už chystá na tretí ročník.
(jh)

v 3. lige. A aj v tomto futbalovom
ročníku sú zatiaľ na prvom mieste.
Mladší žiaci: 3. liga
S. Kríž – Tvrdošín 0:15 (0:12),
Čajka a Janček po 4, Reguly a Pikna po 2, Matúč Gregorec, Žuffa,
Ferenčík
Tvrdošín – Nižná 6:0
Vrútky – Tvrdošín 0:6 (0:3), Čajka a Žuffa po 2, Janček, Gregorec
(nedohraté)
Tvrdošín - Lisková 12:0 (5:0),
Pikna 4, Gregorec 3, Čajka 2, Bača,
Reguly, Pňaček
Rabča – Tvrdošín 2:6 (2:1),
Čajka 2, Gregorec, Reguly, Pikna,
Planieta
Sučany - Tvrdošín 7:0 (3:0), Reguly 3, Gregorec, Janček, Planieta
(jh)

Katka Šašková má bronzovú medailu
z Majstrovstiev Európy v jachtingu

Trojica bežcov v Podbieli
V nedeľu 7.8. t.r. sa v Podbieli uskutočnil už 18. ročník cestného behu Roháče – Podbiel s medzinárodnou účasťou.
Pretekov sa zúčastnili až traja zástupcovia
z Tvrdošína Viktor Fonfer (vo svojej kategórii obsadil 7. miesto časom 1:28:47),
Ján Balún (v kategórii 11. časom 1:48:00)
a Juraj Vajduliak (vo svojej kategórii
skončil na 5. mieste časom 1:34:05).
Celkovým víťazom časom 1.07:33 sa
stal Ján Križák, ktorého sme mali možnosť
vidieť aj u nás v Tvrdošíne.
(jh)

Generálnym sponzorom volejbalu je mesto
Pred novou sezónou sme oslovili Mgr. Mariána Miku, pred- Tarajová, Sochuliaková a Žáková.
sedu volejbalového oddielu, ale aj trénera celku mužov a žien, Žiaľ väčšina z nich študuje na vysokej
aby nám povedal niečo bližšie o nastávajúcej sezóne.
škole, doma ostávajú len Tarajová a
Čo nového má volejbalový od- ale boli tam aj extraligové družstvá. Sochuliaková. Aj kvôli tomu budeme
diel?
Zápasy boli vyrovnané, odohrali situovať tréningy na piatok, aby sa
Pripravujeme sa na prvú ligu žien sme kvalitné duely s Podbrezovou a nás čo najviac schádzalo.
a druhú ligu mužov, máme veľké Hnúšťou. Koncom augusta sme boli
Kedy začína sezóna žien a muproblémy s ﬁnanciami nielen v klu- v Mošovciach, tam sme svoju skupinu žov?
be, ale aj vo federácií. V prvej lige vyhrali a v prvej štvorke sme hrali so
Ženy začínajú 1. októbra v Rimavžien bude pôsobiť osem družstiev, Zvolenom, Rimavskou Sobotou. Zá- skej Sobote a muži 8. októbra. Stabilnás trápi hlavne to, že dievčatá sú pasy sme síce prehrali zhodne 2:1, ale ný ostáva aj káder mužov, chceli by
na vysokých školách. Tento rok bude dievčatá dokázali, že keď hrajú spolu sme skončiť v II. lige v prvej trojke.
problematický pre nás
Bude ešte niečo vohlavne v tom, aby sme
lejbalový oddiel prisa všetci zišli. Zamepravovať navyše?
riame sa hlavne na
Viacmenej robíme
udržanie v súťaži.
turnaj na konci sezóny
Neodišiel niekto
pod názvom Tvrdošanz kádra a neposilsky mix volejbal, je to
nili ste sa niekým
také uzavretie sezóny a
novým?
zároveň si tu pozývame
Káder zostava
aj družstvá, ktoré hrajú
v podstate pokope.
druhú ligu z oblasti rePomôcť by mala Ľudgiónu Oravy, cez jarné
mila Sochuliaková
a letné prázdniny zase
z Námestova, už bola
robíme dvojtýždňové
s nami na turnaji
športové kempy pre
a trénovala celé leto,
mládež od 10 rokov,
občas bude hrávať aj
kde sa učia základy
Silvia Žáková. Žiaľ na
volejbalu.
všetky zápasy nebudú
Ako je na tom vomôcť nastúpiť niektolejbalový oddiel pred
ré kľúčové hráčky.
sezónou s ﬁnanciaNaše volejbalistky na turnaji v Mošovciach.
Ako prebiehala
mi?
príprava na sezónu a odohrali ste a trénujú, tak dokážu hrať vyrovnané
Tento rok je najväčší problém so
nejaký turnaj?
partie s každým.
sponzormi. Našim generálnym sponV júli a auguste sme mali také konV kádri pre nový ročník ostáva celé zorom je mesto, ktoré nás vlastne drží,
dično-herné cvičenia. Dievčatá boli družstvo Pastýrová, Hullová, Leskou- bez neho by sme v prvej lige nemohli
na turnaji v Liptovskom Hrádku. Tam rová, Sirotová, Klámová, Kolejaková, vôbec hrávať. Hradí nám najpodstatdievčatá skončili na siedmom mieste, Rehmová, Kubiridžaková, Knižacká, nejšiu časť výdavkov a k dispozícii
máme dokonca aj auto, ktoré mesto
zakúpilo aj pre potreby športovcov.
Pomohli nám čiastočne aj tie dve
percenta z dane.
Rozlosovanie volejbalu
Na Trojičnom námestí v piatok 2. Ondreja. Druhého septembra začali I. liga ženy
1. kolo: 1.10. Rimavská Sobota
septembra sa v našom meste začala v Tvrdošíne, kde ich privítal, pripol
jedna z cyklistických etáp pod názvom im stužku a „odštartoval“ primátor -Tvrdošín, 2. (8.10.) Tvrdošín - HuCyklojazda histórie, ktorá je v tomto mesta Ivan Šaško. Cestou sa zastavili menné, 3. (15.10) Tvrdošín - Hnušťa,
roku zameraná na spropagovanie 190. na Oravskom hrade, tu si pripli ďalšiu 4. (22.10.) Tvrdošín - Spišská Nová
výročia narodenia Ľudovíta Štúra a stužku na svoj etapový kolík a cez Ves, 5. (29.10) Dolný Kubín - Tvrpropagácia Pustého hradu vo Zvolene, Dolný Kubín, Ružomberok, Donovaly došín, 6. (5.11.) Podbrezová - Tvrdošín, 7. (12.11.) Tvrdošín - Košice, 8.
zvykneme mu vravieť Spišský hrad. pokračovali do Zvolena.
Je to najväčší hrad v Európe. CykloNajkratšia etapa ich čakala 3. (19.11.) Tvrdošín - Rimavská Sobojazda bola rozdelená na tri etapy: 1. septembra zo Zvolena na Pustý hrad. ta, 9. (26.11.) Humenné - Tvrdošín,
septembra to bola etapa, ktorá začínala Účastníci podujatia si spomenuli aj 10. (3.12.) Hnúšťa - Tvrdošín, 11.
na Spišskom hrade, kde prevzali sym- na Michala Jarinu z Tvrdošína, ktorý (10.12.) Spišská Nová Ves - Tvrdošín,
bolickú pochodeň a prešli cez Spišské tragický zahynul na bicykli medzi 12. (17.12.) Tvrdošín - Dolný Kubín,
Podhradie, Spišské Vlachy, Spišskú Podbielom a Nižnou pred dvoma rok- 13. (21.1. 2006) Tvrdošín - Podbrezová, 14. (28.1.) Košice - Tvrdošín
novú Ves, Levoču až do Liptovského mi.
(jh)

Štart historickej cyklojazdy
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