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Spolupráca je podporená priateľstvom
domov v Tvrdošíne a Kościelisku s následnou kultúrnou spoluprácou,“ povedal primátor.
Cieľom prehĺbenia trojstrannej spolupráce sú vzájomné
výmeny študentov, spolupráca a
výmena skúseností
v oblasti ekologického vzdelávania
a získavania energie z obnoviteľných
zdrojov, spolupráca
a výmena skúsenosti v oblasti protipožiarnej ochrany, kultúry, organizácia spoločných
športových súťaží a
súťaží požiarnikov
a spoločné realizovanie projektov s
využitím dotácií z
Európskej únie.
Prvým hostiteľským mestom bolo
Kościelisko, kde
Na fotografii zľava: Bohdan Piton, wójt Gminy Koscielisko; Władysław Długosz, przewodniczący prišli Dohodu podRady Gminy Koscielisko; Ivan Šaško, primátor mesta Tvrdošín; Vlasta Jančeková zástupkyňa pri- písať aj zástupcovia
mátora; Leszek Kulinski, wójt Gminy Kobylnica; Józef Gawrych, przewodniczący Rady Gminy.
z 800 km vzdialenej
Kobylnice, ktorá sa
rý – ak bude schválený, prinesie nachádza na severe Poľska. Ďalúžitok obom mestám. Na začiatku ší deň poľskí priatelia navštívili
sme sa zamerali na modernizáciu mestský úrad a kostol Všetkých
kultúrnej infraštruktúry, čo zna- svätých v Tvrdošíne, skanzen v
mená rekonštrukciu kultúrnych Zuberci a Oravice.

V poľskom Kościelisku bola 26. septembra
podpísaná Dohoda o prehĺbení vzájomnej
spolupráce medzi partnerskými Gminami
Kościelisko a Kobylnica (Poľsko) i našim
mestom.
„Podpísanie Dohody nebolo formálne. S priateľmi z
Kościeliska spolupracujeme od
roku 2000 a s Kobylnicou od
minulého roka. Stretávame sa
na spoločných akciách, naposledy sme boli spolu v Bruseli
v rámci projektu Twin Town,
vymieňame si skúsenosti. Naša
spolupráca sa v súčasnosti
dostáva na vyššiu kvalitatívnu
úroveň, pretože aj Európska
únia má zámer prihraničné regióny spájať a vytvárať
podmienky na vyrovnávanie
hospodárskych rozdielov, na
nastavenie spolupráce a na pomoc zaostávajúcim regiónom.
Zo svojej pozície podpredsedu
Výboru pre verejnú správu
a regionálny rozvoj NR SR
mám možnosť stretávať sa s

ministerskou regionálneho rozvoja Poľska a poslancami Sejmu
a svojim spôsobom ovplyvňovať slovensko-poľské vzťahy. S
priateľmi s Kościeliska sme sa
rozhodli pripraviť projekt, kto-

Projekt pre územné rozhodnutie
je pred dokončením

Okrem pravidelných kontrolných
dní, ktoré sa konajú jedenkrát za mesiac sa 29. septembra na mestskom úrade uskutočnilo rokovanie s riaditeľom
projektovej organizácie HBH projekt s.
r.o. Ing. Viliamom Pitákom, kde bola
zhodnotená doterajšia prípravná fáza
pre realizáciu pokračujúceho obchvatu na trase Tvrdošín - Nižná. Aj keď
daná problematika nie je jednoduchá,
prípravné a projektové práce prebiehajú
podľa dohodnutých termínov a projekt
pre územnú prípravu bude dokončený
do konca tohto roka.
V tejto súvislosti je potrebné zvýrazniť najmä tú skutočnosť, že v minulosti sa rozhodovalo, ktorým smerom
povedie výstavba obchvatu. Poznali
sme problémy z minulosti, akým bol
problém okolo výstavby obchvatu
Podbiela, ktorý bol na podnet starostu
zastavený. Z tohto dôvodu dochádzalo
k množstvu ďalších rokovaní a následných zmien na trasách po celej Orave,
ktoré bolo potrebné postupne riešiť.
Pre Tvrdošín a jeho obyvateľov bolo
časovo výhodnejšie začať s výstavbou
obchvatu od hranice s Poľskom, aby sa
realizoval rýchlejšie, ako keby pokračovala výstavba od Oravského Podzám-

ku. „V tejto súvislosti bolo potrebné
uskutočniť množstvo rokovaní a najmä
osobných intervencií u ministra dopravy či u investičného riaditeľa Národnej
diaľničnej spoločnosti Ing. Čermáka,
s ktorým sa osobne už niekoľko rokov
poznám,“ informoval nás primátor.
V súčasnosti sa na mestskom úrade nachádza dokumentácia, ktorá je
v štádiu rozpracovanosti, kde každý
občan nášho mesta, ktorý má záujem
o túto problematiku, môže dostať
náležité vysvetlenie. Nemusí to robiť
anonymnou cestou, o čo sa pokúšajú
neprajníci Tvrdošína a to spôsobom,
akým sa prezentovali pred niekoľkými
dňami - svojimi pamfletmi. „Všetci vieme, že samotná problematika dopravy
je na celom Slovensku zo dňa na deň
horšia, že Slovensko nebolo pripravené na vstup do eurozóny. Platí to aj
pre Oravu, ale aj pre samotné mesto,
pretože za problém štátnych ciest zodpovedá vláda SR, či ministerstvo dopravy, takže z pohľadu mesta je možné
uvedené riešiť len osobnými kontaktmi,
ktoré v súčasnom období aj náležite
využívam s tým, aby sa obchvat miest
a obcí Oravy realizoval čo najskôr,“
dodal primátor.
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V riešení
sú obidve
železnice

číslo 9-10

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

Posila v slove
Dobrý Bože, Ty chceš stáť pri kríži každého človeka! Pane
Ježišu, ďakujem Ti, že vieš stáť pri mojom utrpení, pomáhať
mi, keď trpím. Prosím Ťa však v Duchu Svätom, aby bolo moje
srdce rozšírené, aby som vedel stáť pri kríži druhého človeka a
pofúkať. Panna Mária oroduj za mňa, nech je zo mňa človek,
ktorý vie byť plačúci pri utrpení druhom. Daj, nech viem pofúkať
na bolesť druhého.
Július Chalupa

Z eurofondov už začínajú tiecť
finančné prostriedky do nášho mesta
O strategických zámeroch mesta a následných krokoch k získaniu finančných prostriedkov z fondov EÚ pre mesto s Vlastou Jančekovou, zástupkyňou primátora.

Vieme, čo potrebuje naše mesto
„V súčasnom období majú
samosprávy možnosť získať z
euro fondov zaujímavú finančnú
pomoc. Aj naše mesto sa chopilo
tejto výzvy a je nasmerované
vytvárať zásobník projektových
zámerov nasmerované pre hospodársky a sociálny rozvoj mesta Tvrdošín a následne získať v
programovacom období roku
2007 - 2013 finančné prostriedky, ktoré budú prínosom pre
jeho rozvoj. V tejto súvislosti
je potrebné spomenúť, že už pri

vydávaní prvých výziev sme boli
naštartovaní, pretože sa držíme
hesla, že tí pomalší budú ťahať
za kratší povraz. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že
vieme, čo potrebuje naše mesto,
kde máme rezervy a hlavne,
kde by sme z vlastného rozpočtu nikdy nezrealizovali toľko
zámerov, koľko máme v pláne
urobiť za týchto sedem rokov.
Samozrejme, že tieto aktivity
nie je možné pripraviť a následne
(Pokračovanie na 4. str.)

Všeobecná zdravotná poisťovňa už aj v našom meste

Všeobecná zdravotná poisťovňa bližšie k občanom, aj
tak by sa dalo charakterizovať
otvorenie novej expozitúry
VšZP v polyfunkčnom dome
na Trojičnom námestí v Tvrdošíne, ktorá sa do nových
priestorov presťahovala z Trstenej. Slávnostného otvorenia
sa zúčastnili Viktor Očkay, člen
predstavenstva VšZP a riaditeľ
sekcie ekonomiky a prevádzky, Ľubomír Sýkora, riaditeľ
krajskej pobočky zo Žiliny,
Peter Šaško, riaditeľ okresnej
pobočky z Dolného Kubína,
primátor, predstavitelia najväčších podnikov z blízkeho okolia
a ďalší hostia.
„Ďakujem všetkým, ktorí sa
pričinili o to, že dnes môžeme
otvoriť túto expozitúru. Otvorenie v tomto meste je dôkazom
toho, že táto inštitúcia sa približuje k ľuďom. Dúfam, že všetci,
ktorí tu prídu s nejakým prob-

lémom budú odchádzať spokojní, bude práve v Tvrdošíne, istotne dodali okrem iného primátor
pretože my sme tu preto, aby sme to uvítajú nielen naši občania, a V. Očkay.
Nová expozitúra VšZP, ktoim problémy pomáhali riešiť,“ ale aj z okolitých obcí. Prajeme
rá bola otvorená v našom meste
je teda plne k dispozícií svojim,
ale aj novým poistencom. A čo
zavážilo, že na generálnom riaditeľstve sa rozhodli práve pre
Tvrdošín? Nuž bolo to viacej
vecí, predovšetkým to, že má
väčšiu spádovosť pri porovnaní
poistencov, sú tú k dispozícii
kvalitnejšie priestory, blízkosť
autobusového nástupiska a parkoviska. Ak si teda pôjdete niečo vybaviť do expozitúry VšZP
v Tvrdošíne, či už preukaz, prihlášku, alebo s nejakým iným
problémom, súvisiacim so zdravotným poistením, k dispozícií
vám tu budú dve pracovníčky,
Beáta Domoráková a Anna
Slávnostné otvorenie novej expozitúry.
Maceková. Otváracie hodiny
povedal úvodom P. Šaško.
pracovníkom expozitúry, aby pre verejnosť sú v pondelok
„Sme radi, že orgány VšZP im pribúdali poistenci a ľudia až piatok od 800-1500, štvrtok je
rozhodli, že táto expozitúra odtiaľ odchádzali spokojní,“ nestránkový deň.

MESTO CEZ TELEOBJEKTÍV

Michalský jarmok voňal aj medovníkmi.

Pútnické miesto poteší dušu i oko.

Majstri rezbári pri dokončovacích prácach.
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Podarilo sa zastaviť podnikanie na cudzom majetku?

Takzvaný vlastník naďalej šafáril s majetkom, ktorý mu nepatrí.
Pred hotelom zastávali autobusy
zahraničných turistov, ktorí tu v
noci prespávali a ráno ukradomky
odchádzali. Tento stav monitorovala aj polícia. Avšak pre políciu, aby

mohla zasiahnuť podľa ich konania
nepostačuje len právoplatný rozsudok o určení vlastníckeho práva.
Mesto využilo možnosť podať na
súd návrh na vydanie predbežného
rozhodnutia, kde v prvom stupni
bolo úspešné preto, lebo mesto je

výlučným vlastníkom. V ďalšom
konaní bol podaný návrh o vypratanie nehnuteľnosti. Keďže ani
orgány činné v trestnom konaní vo
veci nepostúpili, mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo zabezpečiť si
vlastníctvo zablokovaním všetkých
vchodov do hotela. „Museli sme
použiť takýto spôsob zabezpečenia
si svojho vlastníctva, lebo ide o
obštrukcie, ktoré v našom právnom systéme sú pravdepodobne
účinnejšie ako ochrana vlastníctva. Ani tento postoj polície nie je
pre nás odstrašením, ba naopak.
Naďalej v danej veci konáme, podali sme podnet na prokuratúru za
držanie cudzej veci, čakáme, kedy

Priamo na železničnej stanici sa v Tvrdošíne 2. októbra
uskutočnilo ďalšie rokovanie
vedenia mesta s vedením železníc. Dôvodom ich stretnutia
bol ďalší postup v riešení zlého
stavebno–technického stavu
povrchových úprav na nakladanie a vykladanie vozňov na
železničnej stanici v Tvrdošíne. Mesto už pripravilo mapové podklady na objasnenie
vlastníckych vzťahov a pripra-

vuje podklady pre projektovú
prípravu. Rokovanie sa týkalo
aj železničnej zastávky v Krásnej Hôrke, ktorá je v súčasnosti
nefunkčná. Primátor dostal
prísľub, že zastávka bude zrekonštruovaná a obnovené bude
aj sociálne zariadenie. Mesto
sa zaviazalo, že v obidvoch prípadoch bude nápomocné pracovníkom sekcie železničných
tratí pri projektovej príprave i
pri samotnej realizácii.

Vzhľadom na to, že tento
zámer je náročný na finančné
prostriedky, bolo dohodnuté,
že zástavka v Krásnej Hôrke
sa dočasne obnoví až do času
začatia veľkej rekonštrukcie.
V tejto súvislosti je potrebné zvýrazniť, že za stav
železničnej stanice a zastávky v Krásnej Hôrke nie je
zodpovedné mesto, ale niekto
iný, pretože z našej pozície
môžeme iba prosiť a žiadať

Od informácií, ktoré sme uviedli v predchádzajúcom čísle našich novín ohľadom hotela
Limba sa situácia nezmenila. Posledný právoplatný rozsudok Krajského súdu v Žiline,
ktorý rozhodol, že hotel a pozemky k nemu
priľahlé sú vlastníctvom mesta Tvrdošín je
nenaplnený napriek tomu, že verdikt súdu
znel: „Proti tomuto rozsudku nie je prípustné
odvolanie.“

okresný súd vytýči pojednávanie
na prejednanie návrhu o vyprataní nehnuteľnosti. Svojim vlastným
spôsobom sme zamedzili v našom
objekte Hotela Limba podnikať, už
nevieme pomaly ani komu - či je to
Stavona, zajtra je to TSP, inokedy
TSP plus a naposledy nejakému
podnikateľovi z Vyšného Kubína. Teraz čakáme len na proces
vypratania a veríme, že v dohľadnom čase naši občania budú mať
možnosť vstúpiť do tohto objektu,
ktorý je pre nás všetkých,“ vysvetlil primátor. O ďalšom priebehu
tohto „nekonečného príbehu“ vás
budeme priebežne informovať v
ďalších číslach našich novín.

vlastníka a prevádzkovateľa,
čo sme už v minulosti aj robili.
Avšak za uplynulej vlády sme
boli neúspešní, zrejme preto,
lebo niekomu boli prednejšie
iné zámery.
Veríme, že najbližšie obdobie aj v tejto oblasti prinesie nápravu, pretože tento
stav nám nie je ľahostajný a
v dohľadnej dobe určite tento
nedostatok železníc vysporiadame.

V riešení sú obidve železničné stanice

Navštívili aj Európsky parlament
Posledný augustový týždeň mal
pre šesticu študentov z nášho gymnázia, dve pedagogické pracovníčky a zástupcov vedenia mesta
mimoriadnu príchuť, pretože ich
hostilo belgické mesto Durbuy.
Už vlani delegácia z tvrdošínskeho gymnázia navštívila spolu
s primátorom poľské Kościelisko
a zapojili sa tu do projektu Twin
Town, ktorý je financovaný Európskou úniou. Do neho je zapojených osem krajín - Belgicko, Poľsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko,
Estónsko, Litva a Slovensko.
Hlavným cieľom projektu je
vzájomné spoznávanie sa, rozšírenie spolupráce na úrovni predstaviteľov samospráv a mladých
ľudí. Každý rok si zástupcovia
jednotlivých miest a študenti
vymieňajú skúsenosti z rôznych
oblastí, vždy v inom štáte.
Tohtoročné medzinárodné fó-

rum mladých v belgickom meste
Durbuy bolo zamerané na tri témy
„menšiny v štáte, zdravotná starostlivosť a fungovanie samosprávy“, na ktoré si aj naši gymnazisti
pripravili prezentácie. Prezentácia
nielen nášho mesta, ale aj ostatných tém bola úspešná.
Pre všetky delegácie pripravili Belgičania bohatý program,
takže naozaj nebol čas na nudu.
Delegácia zo Slovenska navštívila
okrem iného Európsky parlament
v Bruseli, pozreli si priestory,
kde zasadá parlament, prehliadli
mesto. Nechýbala návšteva múzeí,
stredovekého kamenného mestečka Durbuy a ďalších zaujímavých
atrakcií.
Durbuy a Belgicko ich očarili, ostali spomienky, vytvorili
sa nové priateľstvá a je to dobré,
pretože to napomáha k ďalšiemu napredovaniu a obohateniu

jednotlivých kultúr a národov v
rámci Európskej únie.
Už teraz je potrebné pripravovať sa na ďalšie stretnutie, ktoré

sa uskutoční tentoraz na severe
Európy, vo Švédsku. Strenutie v
Tvrdošíne sa uskutoční v roku
2011.
(jh)

Na fotografii zľava: Š. Mišanek, M. Vajduliak, L. Vaseková, , A. Zubalová, V. Hutirová a Ľ. Vicenová.

Stalo sa tradíciou, že novonarodené deti sú slávnostne
uvítavané do spoločenstva nášho
mesta v obradnej miestnosti
radnice. Tento akt, spojený s
krátkou kultúrnou vložkou, je
pre mnohých rodičov sviatočným dňom, na ktorý sa len tak
nezabúda. A nebolo tomu inak
ani 17. septembra, kedy sa vstupné priestory radnice zaplnili
kočíkmi a obradná miestnosť
rodičmi a deťmi, ktorí prišli na
pozvanie mesta.
Po úvodných slovách matrikárky Márie Smutnej ich uvítala
zástupkyňa primátora mesta
Vlasta Jančeková, ktorá maličkým popriala veľa úspechov
v ich ďalšom živote a rodičom
veľa trpezlivosti pri výchove
svojich detí.

Čas a život okolo nás „beží“ tak, že takmer si nevšímame ani to, ako sa okolo nás mení prostredie. Možno sme
zaneprázdnení rôznymi problémami, máme hádam viacej práce, alebo menej času na prechádzku, to je pre každého
individuálne. Svet v dnešnej dobe vraj už vyznáva iné hodnoty, zvykne sa to hovoriť a to možno vplýva na mnohých z
nás, že si menej všímame aj mesto, v ktorom žijeme. Pravdupovediac často nevieme ani to, že v tej časti mesta sa robí
chodník, tam sa opravuje cesta, inde sa vysádzajú kvety, alebo sa niečo postavilo.
Sú však ľudia medzi nami a tých je viac, ktorí všetky zmeny v meste vnímajú a reagujú na ne kladne. Pre niektorých
nič nie je dobré a keby boli v meste aj vyhrievané chodníky, neustále by frflali. O názor na túto tému sme sa opýtali
niekoľkých občanov. I keď niektorí z respondentov chceli ostať v anonymite, potvrdili nám, že v meste sa za posledné
roky urobil kus práce, rešpektovali sme to a do ankety sme zaradili len tých, ktorí súhlasili s uvedením svojho mena.
- Ako
o b č a n
Tvrdošína
si myslím,
že za p o sledné roky
sa v meste
dosť hodne zmenilo.
Pribudli obchodné reťazce Tesco, Lidl, nové bytovky, sídlisku
pomohol aj kruhový objazd.
Porobili sa niektoré cesty a
chodníky, pribudol futbalový
štadión, tenisová hala a ďalšie
veci. Myslím si, že v meste sa

spravilo toho dosť, i keď niektorí
hovoria, že je to stále málo. Vždy
sa dá spraviť aj viac, ale to záleží
aj od finančných možností. Ja však
tvrdím, že sa spravilo toho viac
ako menej.
Jana Kolejáková, študentka
gymnázia Na sídlisku
Medvedzie
sa podstatne zmenilo
Michalské
námestie
odvtedy,
ako som
bola malá. Pribudlo tu aj pekné

Zaviazali sme sa dodržiavať Etický kódex

Aj naše mesto sa zaviazalo
dodržiavať Etický kódex po
zavedení eura od 1. januára
2009, čo znamená nezvyšovať ceny po prechode zo
slovenskej koruny na euro,
za čo nám osobne poďakoval
Igor Barát.
Vážený signatár Etického
kódexu pre zavedenie eura,
dovoľte mi poďakovať sa Vám
za Váš záujem pridať sa k organizáciám, ktoré sa dobrovoľne zaviazali eticky a férovo
postupovať pri prechode zo
slovenskej koruny na euro a
nezvyšovať ceny svojich produktov a služieb v súvislosti so
zmenou meny.
Váš záväzok je o to cennejší,

že ho prijímate v čase, keď Vaša
organizácia musí zabezpečiť
splnenie všetkých povinností,
ktoré podnikom a organizáciám
ukladá zákon a ďalšie záväzné
normy, čo si vyžaduje zvýšené
úsilie a tiež často aj nemalé
náklady.
Vaše pristúpenie k Etickému
kódexu svedčí o tom, že k tomuto procesu pristupujete zodpovedne a že Vašou prioritou je
spokojný klient.
Vo Vašom úsilí Vám želám
veľa úspechov a verím, že prechod na spoločnú menu prinesie
Vám i Vašim spolupracovníkom
čo najviac výhod.
Igor Barát, splnomocnenec
vlády SR pre zavedenie eura

1€ = 30,1260 Sk

ANKETA

František Medvecký

Najväčší problém dopravnej situácie máme zaznamenaný na sídlisku Medvedzie. Vieme, že sídlisko aj s parkovacími a odstavnými plochami bolo projektované na 70-te roky, ktoré v tom čase boli aj realizované v dostatočnom počte aj s
rezervou tak, ako sa tomu v tom čase hovorilo. Dnes je dopravná situácia sídliska
zložitejšia. Sme si vedomí tejto skutočnosti a postupne sa snažíme tieto nedostatky
minimalizovať. Odstrániť ich môžeme až veľkou investíciou, na ktorú sa pripravujeme projektovým zámerom a čerpaním finančných prostriedkov z eurofondov.
Aj napriek tomu, že doprava na sídlisku v nasledovnom období by sa mala riešiť komplexne, v posledných mesiacoch boli rozšírené parkovacie plochy pred
bytovkami č. 8 a č. 9. Bola to vynútená investícia, ktorá vylepšila dopravnú situáciu na hlavnej komunikácii, ktorej zátarasy odstavenými autami boli problematické pre plynulý prechod motorových vozidiel nielen v letnej, ale aj zimnej sezóne.

Konverzný kurz:

Veríme, že z nich vyrastú čestní a statoční občania

Uvítanie novonarodených občanov.

Rozšírili parkovacie plochy

detské ihrisko, naposledy úplne
nový chodník, postavili sa však
aj obchody a ďalšie veci potrebné pre občanov. V našom meste
sa neustále niečo buduje, či už
cesty, chodníky a podobne. Tvrdošín podľa mňa každým rokom
opeknieva.
Lenka Baleková, študentka gymnázia - Tvrdošín sa podľa
mňa mení k
lepšiemu, v
meste pribudlo Tesco,
Lidl, máme

„Je to neustály kolobeh žitia,
ktorý prináša do nášho života
zázrak zvaný dieťa a sme radi, že
aj v našom meste týchto nových
spoluobčanov môžeme takto slávnostne uvítať. Prajem im zdravie
a šťastné detstvo a veríme, že
z nich vyrastú čestní a statoční
občania, ktorí budú robiť radosť
nielen svojim rodičom a rodine, ale budú prínosom pre naše
mesto,“ povedala okrem iného
V. Jančeková.
Akt uvítania umocnilo podpísanie rodičov do mestskej kroniky, ale aj darček - kniha a finančná pozornosť od mesta, ktorú si
rodičia preberali z rúk zástupkyne. Tridsaťdeväť narodených detí
bolo zaevidovaných v mestskej
matrike, z tohto počtu bolo 22
dievčat a 17 chlapcov.
(jh)
nové chodníky, cesty, kruhový
objazd v Medvedzí. Sídlisko
opeknelo aj tým, že sa začali
bytovky opravovať, okolie sa
upravuje. Mesto opeknieva a
vidno to hlavne v Medvedzí, lebo
mi pripadalo také šedé. Myslím
si, že naše mesto patrí k tým krajším a som rada, že v ňom žijem.
Štefan Bielik, dôchodca,
(Nižná)
- Ke b y sa
všetky obce
a mestá tak
menili, ako
sa mení Tvrdošín, bolo
by dobre.
I keď vieme, že Tvrdošín je
okresné mesto a na to platia iné
priority, je tu vždy čo obdivovať.
Ja tu chodím jeden až dvakrát
do mesiaca na návštevu, alebo
na nákupy, tak vždy niečo nové
objavím, či už novo postavené,
alebo zrekonštruované. Vaše
mesto sa mení a vzmáha za
pochodu. Tak trochu vám aj
človek závidí.
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KRÁTKO
Rekonštrukcia kotolne

Ešte donedávna sa v materskej škôlke v Krásnej Hôrke vykurovalo pevným palivom. Urobila sa tu však kompletná rekonštrukcia
kotolne, kde starú pec nahradila moderná plynová, okrem nej sa
skultúrnili aj priestory starej kotolne. Dnes je tu už nová plynová
kotolňa s vymenenými oknami a dverami.
Uhlie a koks, ktorým sa donedávna vykurovalo, tak nahradil
ekologickejší plyn, zlepší sa tým nielen vykurovanie, ale aj jeho
regulácia, čím sa ušetria aj finančné prostriedky.
Dotáciu na rekonštrukciu kotolne sme dostali z Ministerstva
životného prostredia SR z envirofondov.

Kniha bude pripomínať vzácneho človeka
Do tlače je pripravená kniha Glosy zo života Štefana Šmálika,
ktorá vyjde pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

Evidencia hrobových miest na webe
Na webovej stránke mesta www.tvrdosin.sk v lište Cintoríny získate informácie od polohopisu hrobových polí, databázy zosnulých
až po fotografie náhrobkov. Informácie o cintorínoch v Tvrdošíne
sú na web-stránke uverejnené od začiatku októbra.
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Okresná prokuratúra v Námestove konštatuje, že Obvodný pozemkový úrad prekročil svoje kompetencie
Mestská komisia naviac konštatovala, že za konaním Obvodného pozemkového úradu sú znova tí istí ľudia, grupujúci sa
okolo družstva, ktorým ide iba o ich osobné záujmy a osobný
prospech, ktorí cez ich slepých posluhovačov realizujú tak, aby
čo najviac škodili nášmu mestu, k čomu im malo napomôcť aj
protizákonné konanie pri pozemkových úpravách (ROEP), aby
„skoro“ oficiálnou cestou cez Pozemkový úrad mohli znova
okradnúť bezvýznamných ľudí.
V súvislosti s obnovou evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v intraviláne
mesta Tvrdošín nepostupoval Obvodný pozemkový úrad v súlade
so zákonom. Doručoval výpisy z
návrhu registra ROEP ( Register
obnovenej evidencie pozemkov)
účastníkom konania napriek tomu,
že táto kompetencia je uložená komisii ROEP, ktorá bola potvrdená
správnym orgánom. OPú a vytvoril si vlastnú komisiu, ktorá zberala
námietky účastníkov konania voči
doručovaným návrhom registra.
Z preskúmania zákonnosti takéhoto postupu vyplýva:
„Vec: Upozornenie prokurátora na odstránenie porušení
ust. zákona č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení a zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom
konaní v platnom znení, podľa §
28 ods. 1 zák. č. 153/2001 Z. z. o
prokuratúre.
V zmysle § 7 ods. 3 zákona č.
180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v platnom znení,

námietky posúdi komisia, ktorá si
na tento účel vyžiada vyjadrenie
toho, koho práva boli námietkou
dotknuté a svedecké výpovede
osôb oboznámených s miestnymi
pomermi, a so svojím stanoviskom
ich spolu predloží správnemu orgánu na rozhodnutie. Rozhodnutie
o námietkach a o schválení registra
je preskúmateľné súdom.
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č.
180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v platnom znení,
na námietky podané po uplynutí
lehoty uvedenej v odseku 2 a na
námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, komisia neprihliadne.
Komisia o tejto skutočnosti písomne informuje toho, kto námietku
podal.
Po preskúmaní predmetnej
veci, predovšetkým podnetu
Ing. Ivana Šašku predsedu komisie ROEP v Tvrdošíne, spolu
s prílohami, ako aj písomného
stanoviska a vyjadrenia Obvodného pozemkového úradu v Námestove, spolu s predloženými
prílohami som dospel k záveru,
že vyššie uvedenými ustanove-

niami zákona o správnom konaní ako aj zákona o niektorých
opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom sa
Obvodný pozemkový úrad v
Námestove v predmetnej veci
dôsledne neriadil.
K danej veci považujem za potrebné uviesť, že zákon č. 180/1995
Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení, jasne vymedzuje práva a povinnosti jednak
správneho orgánu konajúceho v
rámci konania o obnove evidencie
niektorých pozemkov a právnych
vzťahov k nim ako aj komisie
zriadenej správnym orgánom pre
účely konania o obnove evidencie
pozemkov a právnych vzťahov k
nim. Každý z uvedených subjektov má v predmetnom zákone v
rámci konania o obnove evidencie
niektorých pozemkov a právnych
vzťahov k nim stanovené svoje
oprávnenia a povinnosť ktoré sú
nezastupiteľné.
Je nemysliteľné a neprípustné, aby správny orgán sám, bez
jasného zákonného zmocnenia,
rozhodol o tom, že bude vykonávať povinnosti, ktoré v zmysle
zákona prináležia inému, t. j. v
tomto prípade komisii ROEP v
Meste Tvrdošín.
V danom prípade, v zmysle § 7
ods. 1 zák. č. 180/1995 Z. z. v platnom znení jednoznačne vyplýva,
že komisia doručuje do vlastných
rúk každému účastníkovi, ktorého
miesto trvalého pobytu alebo sídlo

je známe, výpis z návrhu registra
týkajúci sa pozemkov, ktoré sú
podľa zistených údajov v jeho
vlastníctve alebo v správe spolu
s poučením o možnosti podať námietky. Taktiež v zmysle § 7 ods. 2
uvedeného zákona námietky spolu
s ich odôvodnením možno podať
komisii atď. Teda predmetný zákon, ako už bolo vyššie uvedené
jednoznačne definuje oprávnenia,
resp. povinnosti jednak správneho
orgánu ako aj komisie v danom
konaní, kde je neprípustné, aby
zo strany správneho orgánu
dochádzalo k nahrádzaniu činnosti komisie, ktorej pôsobnosť
je zakotvená v predmetnom
zákone. Nedodržanie zákonom
upraveného postupu môže mať
priamy vplyv na zákonnosť
celého konania, obzvlášť v tak
zložitej oblasti akou je evidencia
pozemkov a právnych vzťahov
k nim.“
PRIJATÉ UZNESENIA ZO
ZASADNUTIA ROEP
Mestská komisia ROEP sa
stretla 1. októbra na zasadnutí
a v uznesení konštatovala, že
vo svojej činnosti nepochybila
a Obvodný pozemkový úrad v
Námestove konal v rozpore so
zákonom.
Okrem viacerých upozornení smerujúcich na Obvodný
pozemkový úrad v Námestove
sa komisia obrátila listom na
Ing. Ivana Poláčika - riaditeľa
OPÚ v Námestove, kde ho žia-

dala o doručenie všetkých náležitostí v zmysle zákona, čo do
dnešného dňa nebolo doručené
ako aj to, že komisia žiada OPÚ
Námestovo zosúladiť všetky
doterajšie nezákonné postupy
so zákonom t.j. doterajšie postupy anulovať a oboznámiť
všetkých účastníkov konania o
tejto skutočnosti.
Komisia žiada riaditeľa OPÚ
Ing. Poláčika aby tento vylúčil z
komisie zodpovedného pracovníka Ing. Pavla Damašku, ktorý
takto konal vedome v rozpore so
zákonom a s upozornením ministra pôdohospodárstva.
Komisia vo svojom vyjadrení pre okresného prokurátora
okrem iného požiada prokuratúru, aby vyvodila dôsledky za
zneužitie právomoci verejného
činiteľa na OPÚ v Námestove
aj v tom, že títo spôsobili SR
škodu tím, že neoprávnene použili finančné prostriedky na
doručovanie listín účastníkom
konania, čo iste predstavuje
nemalú čiastku. Okrem toho
komisia žiada vyvodiť dôsledky
za zneužitie kompetencie OPÚ v
tom, že došlo k porušeniu zákona v prístupe k informáciám aj
pretože, na doručovanie použili
osoby, ktoré na to nemali žiadne
oprávnenia.
Komisia podá písomnú sťažnosť na Ministra pôdohospodárstva SR na postup ministerstva vo vybavovaní podnetu
komisie, ktoré aj keď vedelo,

že Obvodný pozemkový úrad
v Námestove koná v rozpore so
zákonom, neprijalo okamžité
účinné opatrenia a zároveň
požiada ministra aby vyvodil
z tohto postupu aj náležité
opatrenia.
Komisia žiada, aby Obvodný
pozemkový úrad v Námestove
anuloval všetky doterajšie konanie , ktoré bolo v rozpore so
zákonom a následne zápisnične
zjednal nápravu a o tejto skutočnosti informoval všetkých
účastníkov s tým že sa im zároveň ospravedlní, že OPÚ konal
v rozpore so zákonom ako to
zhodnotila okresná prokuratúra, a vyhlásil za neplatné
všetky písomnosti , ktoré boli
doručované vlastníkom pozemkov v k. ú. Tvrdošín v rámci
ROEP k. ú. Tvrdošín, nakoľko
jeho činnosť bola v rozpore so
zákonom a zároveň nereagoval
na požiadavky komisie.
Komisia žiada Obvodný pozemkový úrad v Námestove,
aby tento začal celý postup v
rámci ROEP k. ú. Tvrdošín
odznova.
Zápis zo zasadnutia komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k
nim zo dňa 1.10. 2008 s vyjadrením komisie k upozorneniu
prokurátora bude zaslaný
na Okresnú prokuratúru v
Námestove, na Ministerstvo
pôdohospodárstva SR a členom komisie.

Regionálne rozdiely treba minimalizovať
Rozvoj Slovenska a jeho regiónov má priamu
súvislosť s rozvojom obcí a miest. Na túto tému
pripravil Parlamentný kuriér, časopis Národnej
rady SR, rozhovor s Ivanom Šaškom.
čo chce robiť, aké investície – čo
Pán poslanec, pracujete vo
a koho prijme na svoje územie a
Výbore NR SR pre verejnú spráakým smerom sa bude ďalej ubevu a regionálny rozvoj, máte
rať. Sme v EÚ, máme veľa možností
isté spektrum poznania, ktoré
čerpať prostriedky z jej fondov,
pramení aj z vlastnej skúsenosti
takisto získavať skúsenosti zo zas prácou v regióne, kde alebo v
hraničia a porovnávať. Navštívil
čom vidíte najväčšie regionálne
som niekoľko krajín EÚ a môžem
rozdiely?
povedať, že Slovensko v porovna„Vo verejnej správe pracujem už
ní s niektorými regiónmi, napr.
od 1.5.1985 najskôr ako predseda
Francúzska či Belgicka nie je na
MsNV v Tvrdošíne a potom od roku
tom tak zle, ako sa hovorí a naozaj
1990 doteraz ako primátor mesta s
sa vo všeobecnosti nemáme za čo
tým, že už druhé volebné obdobie
hanbiť. Aj v týchto krajinách, ale aj
som poslancom VÚC Žilina a v
na celom svete regionálne rozdiely
súčasnosti aj poslancom NR SR,
sú a aj budú.“
kde vykonávam funkciu podpredNemáte pocit, že v niektorých
sedu Výboru pre verejnú správu
regiónoch vládne akýsi egocena regionálny rozvoj. Som rád, že
trizmus, nie vždy ide o zdravé
pracujem v tejto sekcii, pretože
súťaženie medzi nimi, ktoré
táto oblasť je mi najbližšia a vyprospieva, ale naopak stavia
plýva naozaj z mojej dlhoročnej
niektoré regióny proti sebe. Čím
práce vo verejnej správe. Poznám
je to podľa vás spôsobené?
problematiku Oravy i regiónu ŽSK,
„Pojem egocentrizmus nevníale zaujímam sa o všetky regióny
mam v jeho pravom zmysle slova,
Slovenska. Musím povedať, že pri
pretože vo verejnej a štátnej správe
porovnaní ich rozvoja si musíme
nemožno o ňom hovoriť. Všetky
uvedomiť, že sú podmienené hisregióny sú navzájom prepojené,
toricky a tak je to i dnes. Na ich
svojim spôsobom sa potrebujú a
rozvoj vplývajú rôzne faktory od
spolu idú za daným cieľom. Na
prírodných začínajúc po ekonodruhej strane, nevidím nič zlé na
mické končiac. Niektoré mestá či
tom, keď sa starosta dobre stará o
regióny sa v súčasnosti vyvíjajú
svoju obec, župan o región. Súťadynamickejšie, prichádzajú tam
ženie v prospech ľudí je dobré, kažinvestori, ďalšie v tomto úsilí zaodého z partnerov posúva dopredu.
stávajú. Teda regionálne rozdiely
Tieto myšlienky treba chápať vo
existujú, ich nerovnosť sa nedá
všetkých súvislostiach a snažiť sa
úplne odstrániť, ale sa dá vyrovnáo to, čo prospieva obyvateľom revať a minimalizovať. V súčasnom
giónu, Slovenska. V súčasnosti pri
období sa regióny sami usilujú, aby
možnostiach získania prostriedkov
tieto rozdiely odstránili a dostali
z fondov EÚ môžeme hovoriť o
sa na úroveň tých najvyspelejších.
rovnakých štartovacích podmienPrispieva k tomu i pomoc z EÚ,
kach. Záleží na tom, kto a ako sa
ktorá je zameraná práve na pomoc
zmobilizuje, pochopí, v čom je jeho
zaostávajúcim regiónom. V tejto
prednosť - potenciál a aké veľké
súvislosti je potrebné zdôrazniť aj
úsilie vynaloží napríklad pri tvorbe
vyrovnávanie rozdielov a nastavekvalitných projektov, zodpovedajúnie cezhraničnej spolupráce medzi
cich stanoveným kritériám.“
Slovenskom, Českom, Poľskom a
Čo je pre samosprávy najviac
Maďarskom. Vlastná snaha byť
problematické? Ako s a dá účinlepší, porovnávať sa nás vždy žene pomôcť pri riešení problénie dopredu. Môžem to ilustrovať
mov? Aké máte skúsenosti?
na prípade Oravy. V minulosti
„Samospráva je zložitý mechakeď existoval odstup od susednizmus a ten, kto pôsobil a pôsobí
ných miest v zahraničí, najmä zo
v samospráve si musí uvedomiť, že
vzájomného nepoznania sa, dnes
vždy ide o ľudí. Jednoducho poveje situácia taká, že podpisujeme
dané – máme povinnosť vytvárať
dohody o spolupráci v rôznych
také podmienky, aby sa všetkým
oblastiach, ako partnerské mestá
sociálnym skupinám žilo dobre.
sa navzájom prispôsobujeme, klaPopri zabezpečení všetkých funkcií
dieme si spoločné ciele, ktoré nás
mesta v ostaných rokoch pribudla
posúvajú dopredu a hľadáme to,
pre starostov, primátorov ďalšia
čo nás spája. Každý región by mal
povinnosť – prispieť k tomu, aby
zhodnotiť svoje možnosti a mal by
bol v obci dostatok práce. Tento
maximálne využiť svoj potenciál
problém je treba chápať v súvisna svoj rozvoj.
lostiach a okamžite ho riešiť. A
V minulosti mali obce, regióny
tu musím zdôrazniť, že je to vždy
smerovanie nalinkované. Dnes má
o ľuďoch, o tom, či sa tejto veci
samospráva vlastné kompetencie
venujú s plným nasadením, či doa možnosti. Môže sa rozhodnúť,

kážu pracovať nad rozsah svojich
povinností.
Na Slovensku máme viac ako
2 800 obcí, čo je z môjho pohľadu
veľa. Nie vždy majú malé obce také
šance ako väčšie mestá. Do tohto
procesu by mala vstúpiť legislatíva,
ktorá v spolupráci so ZMOS-om by
mala riešiť, aby malé obce neboli
diskriminované, prípadne ich zlučovať, nechcem priamo hovoriť o
ich zrušení. Ako príklad uvediem
poľské gminy. Malé obce sa spájajú do väčších celkov a poslanci
jednotlivých obcí majú možnosť
lepšie presadiť svoje požiadavky.
V niektorých prípadoch sa malé
obce majú lepšie ako centrálne
mesto. Najpálčivejším problémom
je odchod mladých, vzdelaných
ľudí z malých obcí do väčších miest
alebo zahraničia. Práve jemu by
sme sa mali venovať intenzívnejšie,
pretože nepriaznivý demografický
vývoj nie je len problémom západnej Európy, ale aj Slovenska.“
Národný strategický referenčný rámec na roky 2007
– 2013 poskytuje isté finančné
zabezpečenie pre regióny, ktoré
pre to, aby ho mohli využívať,
potrebujú v prvom rade dobré
projekty. Nebýva problém práve
s ich kvalitou?
„Slovensko má skúsenosti s
predvstupovými fondmi, so skráteným programovacím obdobím
rokov 2004 – 2006 a prvým rokom
tohto programovacieho obdobia.
Teda v oblasti čerpania prostriedkov z EÚ nie sme žiadnymi nováčikmi. Myslím si, že je pred Slovenskom veľmi priaznivé obdobie
a je len na nás, aby sme ho využili.
Každý z nás v samospráve si musí
uvedomiť, že musíme robiť dobré, kvalitné projekty, ktoré budú
spĺňať podmienky stanovené EÚ.
V podstate nie sú od nás žiadané
nejaké neuskutočniteľné veci. Sú to
profesionálne nasadené pravidlá,
ktorým sa nikto nemôže vyhnúť.
Kladne hodnotím istý prenos kompetencií z jednotlivých ministerstiev
na samosprávne kraje, kde najlepšie vedia o svojich problémoch a
vedia, ako sa dajú riešiť. Niektoré
z programov, ktoré ešte pokračujú
nastavila predchádzajúca vláda a
ministerstvá, súčasná vláda skočila do rozbehnutého vlaku a vlastne
ich dokončieva. Nehovorím, že
všetky programy boli v minulosti
zle nastavené, no nájdu sa aj také,
ktoré treba prehodnotiť. Týka sa
to napr. budovania kanalizačných
sietí v obciach do 2 tisíc obyvateľov. Týmto obciam treba pomôcť,
mnohé z nich nevedia alebo nemajú
prostriedky na vypracovanie kvalitných projektov. Tu vidím riešenie
v spájaní menších obcí pri tvorbe
projektov. Budovanie ciest, investovanie do životného prostredia,

školstvo, zdravotníctvo, sociálne
veci,...To všetko stojí pred nami.
Potešiteľné je, že nám „vyrástli“
odborníci, ktorí sa vyprofilovali
a zameriavajú sa na tvorbu projektov jednotlivých programov,
čo znamená, že dobrých projektov
bude pribúdať. Táto vláda urobí
všetko pre to, aby sa nestalo, čo
v minulosti, že časť prostriedkov,
ktoré sme mohli použiť na svoj
rozvoj, bola vrátená do Bruselu.
Verím, že čoskoro sa budeme v životnej úrovni porovnávať s takými
štátmi, ako sú Rakúsko, Nemecko,
Francúzsko.“
Na čo všetko možno čerpať
peniaze?
„Nebudem tu vymenúvať všetky programy, ktoré sú zahrnuté v
Národnom strategickom referenčnom rámci na roky 2007 – 2013.
Potešiteľné je, že vláda a všetky
ministerstvá hneď po jeho schválení príslušnými orgánmi v Bruseli
naštartovali informačnú kampaň
a postupne zverejňujú výzvy na
tvorbu projektov, pričom súbežne
prebieha aj hodnotenie vypracovaných projektov. Dá sa povedať, že
verejná správa, štátna správa, tretí
sektor i fyzické osoby sa do tvorby
projektov môžu zapojiť a nájsť si
medzi programami to, čo považujú za prioritu, na čo majú danosti
a predpoklady. Samozrejme, že
čerpanie finančných prostriedkov
z fondov EÚ nie je jednoduché,
treba urobiť veľa preto, aby sa
vyčerpali efektívne a správne Na
margo verejnej správy poviem, že
je na starostoch a primátoroch,
aby sa obklopili schopnými ľuďmi,
aby ich naštartovali, pomohli im s
projektmi a neskôr pri samotnej
realizácii projektu.“
Čo si myslíte, na čo sa treba
sústrediť v rámci krajov? Ktorý
kraj by si zaslúžil väčšiu pozornosť?
„Druhé volebné obdobie som
poslancom Žilinského samosprávneho kraja, sledujem problematiku
nielen jeho, ale aj ďalších krajov.
Myslím si, že samosprávne kraje
dobre naštartovali toto programovacie obdobie už tým, že majú
väčšie právomoci oproti predchádzajúcemu obdobiu. Vytvorili si
samostatné skupiny súvisiace s
prípravou projektov, informovali
všetky zariadenia, ktoré sú v ich
pôsobnosti – od školstva, cez zdravotníctvo, sociálne veci, vyzvali
ich, aby sa pripravili a naštartovali
na čerpanie fondov. Teraz je to
už len vecou zastupiteľstiev, aby
správne posúdili a určili priority,
ktorým sa treba venovať.
Ako som už spomínal, regionálne rozdiely existujú. Každý z
nás vie, že Bratislava a BSK sú
na tom najlepšie, preto aj fondy
sú upravované tak, že najväčšia

pomoc sa ich nedotýka, že smeruje
do zaostávajúcich krajov. Nechcem
hodnotiť úroveň jednotlivých krajov, štatistiky jasne ukazujú, na čo
treba sústrediť najväčšiu pozornosť. Obce a mestá v prihraničnom
území sa môžu venovať projektom
na cezhraničnú spoluprácu. Veľkú devízu pre Slovensko vidím
v cestovnom ruchu, tam by sme
mali sústrediť väčšiu pozornosť.
K jeho rozvoju a využití sme priam
predurčení, možností máme veľa,
pretože Slovensko je naozaj pekná
krajina. Dosiahnuť treba požadovanú úroveň zabezpečovania služieb a turisti k nám prídu, a nielen
z okolitých štátov.“
Máte prehľad na čo sa najviac
využívajú prostriedky zo štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu?
„Čerpanie prostriedkov z Kohézneho fondu bolo naplánované
a nastavené už za bývalej vlády.
Nechcem kritizovať toto obdobie,
ale viem, že ešte z predvstupového
obdobia sa presúvalo jeho čerpanie a realizácia až do súčasnosti.
V tomto fonde boli sústredené
prostriedky, ktoré smerovali do
infraštruktúry, výstavby dialníc,
ciest. To sa týka aj ŽSK a aj samotnej Oravy, kde z týchto fondov boli
postavené cesty. Takisto tu spadá
aj výstavba kanalizácií. V mnohých
regiónoch sa tieto prostriedky
čerpali a ešte čerpajú. Je na škodu
veci, že niektoré ministerstvá nedosiahli požadovaný efekt a vracajú
finančné prostriedky do Bruselu,
pretože sa nenaplnili podmienky,
ktoré nám uložila EÚ. Z tohto si
treba zobrať ponaučenie, aby sme
sa vyvarovali predchádzajúcich
chýb, odstránili nedostatky a aby
sme v tomto období maximálne
využili tie možnosti, ktoré nám
dáva EÚ. Z oblasti štrukturálnych fondov sa najväčšie finančné
prostriedky týkajú rekonštrukcií v
plánovaných oblastiach.“
Ak sa teraz pozrieme, pán
poslanec, na infraštruktúru a
kvalitu života v jednotlivých
regiónoch Slovenska, pravdepodobne budete súhlasiť, že je čo
zlepšovať. Kde je to najproblematickejšie?
„Problémov na Slovensku je
veľa a iste sa zhodneme na tom,
že na kvalitu života popri iných
faktoroch vo veľkej miere vplýva
aj finančná situácia obyvateľstva.
Stačí si pozrieť štatistiky s mierou
nezamestnanosti v tom-ktorom
regióne. Nejde o to len zhodnotiť,
kde je najproblematickejšia, ide o
to, aby bola riešená. Niekedy si vie
obec pomôcť sama, inokedy treba
intervenciu regiónu a niekedy až
pomoc vlády, aby smerovala strategické investície do zaostalého
regiónu. Vždy to bude záležať od

nás, od ľudí, ktorí sme vo verejnej, štátnej správe, ktorí máme
možnosť zmeniť situáciu. Záleží na
tom, kto stojí na čele samosprávy.
Rozdiely vidieť najmä v malých
obciach. Keď sa starosta snaží,
obec je čistá, upravená a buduje sa
v nej. Niekde, keď starosta nemá až
taký záujem, občania majú smolu.
Samozrejme, to, čo som povedal sa
nedá generalizovať. V niektorých
obciach, kde je väčšie percento
neprispôsobivých občanov, sa
problémy nedajú riešiť okamžite,
jedná sa o dlhodobý proces.“
Ktoré oblasti Slovenska sú
investormi najvyhľadávanejšie?
Od čoho to závisí?
„Ak spomeniem veľké investičné akcie – výstavbu automobiliek, na Slovensko prichádzali už
s jasným zámerom. Veľmi dobre
mali zmapované Slovensko, sami
si vybrali regióny a lokality, do
ktorých investovali. Keď prišla
KIA do Žiliny, jej zástupcovia
vedeli, že je tam vysoká dopravná
škola, dostatok pracovnej sily, že
bude riešená cestná infraštruktúra a samozrejme, že aj samotné
mesto bude s nimi spolupracovať
a vytvorí im k ich zámeru tie najlepšie podmienky. To je všeobecná
odpoveď na vašu otázku. K týmto
podmienkam treba ešte spomenúť
prepojenie na Európu.
V tomto období, keď sa bude
zvažovať intervencia investícií
do určitých oblastí, treba mať na
zreteli ich danosti, prednosti. Ak
sú niektoré regióny predurčené
na poskytovanie služieb v cestovnom ruchu, treba sa sústrediť na
skvalitňovanie služieb. Čo pomôže
regiónom, aby ich investori „našli“
sú kvalitne cesty - dialnice a rýchlostné cesty I. triedy. Pred samosprávou stojí výzva – rekonštrukcie
ciest II. A III. triedy. Tu vidím veľké
rezervy, do ktorých sa treba pustiť
s veľkým nasadením.“
Ako vidíte perspektívu rozvoja regiónov Slovenska a s ňou
spojené zvyšovanie zamestnanosti ?
„Slovensko má veľkú perspektívu. O tom sme už presvedčili
aj okolité štáty, možno aj celú
EÚ, ktorá nám zo začiatku až tak
neverila. Mnohí z jej obyvateľov
ani nepoznali, kde sa nachádza
Slovensko. Dnes, keď k nám
prichádzajú ľudia zo štátov EÚ,
bývajú prekvapení, že Slovensko
nie je zaostalé. Dá sa povedať,
že je primerane vybudované,
kultúrne, ľudia sú vzdelaní a
pohostinní. A to je veľká devíza.
Prostriedky z EÚ spolu so štátnou
pomocou pomôžu naštartovať
rozvojové impulzy pre rozvoj
zamestnanosti a kultúry života.
Verím, že sa rýchlo zaradíme
medzi vyspelé štáty Európy.“
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Z eurofondov už začínajú tiecť finančné prostriedky do mesta
(Dokončenie z 1. str.)
zrealizovať zo dňa na deň. Fáza
predprípravy spočíva v položení
si otázky, aká aktivita je pre naše
mesto potrebná a potom nasleduje
jej podrobná analýza čo prinesie
našim občanom, a čo je jej cieľom.
Preto vychádzame z regionálneho
operačného programu z Nórske-

ho finančného mechanizmu a
ďalších programov, v ktorých sú
naznačené možnosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov prostredníctvom fondov EÚ.
Tento program obsahuje jednotlivé smery, podľa ktorých smeruje
aj naše mesto a tak si určuje svoje
projektové zámery.“

Ako prvá bude modernizovaná
Základná škola M. Medveckej
„V apríli sme projekt prihlásili
na ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Dnes môžem s
radosťou povedať, že projekt bol
úspešný. V auguste nám schválili
žiadosť a v súčasnosti pripravujeme verejné obstarávanie a
pristupujeme k ďalším krokom v
zmysle Zmluvy o nenávratnom
finančnom príspevku. Do školy
bude investovaných cca 35 miliónov, ktoré sú určené na zateplenie
obvodového plášťa, optimalizáciu
okenných otvorov, ktoré umožnia zmenu vnútornej dispozície
a vytvorenie nových priestorov,
výmenu okien, výmenu dverí,
klampiarske konštrukcie, zateplenie časti stropu, výmenu všetkých

ohrevných telies, čím sa dosiahne
zníženie energetickej náročnosti
až o 47 percent, čo v prepočte
na GJ/rok predstavuje úsporu až
1 509 GJ. Naviac rekonštrukciou
vznikne možnosť vytvorenia nových priestorov na vzdelávanie
na pôvodných chodbách o výmere
cca 200 m 2. Do projektu spadá
obstaranie nového interiérového
vybavenia do 8 špecializovaných
laboratórií a učební IKT, čím dosiahneme výraznú modernizáciu
a zavedenie nových vzdelávacích
metód, akými sú športové triedy,
špeciálne triedy pre mentálne postihnuté deti a pod. Mesto sa bude
spolupodieľať 5 percentami na
rekonštrukcii objektu.“

Peniaze potečú aj do materskej školy v Medvedzí
„Projekt na rekonštrukciu materskej školy v Medvedzí sme podávali o mesiac neskôr, teda v máji.
Výsledok jeho hodnotenia sme sa
dozvedeli v septembri. Dobrá projekčná príprava sa zaslúžila o to,
že aj tento projekt bol úspešný, na
objekt bude preinvestovaných cca
23 miliónov, na ktorom sa mesto
bude spolupodieľať 5 percentami.
Cieľom tohto projektu je zvýšiť
kvalitu vzdelávania detí a skvalitniť infraštruktúru starostlivosti o
deti predškolského veku prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie materskej školy. Projekt rieši

zateplenie celého komplexu MŠ,
rekonštrukciu strechy, výmeny
okien a výmeny dverí, klampiarske
konštrukcie, bleskozvod. Realizáciou zabezpečíme zníženie energetickej náročnosti v priemere o
72 percent úspory na vykurovaní,
čo činí v prepočte na GJ úsporu o
760 GJ/rok.
Projektovú dokumentáciu sme
pripravovali s predstihom, aby
sme zvládli tak náročné projekty.
Investovať budeme aj do materskej
školy v Tvrdošíne, Gymnázium
riešime v spolupráci so Žilinským
samosprávnym krajom.“

Cieľom je vybudovať záchranný systém v Tvrdošíne
V súčasnom období sme pred
ukončením projekčných prác, ktoré
zahŕňajú rekonštrukciu a modernizáciu našej hasičskej stanice. Výzvy
na predkladanie projektu sú už
zverejnené. V rámci tohto projektu
v súčasnom období prebieha rokovanie s riaditeľstvom Hasičského a

záchranného zboru v Žiline, ktoré
by malo participovať na jeho realizácii. Už začiatkom budúceho roka
by mala byť na MVaRR SR predložená žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov,
ktoré podľa rozpočtu predstavujú
výšku cca 50 mil. Sk.

O platení daní
v Oraviciach

V období rokov 2001 až
2004 niektorí majitelia nehnuteľností v Oraviciach si neplnili svoju daňovú povinnosť
voči správcovi dane, ktorým
bolo mesto Tvrdošín.
Po rozhodnutí Ministerstva financií SR zo dňa 12. 8.
2008, z ktorého jednoznačne
vyplýva, že daňovníci mali
v tomto období platiť dane
do Tvrdošína sa tí, ktorí ich
neplatili a vzniká pre nich
povinnosť zaplatiť ich s úrokmi a penálmi, odvolávajú na
„vtedajšiu“ situáciu a „vtedajší“ stav. Do svojej argumentácie zahŕňajú aj politický
klientelizmus a rozhodnutia
ministerstva financií a súdov.
Nikto a nijaká argumentácia
nič nezmení na tom, že si
nesplnili svoju povinnosť a
rozhodnutím MF SR z z 12. 8.
2008 tak musia urobiť.

Krátka rekapitulácia jednotlivých krokov mesta Tvrdošín a súdov potvrdzuje,
kam patrili a patria dane z
Oravíc:
Mesto Tvrdošín ako miestne príslušný správca dane
nepochybilo. Veď už v roku
1995 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici a Najvyšší súd
SR vo svojich rozhodnutiach
výslovne uviedli, že územie
Oravíc jednoznačne patrí do
katastrálneho územia Tvrdošín, keďže v danom prípade boli vydané právoplatné
rozhodnutia príslušných katastrálnych úradov. Potvrdil to aj nasledujúci rozsudok Najvyššieho súdu z roku
1996, Nález Ústavného súdu

SR z roku 2002, Uznesenie
Krajského súdu v Žiline z
roku 2003.
Všetci daňovníci, vlastníci
nehnuteľností, nachádzajúcich sa na území Oravíc, štátne orgány, inštitúcie, organizácie pôsobiace v Žilinskom
kraji boli písomne oboznámení v rámci každoročnej korešpondencie zo strany správcu
dane, že si založia zodpovednosť za porušenie zákonnej
povinnosti v prípade nezaplatenia dane v zákonnej lehote
mestu Tvrdošín.
Aj Katastrálny úrad v Žiline v roku 2004 všetkých
dotknutých upozornil, že zo
strany Správy katastra Tvrdošín a zo strany obce Vitanová
dochádza pri výbere daní k
postupu, ktorý je v rozpore s
právoplatnými rozhodnutiami
štátnych orgánov a súdov a
zdôraznil, že výkon samosprávy a prenesenej štátnej
správy na uvedenom území
prislúcha mestu Tvrdošín.
To, že niekoľko daňovníkov túto skutočnosť nerešpektovalo, spolu s družstvom v Tvrdošíne, ktoré
patrí k najväčším potenciálnym dlžníkom, nejde
o tvrdý politický klientelizmus ľudí vo vysokých
štátnych funkciách, ako to
bolo uvedené v regionálnom týždenníku, ale je to
dosiahnutie spravodlivosti
v rámci dikcie zákona. Ak
tento subjekt v minulosti
využíval tieto praktiky, dnes
tomu tak nie je a veríme, že
už nikdy nebude.

Z ministerstva kultúry
prišla kladná odpoveď

Pre efektívnejšie
separovanie odpadov

„V septembri mesto získalo
prostriedky na realizáciu sochy
J. M. Hurbana a dotvorenie jeho
okolia v mestskom parku. Sme
radi, že socha tohto slovenského
velikána, ktorý bol v revolučných
rokoch 1848-49 v našom meste,
bude zdobiť náš park. Avšak čaká
nás ešte veľa práce, kým park získa
navrhnutú finálnu podobu.“

Aby seniori nezostali sami
„Demografický vývoj naznačuje, že seniorov bude pribúdať a vedenie mesta chce byť im nápomocné. Pripravujeme projektovú dokumentáciu na Výstavbu sociálneho
objektu s príslušenstvom, ako sme
projekt na výstavbu domu pre seniorov nazvali. V ňom budú zahrnuté základné služby pre seniorov
ako stravovanie, záujmové aktivity

klientov, prítomnosť zdravotnej
služby. Naša žiadosť bude orientovaná na výstavbu objektu, kde
chceme riešiť trvalú starostlivosť
pre klientov, resp. kombinovanú
dennú a týždennú starostlivosť.
Také sú naše zámery, ktoré budú
v rámci prípravnej dokumentácie
upresňované. Na projekte už intenzívne pracujeme.“

Čakáme na zverejnenie výzvy
„Cez prioritu Regenerácia sídel pripravujeme projekt, ktorý
je zameraný na úpravu verejných
priestranstiev a prvkov verejnej zelene, výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu
chodníkov, miestnych komunikácií a ďalších možnosti, týkajúcich
sa regenerácie nášho mesta. Táto
aktivita by mala byť realizovaná
vo väčšej miere v časti sídliska

Medvedzie a v časti Krásna Hôrka
a to z titulu, že majetkoprávne má
mesto Tvrdošín vysporiadané všetky pozemky verejného priestranstva a miestnych komunikácií len
v týchto častiach, čo je základný
predpoklad pre podávanie žiadostí pri získavaní NFP. S prípravou
projektovej dokumentácie sme už
začali, pretože je veľmi rozsiahla
a náročná.“

Projekt pripravuje mesto
aj s poľským Kościeliskom
„Finančné prostriedky je možné získať aj v rámci cezhraničnej
pomoci. S našimi priateľmi z Kościeliska pripravujeme projekt na
rekonštrukciu kultúrnych domov

„Požiadavky dnešnej doby v
oblasti životného prostredia sa
bytostne dotýkajú každého z nás.
Pre túto oblasť sú prísne kritériá aj
v rámci Európskej únie. Koncom
augusta sme podali ďalší projekt
na MŽP na podporu separovaného
zberu a odpadov. Projekt s názvom
Zberný dvor rieši výstavbu areálu
s realizáciou spevnenej plochy,
umiestnením unimobunky pre
potreby prevádzky, váhy, kontajnerov pre viac druhov triedených
komodít, realizáciou prístrešku z
oceľovej konštrukcie pre umiestnenie triediacej linky a lisovacieho
stroja. Súčasťou projektu je zakúpenie špeciálneho dopravného
prostriedku s príslušenstvom,
ktorý je určený na zber určených

komodít v našom meste. Na výstavbu zberného dvora už mesto
spracovalo projektovú dokumentáciu a už boli vydané aj príslušné
povolenia od zainteresovaných
orgánov (obvodný úrad životného
prostredia, stavebný orgán a pod.).
Skompletizovaná žiadosť už bola
podaná na ministerstvo životného
prostredia a teraz sa čaká na konečné vyjadrenie z ministerstva.
Zároveň je spracovávaná ďalšia
projektová dokumentácia, ktorá
bude riešiť zhodnotenie biologicky
rozložiteľného odpadu. V súčasnom období je zámer mesta prehodnocovaný projekčnou firmou,
ktorá na základe skutočného prehodnotenia mestu predloží návrh
na už samotnú realizáciu.“

Rekonštrukcia verejného
osvetlenia sa už začala
„Občania si už určite všimli,
že sa uskutočňuje rekonštrukcia
verejného osvetlenia celého mesta. Projekt Zníženie energetickej
náročnosti verejného osvetlenia v
Tvrdošíne je zameraný na modernizáciu a optimalizáciu verejného
pouličného osvetlenia s celkovým
cieľom trvalo udržateľného rozvoja mesta prostredníctvom zníženia
spotreby elektrickej energie. Prvé
práce sa začali na sídlisku Medvedzie. Postupne budú vymenené
v celom meste aj s niektorými
poškodenými a nevyhovujúcimi
stožiarmi. Táto akcia je rozdelená
na jednotlivé etapy a kompletná
výmena v celom meste by mala byť
ukončená do roka. Výmenou svieti-

diel sa zníži energetická náročnosť
o cca 35 - 40 percent, čím sa v meste
ušetria finančné prostriedky, čo
bola jedna z hlavných požiadaviek
tohto projektu. Na týchto prácach
sa podieľa šesťčlenná skupina
pracovníkov z prešovskej firmy
OSVO, ktorá robila rekonštrukcie
osvetlenia vo viacerých mestách
Slovenska.
Z tohto finančného mechanizmu
chce mesto získať ďalšie peniaze, na
Úrad vlády sme podali ďalší projekt
pod názvom Infraštruktúra Oravice, ktorý je v súčasnom období pred
schvaľovacím procesom. Projekt
rieši vybudovanie kanalizácie a
ČOV s napojením na elektrickú
energiu v mestskej časti Oravice.“

na obidvoch stranách hranice s
následnou spoluprácou v oblasti
kultúry. Výsledky hodnotenia
budú známe v prvej polovici budúceho roka.“

Do kostola Všetkých svätých sme
investovali nemalé prostriedky

„Po zapísaní nášho gotického
kostola do Zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO sa
zvýšil oň záujem a našou snahou
je zachrániť ho pre budúce generácie. Z tohto dôvodu pripravujeme

projekt, ktorým budeme žiadať
ministerstvo kultúry o prostriedky na opravu strechy, fasády a
oplotenia. Tento projekt je v štádiu
rozpracovanosti, dokončený bude
koncom októbra.“

Vďaka vlastnej skládke máme
najnižšie poplatky za odpad
„Skládka Jurčov Laz má povolenie do konca tohto roku. Preto sme
urýchlene vypracovali projekt na
uzatvorenie a rekultiváciu skládky.
Projektový zámer spolu s projektovou dokumentáciou a žiadosťou bol
podaný na ministerstvo životného

prostredia. Aj v rezorte odpadového hospodárstva pri predkladaní
tohto projektového zámeru sme boli
úspešní. Aj keď mesto sa bude pri
financovaní podieľať 5-timi percentami nenávratný finančný príspevok
predstavuje až cca 26 mil. Sk.

Predák firmy OSVO Peter Dzivy Balucha nás informoval: „Do roka by sme mali postupne vymeniť
všetky svietidlá. Za dva týždne sme ich stihli vymeniť na sídlisku Medvedzie už vyše šesťdesiat.
Niekde budeme musieť vymeniť aj stožiare a opraviť
poruchy na káblovom vedení. Ak bude vyhovovať
počasie, tak budeme robiť aj v zimných mesiacoch,
aby sme stihli plánovaný termín.“

Nielen politické rozhodnutia, (tie sa zneužívali v minulosti)
ale konečne aj podľa základného ústavného práva

Urbárski spolumajitelia,
pozemkové spoločenstvo
Tvrdošín zvádza už niekoľkoročný spor o ústavné
právo pre takmer 400 vlastníkov poľnohospodárskej
pôdy, ktorú im neoprávnene
užíva PD Žiarec Tvrdošín,
pretože títo vlastníci dali
družstvu zákonnú výpoveď,
ale najmä to, že si neželajú,
aby s ich poľnohospodárskou pôdou nakladalo PD
Žiarec Tvrdošín.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR po opakovanom
odvolaní urbárskych spolumajiteľov v týchto dňoch
vyhovelo ich oprávneným
požiadavkám a zrušilo rozhodnutie pôdohospodárskej platobnej agentúry,
v ktorom sa okrem iného
uvádza:
Podľa § 3 ods. 1 prvá veta
správneho poriadku správne
orgány postupujú v konaní v
súlade so zákonmi a inými
právnymi predpismi.
Jedným zo základných
predpokladov je, že správny
orgán rešpektuje vlastnícke a užívacie práva k veci
– pozemkom a súčasne, že
poskytuje podporu tomu,

kto spĺňa podmienky určené na jej poskytnutie.
Zároveň však je povinný
chrániť finančné záujmy
Spoločenst va, v danom
prípade okrem iného aj tým,
že dbá o to, aby nedošlo k
neoprávnenému vyplateniu
podpory žiadateľovi, ktorý
deklarovanú pôdu neužíva
a finančné záujmy SR napríklad poskytnutím dotácií
osobe, ktorá obhospodaruje cudzie, scudzené alebo
akokoľvek nelegálne nadobudnuté pozemky, bez
vedomia vlastníka alebo
oprávneného nájomcu.
Ministerstvo dospelo k
názoru, že v novom konaní je
potrebné preskúmať nanovo
doklady predložené účastníkom konania preukazujúce
jeho právny vzťah a vyjadriť sa, či účastník konania
je alebo nie je oprávneným
užívateľom sporného pozemku. Zároveň je potrebné
preskúmať nájomné zmluvy
PD Žiarec Tvrdošín k sporným pozemkom. Na základe
preskúmania uvedených dokladov obidvoch subjektov
by platobná agentúra zistila,
kto bol v skutočnosti opráv-

neným užívateľom sporných
pozemkov.
Hoci by sa zistilo, že
oprávneným užívateľom
bol účastník konania, ale
vzhľadom na skutočnosť,
že pri kontrole na mieste
uviedol, že sporný pozemok
neužíva, nesplnil tým jednu
z podmienok poskytnutia
podpory v zmysle nariadenia
vlády SR č. 81/2008 a preto
mu nemôže byť priznaná výmera sporných pozemkov.
V prípade zistenia, že
PD Žiarec Tvrdošín nemal platný právny vzťah
k sporným pozemkom,
o ktorých tvrdil na kontrole, že ich užíval a platobná agentúra mu naň
poskytla podporu, bude
potrebné obnoviť konanie voči tomuto subjektu.
Dôvodom toho je skutočnosť, že PD Žiarec Tvrdošín NEOPR ÁVNENE
požiadal o podporu, resp.
umelo vytvoril podmienky
pre prijatie podpory.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR po preskúmaní
celého rozsahu napadnutého
rozhodnutia pôdohospodárskej platobnej agentúry,

ako aj námietok z odvolania, dospelo k záveru, že
napadnuté rozhodnutie je
NESPRÁVNE.
V novom konaní je preto
potrebné tieto skutočnosti
zohľadniť.
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR
svitla nádej takmer 400
vlastníkom poľnohospodárskej pôdy v Tvrdošíne,
ktorí ústavným spôsobom
sa slobodne rozhodli nakladať so svojim vlastníctvom, čomu im bolo
bránené nielen konaním
a obštrukciami PD Žiarec
Tvrdošín, ale aj konaním
kompetentných orgánov,
ktoré si zámerne nekonali svoju povinnosť a tým
pre iného umožnili získať
neoprávnený majetkový
prospech.
Takže tí, ktorí toto konanie Ministerstva pôdohospodárstva SR chcú znova
nazvať, že išlo o politické
rozhodnutie, tak im treba
doplniť to, že predchádzajúce rozhodnutia na ich objednávku tiež neboli politické,
ale určite boli protizákonné a
najmä boli úbohé a zbabelé.
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Deň naplnený kultúrou Teší ho, že škola napreduje a vychováva nových odborníkov

Aj tohtoročný Michalský jarmok nakoniec uvítal návštevníkov
v prijateľnom počasí. Celý týždeň
pršalo a bola chladno, ešte aj ráno
sa po oblohe preháňali mraky, no
odpoludnia, keď začal tradičný
kultúrny program sa už objavilo aj
slniečko, ktoré akoby si ho chcelo
tiež vychutnať.
Z kultúrneho programu sa
ako prví návštevníkom jarmoku
predstavili pekným koncertom
žiaci z obidvoch ZUŠ, štátnej a
súkromnej. Potom hiphopový
program detí z CVČ s názvom V
centre vyrastáme, zaujal hlavne tie
mladšie ročníky. Veľmi pôsobivé
bolo ich záverečné vystúpenie, kde
sa predstavili hymnou CVČ, ktorú
spievali Nikola Kormančíková,
Ivana Kozáčiková, Diana Krišková a s refrénom im pomáhali
ostatní vystupujúci. Návštevníkom
jarmoku sa páčilo aj vystúpenie
tanečného súboru Harlekýn z
Nižnej, v ktorom nechýbal ani
Dáždnikový tanec.
Do programu s ľudovou nôtou
tentoraz prispela Folklórna spevácka skupina Studnička z Veličnej, ktorá mala premiéru v našom
meste. Milo všetkých prekvapila
svojim programom Tvrdošanka,

v ktorom sa predstavila nová
speváčka Daniela Kaučiariková
a program oživil a spestril svojským humorom ľudový rozprávač
a animátor Jozef Kubala, a tak na

pri hudobnej skupine Ščamba,
ktorá bola zlatým klincom vydareného jarmočného programu. Pri
írečitom východniarskom humore
a svojských pesničkách sa dobre

jarmočnom javisku „ožili“ v jeho
podaní slovenskí herci ako Jozef
Kroner a ďalší.
Veľmi dobrá nálada vládla aj

bavili všetky vekové kategórie.
Bodku za celým kultúrnym
odpoludním dala hudobná skupina Minigolf, ktorá zakončila

Michalský jarmok, a tí čo ostali
až do konca si stihli pri ich dobrej
hudbe aj zatancovať.
Súčasťou jarmoku bola aj súťaž
„O najkrajšie ovocie a zeleninu zo
záhradkárskych osád a záhradiek
z Tvrdošína“. Aj tu boli udelené
ceny, hádam najviac zaujala vyše
osemdesiat kilogramová tekvica
Jána Števanku.
Na jarmoku nechýbali ani tradičné jarmočné špeciality a nápoje,
ako burčiak a medovina. Včelár
Pavol Kozáčik z Nižnej ponúkal
na predaj rôzne druhy medu, ale aj
medovinu a nechýbala tu ani koštovka týchto výrobkov. Poniektorí
si pochutnali na varenej kukurici,
ale aj maškrtné jazýčky si prišli na
svoje pri tureckom mede a ďalších
sladkých špecialitách a ten, kto
chcel, mohol si kúpiť rôzne oblečenie, drevené výrobky, hračky a
ďalšie veci. Pre milovníkov motorizmu tu nechýbali ani automobily
firmy KIA.
Piatok na Michalskom námestí
sa vydaril po každej stránke, jarmočná nálada tu pritiahla nemálo
ľudí z Tvrdošína a jeho okolia, ktorí
sa tu prišli zabaviť, nakúpiť, ale aj
postretať so známymi pri poháriku
hriateho, či burčiaku.
(jh)

M ajs t r i b ol i u ž o d r á n a
23. septembra naplno pohrúžení
do práce. Zamestnanci Technických služieb priviezli topoľové
drevo, postavili im na parkovisku
v blízkosti firmy prístrešok, dali im
k dispozícii mobilnú bunku, a ďalší
priebeh plenéra už bol v rukách
trojice rezbárov.
Patrilo by sa ich predstaviť, spýtať sa, „čo to bude, až to
bude“, no prečo im nedať príležitosť, aby tak urobili sami?
Nie sú proti, veď aj rukám dobre
padne chvíľka odpočinku. Sta-

čí zapnúť nahrávač a počúvať.
Ján Šeliga z Hruštína: „Chcem
vytvoriť postavu goralky so šatkou
na hlave a so džbánom v ruke. Čo
už vám len poviem o sebe? Mám
56 rokov, som dôchodca a rezbárstvu sa venujem od detských rokov.
Prestávku som mal len vtedy, keď
som mládenčil. Poznáte to, vtedy
má chlap iné záľuby. Ale keď som
sa usadil, vrátil som sa k rezbárčine
a baví ma stále.“
Róbert Veselý z Podbiela:
„Mám 28 rokov a rezbárstvu sa
venujem profesionálne. Na plenér

som prišiel s úmyslom vytvoriť
postavu pastiera v nadživotnej veľkosti obklopeného ovečkami, s palicou v ruke a s kapsou na pleci.“
Tvrdošínčana Stanislava Ondríka, rodáka z Liesku, ktorý
je hnacím motorom podobných
podujatí a častým hosťom na stránkach mestských novín, ani netreba
predstavovať. Pri opise tvorivého
zámeru sa dotkol aj veku: „Z tejto
partie som najstarší, veď vo februári mi bude šesťdesiat. Úmyselne
som si vybral kmeň s neodrezaným
konárom. Chcem vytesať gorala

so vztýčenou rukou v nadživotnej
veľkosti, mal by mať približne
2,80 m.“
Ku druhému ročníku rezbárskeho plenéra, ktorý mal vlani
prestávku, ešte možno dodať,
že trval do soboty. V piatok sa
jeho účastníci dočasne premiestnili na sídlisko Medvedzie, kde
predvádzali ukážky svojej šikovnosti návštevníkom Michalského
jarmoku. Rezbársky plenér bol
realizovaný aj s finančnou pomocou Žilinského samosprávneho
kraja.
Pavel Abraham

Tak ako po iné roky začali nový rok v Základnej škole
Štefana Šmálika svätou omšou. Po skončení sa žiaci vrátili
do školy, kde bolo v telocvični špeciálne privítanie pre prvákov s rodičmi. Tu ich riaditeľ školy Dušan Šoltés oboznámil,
čo škola môže poskytnúť prvákom a predstavil učiteľky. V
kocke im povedal, čo chcú dosiahnuť a že začínajúca reforma školstva sa týka aj prvákov. Prvákov zasadlo do lavíc
tridsať deväť o jedného viac ako v minulom školskom roku,
celkovo má škola 337 žiakov. Slávnostné stretnutie na úvod
roka mali aj všetci školskí zamestnanci. Riaditeľovi školy
položili niekoľko otázok.

Tu bude možná variabilita s vychádzkami do blízkeho okolia.
Keďže sme cirkevná škola, piatakom sme pridali náboženstvo,
čo sa od nás aj očakáva, miesto
bývalej technickej výchovy majú
piataci novú tému a tou je tvorba
životného prostredia. Tu sa budú
venovať rastlinám a spoznávaniu
základných vecí z oblasti botaniky,
poľnohospodárstva a podobne.
Ostal vám pokope kolektív
školy?
Z organizačných dôvodov nám
odišla len jedna učiteľka, pretože
máme o jednu triedu menej ako
v minulom školskom roku a pre
výučbu náboženstva nám prišla
nová rehoľná sestra, inak kolektív
ostal pokope.
Vlani ste boli úspešní v projektoch, máte niečo pripravené
aj na tento rok?
V rámci projektu chceme v
tomto školskom roku vybudovať
náučný chodník v blízkosti toku
rieky Orava za Galériou Márie
Medveckej. Je to síce súkromný
pozemok a tak uvidíme, či nám to
dovolia urobiť. Na projekte by spolupracoval s nami RNDr. Jaroslav
Kocian z Oravského múzea. Na
tomto chodníku by sme sa zamerali na to, čo tu rastie v okolí, aké
zvieratá tu žijú, bolo by tam niečo
o rieke a podobne. Chceli by sme
vybudovať aspoň päť stanovísk a
naši žiaci by aj takýmto spôsobom
mohli spoznávať najbližšie okolie.
Na vybudovaní by sa podieľali
žiaci prvých až štvrtých ročníkov.
Ďalším projektom do ktorého sa

chceme zapojiť je enviromentálny
projekt, ktorý sa vlastne týka zberu
separovaného odpadu.
V spolupráci s farským úradom
sa chceme zapojiť aj do projektu
Sv. Pavol, keďže je vyhlásený Rok
sv. Pavla. Máme zabezpečených
celkom zaujímavých lektorov,
ktorí pôsobia na vysokých školách
a kňazov, ktorí nám priblížia túto
osobnosť. Má to podporu aj z biskupského úradu, tento projekt je
skôr zameraný pre dospelých.
Čo by vás potešilo v tomto
roku?
Chceli by sme mať viac žiakov,
ale v prvom rade chceme všetkým
žiakom poskytnúť dobre základné
vzdelanie, ale aj dobre duchovné
vedenie, keďže sme cirkevná škola,
záleží len na žiakoch ako to príjmu.
Z tej materiálnej stránky by bolo
potrebné urobiť veľké opravy okien,
odkvapových zvodov a rúr. Postupne by sme chceli v triedach vymeniť
školský nábytok.
Počas prázdnin si vo vlastnej réžií
a svojpomocne vymenili v šiestich
triedach podlahovú krytinu, stará už
nevyhovovala a triedy aj vymaľovali.
Od septembra začali v novej učebni
vyučovať s modernou vyučovacou
technikou. Počas roka ich čaká
ešte výmena a oprava sociálnych
zariadení za modernejšie, to však
bude záležať na tom koľko budú mať
finančných prostriedkov. Plánujú
vybudovať ďalšiu počítačovú triedu, z peňazí, ktoré získali zo štátu za
projekt „Otvorená škola“, 250 tisíc
korún a za projekt E-twining ďalších
šesťdesiat tisíc.
J. Horňák

Deti z CVČ vystúpili na jarmoku.

Individuálne - a predsa spoločne

V blízkosti Oravy chcú vybudovať náučný chodník

Čo nového čaká školu v tomto roku?
Aj my sme sa na školskú reformu pripravovali, v nadväznosti
na štátny vzdelávací program

nás čaká voľba tejto rady. Chceme, aby v nej bol aj zástupca
mesta, i keď mesto nie je našim
zriaďovateľom, je potrebné, aby
poznali naše problémy. Naďalej

sme vypracovali školský vzdelávací program, ktorý sa však bude
postupne dopĺňať. V niektorých
ročníkoch nám pribudli predmety,
ktoré štát určil, pre piaty ročník je
občianska náuka, takže novotám
sa prispôsobujeme aj my. Nový
zákon určil, že aj cirkevné školy
musia zriadiť rady školy, takže

chceme s vedením mesta pokračovať v dobrej spolupráci, ktorá
bola doteraz.
Ktoré predmety pre žiakov
ste navýšili?
Pre prvákov sme posilnili pohybovú zložku, pridali sme telesnú
výchovu, aj preto, že dnešné deti
sú viac pri televízii a počítačoch.

Na šestnáste výročie prijatia
ústavy Slovenskej republiky
zorganizovala ĽS-HZDS štafetu, ktorá vyštartovala 1. septembra zo Skalitého a prechádzala
aj cez naše okresné mesto. Pred
radnicou ich privítal primátor
s poslancom VÚC Rudolfom
Pitákom. Primátor pripol stuhu
na štafetový kolík, ktorý niesol
bývalý slovenský reprezentant

v chôdzi na 50 km a účastník
dvoch olympiád Peter Tichý.
Doprovod im robil aj znamenitý
harmonikár z Terchovej František Mucha.
Štafeta potom z Tvrdošína
aj s našim bežcom Viktorom
Fonferom pokračovala smerom
na Nižnú Podbiel, Oravský Biely Potok, Habovku, Zuberec a
ďalšie obce.

Štafeta aj v našom meste

Štafeta prijatia Ústavy SR sa zastavila aj v našom meste.

Slávnostné otvorenie nového
školského roka 2008/2009 v Spojenej škole sa začalo na nádvorí školy
slovenskou hymnou, básňou a potom sa ku prítomným pedagógom
a žiakom prihovoril riaditeľ školy
Ján Korenčiak, ktorý v krátkom príhovore privítal všetkých študentov,
pedagógov a zamestnancov školy.
„Po prázdninách nastáva znova
obdobie, kedy je potrebné, aby sme
všetci od samého začiatku pristupovali ku svojim povinnostiam
zodpovedne.
Nezabúdajme, že úlohou školy
nie je nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Nech aj v našom kolektíve
panuje vzájomná tolerancia a porozumenie počas celého školského

roka. Študentom prajem, aby na
konci školského roka boli naplnení
spokojnosťou z toho, čo všetko sa
naučili a čo svojou húževnatosťou
a obetavosťou dosiahli,“ povedal
okrem iného J. Korenčiak.
Pedagógov a študentov strednej
školy pozdravil aj primátor mesta,
kde pred niekoľkými rokmi pôsobil
aj on sám. Ako povedal, teší ho, že
škola naďalej napreduje a vychováva každý rok nových odborníkov pre
našu spoločnosť. Zvlášť privítal nových študentov, ktorí do Tvrdošína
prichádzajú v tomto roku študovať.
Poprial nielen im, ale aj všetkým
ostatným študentom, pedagógom a
pracovníkom školy veľa úspechov v
nastávajúcom školskom roku.

Štyridsať pedagogických zamestnancov Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošíne bolo pripravených
na príchod viac ako 600 žiakov po
viacerých stránkach. Začnime úlohou, ktorá najmä riaditeľom škôl a
ich zástupcom poriadne skorigovala
predstavy o letných dovolenkách.
Len čo bol v máji zverejnený na
internete štátny vzdelávací program,
pustili sa učitelia do školského. Do
začiatku prázdnin spracovali svoje
návrhy, pričom ich skompletizovanie
a vytvorenie konečnej verzie programu sa stalo úlohou pre riaditeľku a jej
zástupkyne. Zvládli to počas troch júlových týždňov a zhodujú sa v názore,
že najťažším bolo vniesť do tvorby najvhodnejší systém. Školský vzdelávací
program je teda na svete, šťastlivo sa
vyhol samoúčelnosti a rieši rozšírenie
výučby v predmetoch slovenský jazyk,
matematika, informatika, vlastiveda a
prírodoveda.
PESTRÁ PONUKA
Časy, keď jednotné celoštátne
smernice nezohľadňovali talent ani
hendikep žiakov, sú našťastie minulosťou. Škola má v piatom a šiestom
ročníku športové triedy so zameraním
na futbal, v deviatom otvára triedu s
rozšíreným vyučovaním anglického
jazyka. Ku špeciálnej triede pre žiakov
s ľahkým mentálnym postihnutím v
šiestom ročníku pribudla v siedmom
ročníku ďalšia, určená žiakom s poruchami učenia.
Úplnou novinkou je jedna trieda
nultého ročníka, do ktorej v septembri
nastúpilo 14 žiakov. Jej otvorenie iniciovali rodičia a je zriadená pre šesťročné deti, ktorým psychologička po testoch školskej zrelosti odporučila, aby

ešte rok zotrvali v materskej škole. Ide
o žiakov s potrebou dlhšieho obdobia
hravosti, často s poruchami reči a jemnej motoriky. Obsahová náplň výučby
nadväzuje na vedomosti z materskej
školy. Žiaci sa budú zdokonaľovať
v komunikačných schopnostiach, vo
výtvarnej výchove, matematickej
predstavivosti a pohybovej zručnosti
s pomocou hudby a športu. Vyučovanie prebieha hravou formou nielen v
laviciach, ale i na koberci, v telocvični
a na voľných priestranstvách.
Ďalšia informácia už neponúka
úplnú novinku, ale znásobuje doterajšie výhody, poskytované rodinám
s hendikepovanými deťmi. Špeciálna
základná škola v Námestove mala
doteraz v budove tvrdošínskej školy elokovanú triedu. V septembri k
nej pribudla druhá a učiteľka ŠZŠ
je ochotná vypomôcť logopedickým
poradenstvom i žiakom ZŠ Márie
Medveckej.
ŠŤASTNÉ OBDOBIE
V nedávnej minulosti škola vypracovala viacero projektov. Niektoré ešte
čakajú na posúdenie, iné boli schválené
a po zásluhe finančne podporené. Napríklad 50 tisíc získala za projekt Otvorená škola – oblasť športu, 250 tisíc za
Jazykové laboratóriá a rovnakú sumu
za projekt Otvorená škola – informačno-komunikačné technológie.
„Posledný projekt, ktorý ako zriaďovateľ školy spracovalo mesto, rieši
znižovanie energetickej na náročnosti
budovy prostredníctvom zateplenia,
výmeny okien a radiátorov ústredného kúrenia. Škola ním získala z
eurofondov viac ako 30 miliónov
korún,“ povedala riaditeľka Dagmar Šašková.
Pavel Abraham

Podľa schváleného nového školského zákona mali školy za úlohu
vypracovať svoj školský vzdelávací
program (ŠkVP). Ako sa im to podarilo splniť v Základnej škole Márie
Medveckej priblížila zástupkyňa pre
1. stupeň Renáta Margeťáková.
„Školský vzdelávací program
vychádza zo štátneho vzdelávacieho
programu, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania a
ktorý je nutné pri tvorbe školského
programu plne rešpektovať. Zároveň
dáva škole určitý počet disponibilných hodín, ktorých náplň je plne
v kompetencii školy. Naša škola
sa rozhodla použiť tieto hodiny na
posilnenie komunikačnej výchovy,
športu, prírodovedných predmetov
a informatickej výchovy. Vznikla
tak sústava voliteľných predmetov,
ktorých je zatiaľ na našej škole sedem
(3 na 1. stupni a 4 na 2. stupni).
Na začiatku bolo treba vysvetliť
všetkým učiteľom, čo to vlastne
školský vzdelávací program je, čo
sa od nás očakáva. Aby sme mohli
vypracovať jednotlivé časti školského vzdelávacieho programu,
potrebovali sme veľa informácií. S
jeho tvorbou sme začali v máji, kedy
sme všetkých učiteľov vyzvali, aby
predložili svoje nápady a návrhy. Súčasne sme sa zúčastňovali odborných
seminárov v Žiline a skúsenosti sme
odovzdávali vedúcim PK a MZ. Do
konca školského roku sa nám podarilo položiť základ nášmu školskému
vzdelávaciemu programu. Jednotlivé
predmetové komisie spracovali kompetencie, obsahovú aj výkonovú časť
predmetov, spôsoby hodnotenia a
prierezové témy. Vedenie školy na
jednotlivé časti v júli spracovalo
do konkrétnej podoby, ktorá ale v

žiadnom prípade nie je konečná. Náš
ŠkVP je zameraný na komunikáciu,
šport a posilnili sme výučbu prírodovedných predmetov a informatiky.
Voliteľné predmety na 1. stupni sú
komunikačná výchova, informatická
výchova a svet okolo nás. Na 2. stupni konverzácia v anglickom jazyku,
matematika a jej aplikácie, história
očami detí a príroda okolo nás.
Ku každému z týchto predmetov
sme vypracovali jeho charakteristiku, časové a organizačné vymedzenie, obsahový a výkonový štandard,
kompetencie, ktoré žiak v predmete
získa, vzdelávacie stratégie učiteľa
a spôsob hodnotenia a získavania
podkladov pre hodnotenie žiaka.
Pri tvorení obsahovej náplne týchto
predmetov sme mali na zreteli hlavne
to, aby vyučovanie kládlo dôraz na
aktívne činnosti žiakov na hodine,
ďalej viesť vyučovanie tak, aby bolo
prepojené s každodenným životom,
čo umožní žiakom pochopiť svet v
širších súvislostiach, a rozvíjať ich
samostatnosť, tvorivosť a sebahodnotenie.
Napriek tomu, že sme boli v časovej tiesni, podarilo sa nám spracovať
program pre 1. a 5. ročník, podľa
ktorého začneme od septembra vyučovať. Keďže na našej škole bude od
septembra prvýkrát otvorený aj nultý
- prípravný ročník, aj žiaci v tomto
ročníku budú vzdelávaní už podľa
nášho školského programu. Zároveň otvárame v budúcom školskom
roku dve športové triedy zamerané
na futbal. Náš ŠkVP nie je v žiadnom prípade dokument uzatvorený,
konečný, práve naopak, budeme ho
od septembra overovať v praxi a v
priebehu ďalších rokov dopracovávať
pre ostatné ročníky.“

So vzdelávacím programom
a finančnou injekciou

Zatiaľ sa rozhodli pre
sedem voliteľných predmetov
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Súťaž
Kto to bol a čo znamenal pre Slovensko ?
Územie Slovenska bolo stáročia
súčasťou rôznych štátnych útvarov.
Boj za národnú identitu sa začal v 19.
storočí a jedným z najvýznačnejších pilierov pri jeho zrode bol J. M. Hurban.
Má veľkú zásluhu, že sa Slovensko
stalo sebavedomým a zvrchovaným
štátom. Historici ho vnímajú ako skoro
renesančnú všestrannú osobnosť, muža
činu, človeka plného invencie, tvorivosti, ale predovšetkým šľachetnej

osobnej a ľudskej zodpovednosti za
osudy iných, za osudy spoločenstva
a národa.
Minulý rok sme si pripomenuli
190. výročie jeho narodenia, rok 2007
sa stal Rokom J. M. Hurbana. Primátor
mesta a poslanec NR SR zabezpečil,
aby pri tejto príležitosti mali možnosť
obyvatelia Tvrdošína vo Výstavnej
sále vidieť výstavu, zapožičanú z Hurbanovej siene Národnej rady SR.

Tento rok sme sa rozhodli sprítomniť si tohto velikána našich dejín
formou súťaže, ktorou si pripomenieme jeho život a dielo. O tom, že táto
osobnosť má význam pre naše mesto a budeme jej venovať patričnú pozornosť, svedčí aj táto súťaž a hodnotné ceny, ktoré budú vyžrebované zo
správnych odpovedí v závere súťaže. Súťažné kupóny posielajte na adresu:
Mestské kultúrne stredisko, Michalské námestie, 027 44 Tvrdošín.
1.Revolučné roky 1848/49 sú vydaný, bolo započaté slovenské
významným medzníkom v našich povstanie dobrovoľníkov nastúpeslovenských dejinách. Duchovnými ním vo Viedni do vlaku.“
vodcami slovenskej revolúcie boli
3. Kedy nastúpili slovenskí
Štúr, Hurban a Hodža. Boli pre- dobrovoľníci vo Viedni do vlaku?
svedčení, že národ a reč sú vzácne
a/ 10. septembra 1848
dary od Pána Boha, ktoré nemožno
b/ 17. septembra 1848
zapredať, ale treba ich chrániť a
c/ 1. októbra 1848
zveľaďovať. Tejto myšlienke boli
4. Z Viedne smerovali kroky
ochotní obetovať svoj um, sily, čas i Hurbana a dobrovoľníkov na Mosvoj život. Vyjadruje to aj ich heslo: ravu, odkiaľ s 500 dobrovoľníkmi
„Sláva národa je hodná obetí!“ Ve- prišli na Myjavu. 19. 9. vyhlásila
deli, že prišla pravá historická doba, Slovenská národná rada na Myjave
v ktorej sa rozhodne o budúcnosti neposlušnosť peštianskej vláde a
národa. Hurbanovi a Hožovi bolo vyzvala slovenský ľud na celonávytýkané to, že sa dali ako kňazi rodné povstanie. Odtiaľ prešli do
na cestu ozbrojeného násilia. Útoky Brezovej. To už mali povstalci 8 tina Hurbana smerovali aj od kňazov. síc dobrovoľníkov, z nich bolo asi
Boj za potláčané práva Slovákov bol tisíc ozbrojených puškami, ostatní
jeho prioritou a budúcnosť mu dala mali len cepy, kosy a sekery. Po
za pravdu, že konal správne. Teraz úspechu zavládla u dobrovoľníkov
je na učiteľoch, historikoch, kultúr- eufória, ktorá trvala len do 26. sepnych pracovníkoch a ďalších, aby tembra, keď podnikli výpravu do
sa meno J. M. Hurbana nestratilo z Senice. Hurban zhodnotil príčinu
povedomia Slovákov.
neúspech: „ Ľud necvičený a bez
1. Kto je označovaný ako vod- strelnej zbrane nevydržal pohľad
ca slovenskej revolúcie?
blýskajúcich sa pušiek a bielych
a/ Ľ. Štúr
remeňov riadneho vojska, začal sa
b/ J. M. Hurban
klátiť. A keďže sa ani nepriateľská
c/ M. M. Hodža
dobre zošikovaná čata nemala k
2. Hurban za pomoci študentov útoku, zostalo len pri manévroch.“
rozvinul veľkú agitáciu, dôsledkom Po ďalších miestnych urputných
ktorej sa konali veľké ľudové zhro- bojoch však maďarské ozbrojené
maždenia. V apríli 1848 pri odovzdá- gardy do konca októbra vytlačili
vaní národnej zástavy, sediac na koni slovenských dobrovoľníkov na
povedal: „Ak neukážeme teraz nič Moravu. Uhorská vláda nastolila na
veľkého, stratíme storočie a kliatba Slovensku teror. Štúra, Hurbana a
zaľahne na naše hroby.“ Hurbanovi Hodžu vyhlásili za vlastizradcov a
sa podarilo ohnivou rečou získať zbavili ich štátneho občianstva.
myjavský ľud. Dojem z Hurbana
4. Kedy ustúpili povstalci na
bol vraj neopísateľný. Nadšenie zo Moravu, kde Slovenská národná
zástupu vyjadrila jedna žena takto: rada rozpustila dobrovoľníkov?
„To nie je človek, to je anjel. Človek
a/ 26. septembra 1848
by takto rečniť nemohol, zatni mu
b/ 27. septembra 1848
do tváre a uvidíš, že mu krv nepoc/ 28. septembra 1848
tečie. Streľ mu do tváre, prebodni
5. Slovenská národná rada zaho a uvidíš, že sa ho zbroj nechytí.“ čala organizovať druhú výpravu
Hurban sa zúčastnil aj pálenia dereša na Slovensko. Viedeň sústreďovavo Vrbovciach, čím chcel dať koniec la všetky svoje sily na potlačenie
symbolu poddanstva.
maďarskej revolúcie. Slovenská
2. Kedy bol pálený dereš vo výprava sa stala súčasťou tohto ťaVrbovciach?
ženia. Táto, tzv. zimná výprava sa
a/ 1. mája 1848
uskutočnila v dvoch smeroch. Prvá
b/ 3. októbra 1848
skupina dobrovoľníkov prenikla na
c/ 5. decembra 1848
Slovensko v decembri 1848 sme3. Po spálení dereša odcestoval rom od Těšína k Žiline. Ovládla seHurban do Liptovského Mikuláša verné a postupne aj časť stredného
na celonárodné zhromaždenie, a východného Slovenska. V obsaktoré Mikulášske žiadosti sloven- dených oblastiach preberali správu
ského národa prijalo a poverilo ich Slováci. Druhá skupina pôsobila na
autorov, aby žiadosti predložilo juhozápadnom Slovensku. V obkrajinskému snemu a palatínovi. lastiach Slovenska kontrolovaných
Odpoveď vládnych miest bola cisárskymi vojskami preberali moc
zamietavá. Na Hurbana, Štúra a vládni komisári, ktorí sa o národHodžu bol vydaný zatykač, takže né záujmy Slovákov nezaujímali.
sa museli skrývať. Odišiel na Mo- Napriek určitým vojenským úsperavu a potom do Prahy, kde spolu so chom podstata slovenskej otázky
Štúrom a Hodžom sa zúčastnili na tak, ako ju vyjadrovali Žiadosti
Slovanskom zjazde. Odtiaľ viedli slovenského národa a vyhlásenia
jeho cesty do Viedne, Chorvátska Slovenskej národnej rady, bola stále
a Srbska, aby vybavili finančnú ďaleko od uskutočnenia.
pomoc a muníciu pre ozbrojené
5. Kedy uhorský snem vyhlápovstanie. Začiatok povstania sil nezávislosť Uhorska?
charakterizoval sám Hurban: „Po
a/ 14. apríla 1849
zmarených všetkých prosbách, náb/ 15. mája 1848
rodných rezolúciách, zotročujúcich
c/ 20. mája 1848
deputáciách u palatína, u Košúta,
Správne odpovede z augustovej
u ministerstva, petíciách písaných súťaže (kupón č. 3) - 1. c, 2. c, 3. a,
i tlačených a na snem krajinský 4. b, 5.b

Otázka č. Správ. odpoveď
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KUPÓN č. 4
Meno: ..........................................................
Adresa: ........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
Číslo tel.: ....................................................

Dospelí a deti sa liečili v Oraviciach
Rekondičného pobytu pre dospelých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím - držiteľov
preukazov ŤZP, ŤZP-S v Oraviciach, ktorý sa konal 8. - 13. septembra sa zúčastnilo 43 účastníkov

Vzhľadom k tomu, že v Oraviciach bolo v tej dobe pekné počasie, tak si neodpustili ani vychádzky do prírody. Absolvovali túry
podľa svojich zdravotných možnosti v Juráňovej a Bobroveckej

si rekondičný pobyt v krásnom
prostredí Oravíc budú môcť zopakovať a aspoň tu zabudnúť na
choroby, ktoré ich celý rok sužujú
a trápia.
Posledný tohtoročný rekondičný pobyt, ktorý zorganizovalo
ZZPO v Oraviciach od 22. - 28.
septembra patril rodičom a ich
hendikepovaným deťom, držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S.
Dvanásť detí, medzi nimi štyria
vozičkári si doslova vychutnali

prírodné krásy Oravíc a liečivú
vodu v mestských termálnych
bazénoch a Meander parku, tiež
za zľavnené vstupné.
Poďakovanie za zľavnené
vstupné vyjadrili primátorovi aj
členovia ZO ZZPO z Vitanovej. Z
listu predsedníčky Anny Florekovej vyberáme: „Sme vďační a spokojní, že sme si mohli oddýchnuť
a zrehabilitovať sa vo vode, ktorá
blahodarne pôsobí na náš organizmus.“
(jh)

Päťhodinový koncert

z regiónu Oravy. Svoj hlavný stan
mali rozložený v priestoroch chaty
Oravica, kde sa o nich veľmi dobre
postaral kolektív vedený Milanom
Kuriakom. Ako nám povedala
Marta Bakošová, tajomníčka
ZZPO, nálada medzi účastníkmi bola výborná a bohatý bol aj
program, k dispozícii mali každý
deň termálne bazény, aj vďaka
tomu, že mali možnosť platiť za
vstup do mestských termálnych
bazénov len dvadsaťpäť korún.
Vedenie Meander parku tiež poskytlo na jeden deň zľavu na vstup
do bazénov a tak za sto korún si tu
takmer všetci účastníci „pohoveli“.

doline. Nechýbala ani prednáška
firmy Hartman o tom, aké pomôcky môžu zdravotne postihnutí
dostať od poisťovne, na čo majú
nárok podľa jednotlivých chorôb
a podobne. Prednáška im priniesla
mnoho nových poznatkov, o ktorých doteraz vôbec nevedeli, aj
preto si ju pochvaľovali.
Nechýbal ani deň spojený s
kultúrnym programom, všetci sa
tu zabavili pri spoločenskom večierku, kde im do spevu a zábavy
zahrala hudobná skupina manželov Križanovcov z Martina.
Spokojnosť bola nadovšetko a už teraz sa tešia, že o rok

Tí, ktorí sa zúčastnili tohto
roku sv. omše na sviatok Panny
Márie na našom pútnickom mieste
pri Skalke, si všimli, že priestory
v okolí boli patrične skultúrne-

ktoré môžeme byť všetci patrične
hrdí. Veľmi radi sa tu v každom
ročnom období zastavia nielen
naši ľudia, ale aj turisti, ktorí k
nám zavítajú. Niektorí preto, aby

Žičlivá atmosféra v nežičlivom
počasí - tak možno charakterizovať podmienky, ktoré v druhú
septembrovú sobotu sprevádzali
koncert rockových kapiel pri
tvrdošínskej športovej hale. Ako
sprievodný program medzinárodného florbalového turnaja žien

majú podiel i domáci florbalisti,
ktorí zhotovili drevené pódium pre
hudobníkov, no neskrývajme hlavu do piesku ani pred incidentom,
ktorý si vyžiadal policajný zásah a
ktorý určite nevznikol následkom
nadmernej konzumácie horúceho
guláša.

ho zorganizovala skupina Tichá
domácnosť (na snímke), ktorá sa
predstavila v samom závere za
Epitafom z Nižnej. Príležitosť
„zapísať sa“ u publika dostali v
úvode mladé kapely - The Only z
Námestova, Netfinity z Nižnej a
Every else z Námestova.
Medzi približne 250 návštevníkmi nechýbali ani päťdesiatnici,
no prevažnú časť publika tvorili
tínedžeri, ktorí si z trávnika pri
kurtoch vytvorili tanečný parket
a napriek citeľnému chladu sa vydržali zabávať plných päť hodín.
Na úspechu rockového maratónu

Vo svojom hodnotení naň reaguje aj kapelník Tichej domácnosti
Martin Púčať: „Ceníme si prístup
vedenia mesta, ktoré nám okrem
príležitosti na vystupovanie poskytlo i finančnú podporu. Nehralo
sa nám ľahko, ale oceňujem predovšetkým vytrvalosť našich fanúšikov, ktorí s nami napriek nečasu
vydržali až do konca. Nijaký incident však nemožno ospravedlniť.
Naše koncerty majú návštevníkom
poskytovať kultúrnu zábavu v kultúrnom prostredí. Svojou hudbou
chceme ľudí zbližovať a nie rozoštvávať.“
Pavel Abraham

Posledný septembrový týždeň bola verejnosti sprístupnená
výstava ovocia a zeleniny, ktorú
zorganizovalo mesto v spolupráci
so základnou organizáciou záhrad-

však predsa len priťahuje obrovská tekvica (na snímke).. Váži 85
kilogramov a vypestoval ju Ján Ján
Števanka zo ZO Medvedzie 2.
Predseda ZO Pod Bučníkom 1

károv Pod Bučníkom 1. Výstavnú
miestnosť mestského kultúrneho
strediska na Medvedzí však nezaplnili iba exponáty spoluporiadateľskej organizácie. Príležitosť na
prezentáciu dostali a využili i členovia základných organizácií Čremočné 2, Medvedzie 2 a niekoľko
súkromných vystavovateľov.
Tekvice, jablká, mrkva, hrušky,
slnečnice, okrasné tekvice, patizóny, cvikla, kapusta, paprika, paradajky, z menej obvyklých kanadské
zemiaky, hrozno, topinambory, a
uhorkopaprika. To všetko je pastva pre oči, najväčšiu pozornosť

Ernest Čonka má aj ďalšie informácie: „Prevažnú časť tu tvoria
exponáty, ktoré sa predchádzajúcu sobotu umiestnili na popredných miestach výstavnej súťaže
v areáli našej osady, ktorú sme
zorganizovali tretíkrát. Počasie
nám nežičilo a preto sme museli
odložiť súťaž pre deti, no i tak
som spokojný s výsledkom. V
kategórii ovocia zvíťazil Ľudovít
Labdík s jablkami, mne sa ušlo
prvenstvo v pestovaní zeleniny s
voľne pestovanou paprikou a v kategórii kvetín bola najúspešnejšia
Anna Michnová.“
(pa)

Na Trojičnom námestí sa v našom meste v auguste zastavil pestrofarebný „informačný autobus.
Akciu organizoval ZIPCeM.
Občania tu získali informácie

z jednotlivých oblastí a potrieb
života mladej generácie. Bola tu aj
miniatúrna konzultačná miestnosť
pre osobné psychologické a iné
poradenstvo.
(jh)

Svätá omša vo vynovených priestoroch

Výstava nadviazala na súťaž

né. Pribudla tu asfaltová plocha,
hlavne preto, aby ľudia nemuseli v
prípade nepriaznivého počasia stáť
v blate. Ku Skalke bol vybudovaný
aj prístupový chodník zo zámkovej dlažby, ale urobené aj ďalšie
terénne úpravy, čo dodalo tomuto
miestu patričnú vážnosť.
Skalka sa tak stala jednou z
pekných dominánt nášho mesta, na

sa tu v tichu pomodlili, ale aj na
chvíľu zastavili a pozreli si naše
mesto, ktoré sa neustále rozrastá
a na ktoré je od Skalky skutočne
nádherný pohľad. Pre tých, čo pri
Skalke neboli, doporučujeme sa
tam ísť pozrieť, stojí to skutočne
za to. A čo je podstatné, starší a
imobilnejší ľudia sa tam môžu
vyviezť aj na aute.

Sériu koncertov na Michalskom
námestí v rámci Kultúrneho leta
uzavrela 12. septembra skupina
Roc‘hann. O návštevnosti často
rozhoduje povesť, ktorá účinkujúcich predchádza. Tí však boli pre
obecenstvo veľkou neznámou a
preto chvíľu trvalo, kým zvedavosť
a úvodné tóny prilákali do hľadiska
väčší počet návštevníkov. Priebeh
koncertu však ukázal, že sa oplatilo prísť.
Žánrovú líniu v medzinárodnom
zoskupení určujú traja Francúzi, ži-

júci niekoľko rokov na Slovensku,
ktorí hudbou, spevom a tancom približujú obecenstvu svoj rodný región
– Bretónsko. V zostave doplnenej
mladými slovenskými hudobníkmi
sa im to darí dokonale. Nástrojové
obsadenie s husľami, flautou, gitarou, perkusiami, kontrabasom a
dominujúcim spevom v nápaditých
úpravách vytvára celok, ktorý zaujal
aj tvrdošínske obecenstvo a umožnil
mu spoznať aj ďalšiu z podôb hudby,
ktorá je životaschopná aj bez napodobňovania módnych trendov.
(pa)

Chodiť „do tanečných“ znamenalo
pre každú generáciu niečo iné. Dnešní
osemdesiatnici ich považovali za prirodzenú súčasť spoločenskej výchovy,
ich deti za nevyhnutné zlo, ďalšia
generácia za prejav rodičovského teroru a ich deti za najväčšiu potupu v
období dospievania. Ibaže tí najmladší
už prišli na to, že oveľa trápnejšie ako
navštevovať „tanečné“ je ocitnúť sa
po jednostrannej diskotékovej praxi
na svadbe, stužkovej či plese v úlohe
tanečníka, sledovaného posmešne
celou sálou. Pre renesanciu kurzov
spoločenských tancov na Orave sa
určite nájde odborné zdôvodnenie,
no nemožno vylúčiť, že za ňou stojí
jednoduché východisko, umožňujúce

nestať sa v spoločnosti natrvalo terčom
posmechu.
Tridsiati záujemcovia o kurz spoločenského tanca pre začiatočníkov sa
stretli pred nedávnom v Tvrdošíne a v
tretiu septembrovú nedeľu, „zrovnaní“
do desiatich párov, už absolvovali v
Malej sále v Medvedzí prvú z ôsmich
dvojhodinových lekcií. Sledovania
nedeľných podvečerných televíznych
programov sa budú musieť zriecť
až do polovice novembra, zato však
pod vedením odborníkov z tanečného štúdia Maestro získajú istotu, že
valčík, polka, waltz, foxtrot, čardáš
tango, blues, cha-cha, discofox, jive
ani rumba im v budúcnosti nebudú na
parkete naháňať strach.
(pa)

Bretónci zaujali

Ani valčík ich nezaskočí

Pestrofarebný autobus na Trojičnom námestí
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Narodili sa

7. 8.
8. 8.
19. 8.
21. 8.
24. 8.
28. 8.
28. 8.
2. 9.
4. 9.
7. 9.
8. 9.
9. 9.
19. 9.
22. 9.
22. 9.
23. 9.

Filip Kováč
Daniel Matejíček
Nina Paulínyová
Romana Vraštiaková
Viliam Oliver Dubeň
Karolína Vavrečanová
Daniel Mikos
Juraj Kmeň
Vanessa Šmirinová
Marián Vavrek
Tamara Bachyncová
Tamara Kupčuláková
Oľga Kolejáková
Ema Drgáňová
Sofia Bačová
Denisa Čuchorová

Sobáše

19. 7.
8. 8.
9. 8.
23. 8.
23. 8.
28. 8.
30. 8.
30. 8.
6. 9.
6. 9.
6. 9.
6. 9.
11. 9.
13. 9.
13. 9.
13. 9.
13. 9.
18. 9.
20. 9.
27. 9.
27. 9.
27. 9.
4. 10.
4. 10.
3. 5.
3. 5.
13. 5.

Martina Kotlárová – Cesare De Marco
Eva Bellová – Juraj Kadrliak
Alexandra Hanuliaková – Peter Habo
Martina Hucíková – Peter Jurči
Ľubica Gajarová – Peter Oravčík
Margita Bachyncová – Vladimír Kajan
Ing. Mária Dafčíková – Ing. Dušan Žuffa
Mgr. Katarína Chovanová – Branislav Plevík
Petra Ivankovičová – Andrej Roško
Janka Dibdiaková – Pavol Pavlovič
Gabriela Margeťáková – Ferdinand Littva
Eva Gracáková – Michal Vorek
Katarína Kulkovská – Peter Frelich
Jana Reháková – Miloš Gonda
Eva Geburová – Martin Randiak
Adriana Iskrová – Andrej Kachút
Eva Kudlejová – Jozef Pipošiar
Jolana Medvecká – Ján Betík
Mgr. Marianna Masláková – Bc. Martin Blaha
Zuzana Medvedcká – Pavol Branický
Katarína Valeková – Radovan Šprlák
Martina Korčušková – Ing. Peter Turčák
Bc. Jana Drobulová – Martin Svoboda
Lucia Vavrečanová – Šimon Šveláň
Gabriela Chorvátová – Jan Kotyz - sobáš Česká republika
Raluca Macrea – Michal Murín - sobáš Rumunská republika
Lucia Turčianska – Manfred Adam Gedeon - sobáš SRN

Odišli z našich radov

7. 8.
21. 8.
22. 8.
27. 8.
30. 8.
30. 8.
10. 9.
10. 9.
14. 9.
19. 9.
27. 9.
5. 10.

Anna Kokošková
Peter Lucký
Leonard Lacko
MUDr. Veronika Marcová
Jozef Domiňák
Karol Verníček
Ferdinand Salmen
Mária Štureková
Ľudmila Medvecká
Marta Furjelová
Anna Tekelová
Štefánia Dedinská

88 ročná
38 ročný
62 ročný
65 ročná
73 ročný
64 ročný
71 ročný
82 ročná
77 ročná
51 ročná
73 ročná
85 ročná

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

90 rokov - Ján Gonda, Tvrdošín
85 rokov - Mária Branická, Tvrdošín
Štefan Lonek, Tvrdošín
80 rokov - Vladimír Arvay, Tvrdošín
Alojz Gregor, Medvedzie
František Lonek, Tvrdošín
Mária Tomagová, Krásna Hôrka

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

Fajčenie je drina
(Rollingova terapia)

Srdečne vás pozývame na výbornú komédiu „Fajčenie je drina
(Rollingova terapia)“ v podaní hercov Slovenského komorného divadla
v Martine, kde účinkujú František Výrostko, Jana Oľhová, Ľubomíra
Krkošková, Dominik Zaprihač, Ján Kožuch, Petronela Valentová.
Predstavenie sa uskutoční vo štvrtok 20. novembra o 1800 v Kine
Javor v Krásnej Hôrke. Cena vstupenky je 110 Sk. Lístky v predpredaji si budete môcť zakúpiť od 27. októbra v MsKS Medvedzie, alebo
objednať na č. t.: 5322167, e-mail: msksts@orava.sk.

Pozvánka
do kina
V októbri
sme pre Vás pripravili

SISSI A YETI - animovaná rozprávka
19. 10. 2008 ( nedeľa) o 1800
KOPAČKY – komédia
26. 10. 2008 (nedeľa) o 1800

V kine Javor môžete použiť na filmové
predstavenia kultúrne poukazy !!!

Pohár z Kościeliska do Tvrdošína

Na biatlonovom štadióne na
Groniu v Kościelisku, kde sa konajú
významné medzinárodné športové
zápolenia sa 7. septembra uskutočnil
už IV. Polaniarski Osod, ktorý sa už
nadobro zapísal do kalendára regionálnych podujatí. Osod, alebo návrat
baču s ovcami z hôľ, to je jedna z
vážnejších udalostí v podhalanskich
obciach, ktorá sprevádza goralov
už dlhú dobu. Nechýba pri tom ani
hudba typická pre salaše a konkurz
„O baranie parohy“, kde medzi sebou konkurujú tí, ktorí pripravujú
jedlo z baraniny a jahňaciny.
Súčasťou tohto kultúrno-športovo a spoločenského dňa sú aj preteky
členov samospráv, úradov obcí a firiem v biatlonovej a rodinnej štafete.
Pozvánku na toto podujatie dostalo
aj naše mesto, ktoré má už niekoľkoročnú spoluprácu s Gminou Kościelisko. Spomenúť by sme mohli
výmenu skúseností samospráv v
oblasti poslaneckej práce, kultúry,

športu a v ďalších oblastiach, ktoré
úzko súvisia s chodom a zabezpečením života v meste, či obci.

v meste, tenisový tréner Juraj Bača
a maratónec Ján Balún.
A títo zástupcovia nášho mesta

V šesťčlennej delegácii nášho
mesta na tomto podujatí boli okrem
poslancov Erika Gandiho, Martina
Záborského, Jozefa Pafču a Daniela
Kacíra aj tí, ktorí sa venujú športu

nás úspešne reprezentovali, keď v
štafete samospráv a firiem, ktorá
pozostávala z behu a streľby z ma-

lorážky skončili na prvom mieste.
Pohár pre víťazov im osobne odovzdal Wójt Gminy Kościelisko
Bohdan Pitoń. Prvý štart a hneď
víťazný, aj tak by sa dalo charakterizovať toto vystúpenie našej
skupiny.
Okrem športového zápolenia sa
poslanci stretli s B. Pitońom a so
svojimi kolegami z poľskej strany.
B. Pitoń okrem iného odovzdal
osobný pozdrav primátorovi a vedeniu mesta.
Výsledky biatlonovej štafety: 1.
Tvrdošín (Erik Gandi, Juraj Bača,
Jozef Pafčo, Ján Balún a Martin
Záborský), 2. firma „Naglosnienie“,
3. úrad obce Kościelisko, ktorý mal
vo svojich radoch aj jednu ženu.
V kultúrnom programe zo Slovenska vystúpili aj Ľudová hudba
Spod Vintišky a folklórna skupina
Z Nižnej.“
(jh) Foto: D. Kacír

Družba medzi Gminou Koscielisko a Tvrdošínom má rôzne formy
a podoby. Jednou z nich sú aj výmeny skúseností a práce v školskej
a mimoškolskej činnosti. Ďalšia
družobná výmena sa uskutočnila
11. septembra, kedy zavítala do ZŠ
Márie Medveckej skupina žiakov z
Witowa s učiteľom a zástupcom úradu Gminy Kościelisko v jednej osobe
Piotrom Kopećom. Trasu z Witowa

primátorom mesta o vzájomnej spolupráci medzi Gminou Kościelisko a
mestom Tvrdošín. V tom istom roku
sme podpísali zmluvu o spolupráci
v oblasti školstva, kultúry, verejnej
správy a ďalších oblastiach, ktoré
úzko súvisia so životom našich regiónov. Odvtedy som bol v už Tvrdošíne niekoľkokrát, či už to boli rôzne
oficiálne, ale aj osobné návštevy,
páčili sa mi aj odpustové slávnosti

do Tvrdošína absolvovali všetci na
bicykloch aj s farárom, ktorý sa veľmi
tešil, že si bude môcť prehliadnuť náš
drevený kostolík, zapísaný od júla
v Zozname svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO.
V priestoroch školy ich uvítala
riaditeľka školy Dagmar Šašková
s učiteľkami Vierou Trstenskou a
Zdenou Vorčákovou a samozrejme
našimi žiakmi, ktorí sa na hostí z
Poľska tešili.
Potom v telocvični nasledovala
vybíjaná, kde sa deti poriadne vybláznili. Hostia z Poľska si okrem
športovej aktivity pozreli Gotický
drevený kostol, Galériu Márie Medveckej a na bicykloch absolvovali
aj prehliadku Oravskej priehrady.
Do Witowa sa vrátili plní zážitkov
až na druhý deň, po prenocovaní v
telocvični základnej školy.
„Prvýkrát som tu bol už v roku
2000, kedy sme spolu hovorili s

v Oraviciach. V tomto roku sme sa
stretli s vašim primátorom, študentmi
a ďalšími zahraničnými účastníkmi
na spoločnej akcii v belgickom meste
Durbuy. Kontaktov s mestom Tvrdošín mám dosť, pred tromi rokmi sme s
folklórnou skupinou „Mali Witowianie“ boli tiež v ZŠ M. Medveckej a
robili sme aj spoločný konkurz.
V tomto roku v apríli vaši žiaci
zo siedmej triedy s učiteľkou Z. Vorčákovou a B. Bukovou boli u nás vo
Witowe, okrem iného sme navštívili
Zakopane a boli sme na Gubalovke.
My sme na oplátku zase boli na bicykloch v Oraviciach. V októbri chceme
vašich žiakov pozvať na spoločnú
prehliadku Chocholovskej doliny.
Veríme, že naše pozvanie prijmete.
V závere sa chcem poďakovať aj
riaditeľke školy D. Šaškovej, ktorá je
k takýmto akciám veľmi ústretová a
nápomocná, už od samého začiatku,“
povedal nám P. Kopeć.
(jh)

Zapojenie občanov do separovaného zberu

Ak chceme žiť aj naďalej v peknom
a čistom prostredí je potrebné, aby sme
si všetci uvedomili dôležitosť zberu
separovaného odpadu, ale aj preto,
aby čo najmenej odpadu skončilo na
skládke komunálneho odpadu. Jednou z aktivít mesta v tejto oblasti je aj
zapojenie občanov do separovaného
zberu. Koncom septembra sa do 1 200
domácností (rodinné domy) rozviezlo
2 400 plastových vriec na sklo a pet
fľaše. No nielen to, mesto zakúpilo
ďalších deväť kontajnerov na separovaný zber (päť na plasty, dva na sklo
a dva na papier), ktoré sa rozviezli po
sídlisku Medvedzie. Posilnili sa už
tak doterajšie kontajnery, do ktorých
občania separujú odpad. Tu je potrebné
pripomenúť, aby sme do kontajnerov
určených na pet fľaše nedávali iný odpad, ako rôzne kelímky a ďalšie umelohmotné výrobky, pretože následne
takto znehodnotený odpad musí niekto
pretriediť. Pet fľaše pred vhodením do
vreca a kontajnera je najlepšie stlačiť
nohou, aby sa ich tam vošlo čo najviac.

Zber separovaného odpadu sa
uskutočňuje raz mesačne v utorok,
a to v prvom týždni nového mesiaca. Najbližšie zberné dni v tomto
roku sú 4. november a 2. december,
kedy pracovníci technických služieb
odvážajú z domácnosti separovaný
zber. Plastové vrece na pet odpad
sa vymení za nové a vrece pre sklo
je určené na viacnásobné použitie.
Samozrejme ak sa vrece poškodí,
tak vám ho pracovníci technických
služieb vymenia.
Takto separovaný zber sa potom
používa na ďalšiu recykláciu. Aj tu
si musíme uvedomiť, že nedodržiavanie týchto zásad znehodnotí úsilie
tých, ktorým životné prostredie nie je
ľahostajné. Veríme, že dodržiavanie
týchto jednoduchých zásad vám nepridá prácu, ale ušetrí tým finančné
prostriedky na likvidáciu ostatného
domového odpadu a v zvýšenej miere
prispeje k zvýšenej ochrane životného prostredia, čo ocení nielen súčasná
ale najmä nasledujúce generácie.

Banky zmenia koruny
na eurá automaticky

Vyhnite sa výmenám na
ulici, alebo iným ponukám
Slovensko od 1. januára 2009
prechádza na novú menu euro,
platiť v hotovosti slovenskými
korunami budeme môcť iba do
16. januára 2009. Úspory v hotovosti sa odporúča vložiť ešte
pred koncom roka do ľubovoľnej banky, tá ich automaticky
zamení na eurá bez poplatkov
a podľa konverzného kurzu. Ak
budete chcieť do banky vložiť
veľa drobných mincí, rátajte s
poplatkom. Drobné za bankovky bezplatne vymieňa Národná
banka Slovenska. Hotovosť,
ktorá vám zostane doma, nebude
znehodnotená. Koruny za eurá
budú bezplatne vymieňať Národná banka Slovenska, mince
do konca roka 2013 a bankovky
bez obmedzenia vo všetkých
svojich expozitúrach (Bratislava,
Nové Zámky, Trenčín, Banská
Bystrica, Lučenec, Žilina, Košice, Humenné a Poprad). Korunové poštové známky platia
len do konca roka 2009, po roku
2010 budú naďalej platiť už len
známky označené písmenom T.
Kolky s hodnotou v korunách
platia do 16. januára 2009. Tie,
čo nevyužijete, vám vymenia
na pošte za eurá do konca roka
2009. Mzdy - prepočíta zamestnávateľ na eurá a zaokrúhli ich
na centy. Duálne výplatné pásky
majú zamestnanci od augusta,
keď začala platiť povinnosť duálneho zobrazovania cien.
Dôchodky - prepočíta ich Sociálna poisťovňa a zaokrúhli nahor na desiatky centov v súlade

s princípom nepoškodiť občana.
V septembri dostali poberatelia
dôchodkov list s oznámením,
koľko bude ich dôchodok v
eurách.
Príspevky v nezamestnanosti,
sociálne dávky - tie prepočítajú
úrady práce, budú zaokrúhlené
nahor na desiatky centov alebo
na centy. Informácie o výškach
príspevkov budú mať občania k
dispozícii na úradoch práce.
Účty v bankách - prepočítajú
banky presne podľa konverzného kurzu a všetky prepočty prebehnú automaticky bez žiadosti
klientov.
Odporúčania pre občanov uložte si svoje úspory na účet
ešte pred zavedením eura. Koruny na účte vám banka automaticky premení na eurá bez akýchkoľvek poplatkov, bez žiadostí
z vašej strany presne podľa oficiálne stanoveného konverzného
kurzu. Banka si nemôže určiť
žiaden iný kurz. Vyhnite sa výmenám na ulici alebo ponúkam
od rôznych osôb vydávajúcich
sa za predstaviteľov bánk, samospráv alebo iných inštitúcií, ktorí
vás môžu navštíviť priamo u vás
doma. Nik od vás nemá právo
žiadať informácie o tom, koľko
máte doma peňazí, alebo ako a
kedy si ich plánujete vymeniť
za eurá.
Nepodávajte nikomu pod
zámienkou prechodu na euro
informácie o prístupe na váš
účet, ako napr. číslo účtu, heslá,
alebo PIN kód!

Pod názvom „Kapela hraj“ sa
6. septembra predstavila naša dychová kapela Tvrdošanka v relácii
slovenského rozhlasu Regina. Rozhlasový redaktor Ľuboš Kovačech
počas štyridsať päť minútového
vysielania vyspovedal kapelníka
Daniela Kolejáka, ktorý mu v
kocke povedal krátku trojročnú

históriu dychovky. Rozhovor bol
popretkávaný skladbami, s ktorými sa kapela predstavila na domácej i zahraničnej pôde. A tak si
rozhlasoví poslucháči mohli v podaní tejto kapely vypočuť skladby
„Veje vetrík, Deti z Pirea, Nočné
ruže, Jožin z bažín,“ ale aj ďalšie
známe pesničky.

Tvrdošanka sa predstavila v rádii Regina

Z Witowa na bicykloch

Mestečko na námestí

Na Michalskom námestí to
30. septembra vypadalo ako
na nejakom stavenisku. Mladí
„inžinieri projektanti, murári a
ďalší stavebníci“, žiaci zo 4. ročníkov Základnej školy M. Medveckej tu postavili z papierových
kartónov pekné mestečko.
Chlapci a dievčatá pod dohľadom učiteliek a pracovníkov
CVČ, ktoré zastrešovalo tento
projekt „vybudovali“ na pódiu
nové mestečko, v ktorom nechý-

bali rodinné domčeky, činžiaky,
obchody, stromy a všetko, čo
patrí k mestu. Ďalšia skupinka
deti medzitým stihla vymaľovať
veľké pútače, na ktorých boli
zobrazené rôzne rozprávkové,
zvieracie a iné postavičky. Na
záver čakala pre všetkých za
odvedenú prácu „výplata“ v
podobe sladkej odmeny a dobrý
pocit, že na Michalskom námestí
v rekordnom čase pribudlo nové
mestečko.

Jesenná orálna vakcinácia
líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
organizuje osemnástu kampaň
orálnej vakcinácie voľne žijúcich
líšok proti besnote leteckým spôsobom. Vakcinácia bude na území
regiónu Orava vykonaná leteckým
spôsobom.
Termín jesennej kampane orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok
proti besnote je stanovený na 6.
októbra až 13. novembra 2008 .
Začiatok pokladania vakcíny pre
región Oravy je stanovený od 6.
októbra 2008 (posun je možný
podľa vývoja počasia).
Vakcinačná návnada - LY-

SVULPEN je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré
sú obalené návnadovou hmotou s
tetracyklínom. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo
hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Obsah tobolky je načervenalej
farby. Pre človeka je vakcinačná
návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa obsah tobolky - blistra uloženého v návnade
dostane na ruky, je potrebné ruky
ihneď umyť vodou a mydlom. Ak
sa dostane na sliznicu úst, nosa
očí alebo čerstvým poranením,
je potrebné okamžite vyhľadať
lekárske ošetrenie.
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Naši sa odlepili z dna tabuľky
4. liga muži
Tv r d o š í n
- Stráňavy 0:4
(0:2) To, čo predviedol hlavný rozhodca v druhom polčase, to nemá s
futbalom nič spoločné a naši prehrali
doma rozdielom triedy.
Tvrdošín si priniesol
z Poruby bod
Závažná Poruba - Tvrdošín 1:1
(0:1), Gól: Bednár.
Domáci boli na prvej priečke v
tabuľke, ale naši po dobrej hre získali zaslúžený bod. Mužstvo hralo
už pod vedením nového trénera Ľubomíra Gregorca, nakoľko pre nie
najlepšie výsledky v súťaži odstúpil
Jozef Ženčuch.
Tvrdošín - Dúbrava 1:1 (1:0),
gól: Bukový.
Iniciatíva sa našim vyplatila, v
38. min. hosťujúca obrana faulovala
agilného Baláža, trestný kop do šestnástky zahrával Plančo, tu sa najlepšie zorientoval Bukový a viedli sme
1:0. Hostia po rýchlom protiútoku
vyrovnali. I keď sa domáci snažili
a bojovali, nie vždy sa im darilo
myšlienku doviesť do konca, akosi

malou útechou im môže byť to, že
neprehrali už v druhom zápase.
Tvrdošín sa odlepil z dna tabuľky
Tvrdošín - Stará Bystrica 2:0
(1:0), Góly: Palider, Bednár.
V 6. min. v skrumáži v šestnástke
posunul loptu dopredu hlavou Plančo
a Palider z bezprostrednej blízkostí
zasunul loptu hlavou do siete. V 19.
min. mohol zvýšiť Bednár, jeho jedovka však skončila na hornej žrdi.
Do druhého polčasu lepšie vbehli
domáci a diváci si mohli vychutnať
peknú akciu, na konci ktorej bol Novák, ktorý odcentroval loptu z pravej
strany na Bednára a ten polovysokou
strelou v 51. min. nedal hosťujúcemu
brankárovi šancu. V tomto zápase
sme získali plný počet a konečne
sme sa odlepili zo dna tabuľky.
Kotrčina Lúčka - Tvrdošín 2:1
(0:0), gól: Novák
Prehrali sme v nadstavenom
čase.
3. liga starší dorast
Tvrdošín - Bytča 3:0 (2:0), Góly:
Zaťko, Schweiner, A. Kováč
Námestovo - Tvrdošín 0:1 (0:1),

Gól: Medvecký
N. Baňa - Tvrdošín 1:0 (0:0)
Naši si za predvedený výkon aspoň
jeden bod zaslúžili.
Podbrezová B - Tvrdošín 5:0
(4:0)
3. liga mladší dorast
Tvrdošín - Bytča 2:1 (1:0), Góly
Mensár, Janček.
Domáci hráči mali počas celého
zápasu prevahu, avšak bez vyložených
šancí. O zaslúžené víťazstvo sa postaral striedajúci Janček a Tvrdošín si tak
pripísal prvé body za víťazstvo.
Námestovo - Tvrdošín 2:0 (0:0)
N. Baňa - Tvrdošín 4:4 (1:2), Góly:
Pikna 2, Žuffa, Olas
Podbrezová B - Tvrdošín 0:0
1. liga starší žiaci
Tvrdošín - Žilina 0:8 (0:4)
Jupie BB - Tvrdošín 6:0 (1:0)
Tvrdošín - Č. Balog 0:2 (0:1)
1. liga mladší žiaci
Tvrdošín - Žilina 0:10 (0:5)
Tvrdošín - Dukla BB 0:11 (0:4)
Jupie BB - Tvrdošín 5:1 (3:0),
Gól: Lajš
Tvrdošín - Č. Balog 1:4 (0:1)
Gól: Mravec

Vstup do extraligy našim ženám vyšiel nad očakávanie
Našim dievčatám sa podarilo v
prvom extraligovom zápase v Bratislave vybojovať
prvé cenné tri body. Bol to veľmi
dobrý vstup súťaže. Dievčatá naďa-

B. Spišiaková, Júlia Rakytová.
Ani v druhom kole v Malackách
dievčatá nezaváhali a nedostali ani
jeden gól.
IBK Malacky - Fbk Tvrdošín
0:11 (0:3, 0:5, 0:3), góly: J. Brčáková

tretiny dokázali znížiť. V druhej tretine sme si vypracovali veľa šancí,
ale nedokázali sme vsietiť gól. Tretia
tretina bola napínavá až do konca.
Dievčatám sa podarilo zvrátiť vývoj
zápasu na svoju stranu. Súper sa

lej pokračujú v skvelých výkonoch a
vyhrali aj ďalšie tri zápasy a v tabuľke Slovenskej extraligy sú zatiaľ na
skvelom druhom mieste, len o skóre
za družstvom Dragons.
ŠK LIDO Bratislava - Fbk
Tvrdošín 4:12 (2:4, 0:3, 2:5), góly:
J. Brčáková 5, M. Stredanská a I.
Tomkuliaková po 2,V. Paňková,

4, M. Hutirová 2, M. Stredanská,
J. Rakytová, V. Paňková, V. Turčáková, D.
1 Fbc Trenčín - Fbk Tvrdošín
7:8 (5:4, 0:0, 2:4), góly: J. Brčáková
3, M. Hutirová, V. Paňková po 2, L.
Manťová.
Už v piatej minúte sme prehrávali 3:0 naše dievčatá do konca prvej

síce vždy dotiahol na rozdiel gólu,
ale nakoniec sa nám podarilo zápas
udržať do víťazného konca.
Fbk Tvrdošín - NTS ZŠ Nemšová 7:4 (2:2,4:0,1:2), góly: J. Brčáková, M. Hutirová, V. Paňková po 2,
S. Medvecká.
Od začiatku zápasu sme diktovali tempo. Hoci súper nebol v úplnej
zostave, dokázal nás v niektorých
fázach dosť potrápiť. Dievčatá dokázali náporu odolať a zápas dotiahli
do víťazného konca.
1. Dragons
4 59 : 4 8
2. Tvrdošín
4 38 : 15 8
3. Prešov
4 35 : 17 6

Na TS CUP-e sme obsadili piate miesto
V športovej hale sa v dňoch
13. - 14. septembra uskutočnil
medzinárodný florbalový turnaj
žien a naše dievčatá si na ňom
nepočínali najhoršie.
Dievčatá v skupine porazili
Nižnú 5:0, s extraligovou Nitrou
remizovali 3:3, tretím tímom
extraligy Nemšovou 0:0, a vicemajster extraligy Žilina ich porazila 3:0.
Vo štvrťfinále dievčatá čakal
extraligový Nowy Targ. Prvý

polčas prehrali 0:2. Na začiatku
druhého polčasu inkasovali ďalší
gól. Potom dievčatá zvýšili aktivitu, dôraz a pohyb, čoho výsledkom
bolo množstvo šancí a gól. Do
konca zápasu sa im však nepodarilo prekonať súperovu brankárku a tak sa s turnajom rozlúčili
prehrou 1:3. Celkovo na turnaji
obsadili 5. miesto, zvíťazil FBC
Pepino Ostrava, pred ŠK Juventa
Žirafa Žilina a tretie skončilo ŠK
98 Pruské.

Košice si vyskúšali aj naše ženy
Na 85. ročníku MMM v Košiciach sa 5. 10. z Tvrdošína zúčastnili až štyria pretekári v kategórii
mužov Viktor Fonfer, Ján Balún a
v kategórií žien Mária Belvončíková a Jana Zuberská.
Počasie na maratón nebolo najideálnejšie, pretože fúkal studený
severák a nedarilo sa ani našim V.
Fonfer skončil vo svojej kategórii
na 126. mieste časom 3:39,16, aj
preto, že mal za sebou maratón
vo Varšave a J. Balún 151. v čase
3:47,30 (lepšie bežať mu nedovolila bolesť v ruke).
Polmaratónsku trasu si vyskúšali
M. Belvončíková, ktorá skončila v
kategórii na 57. mieste časom 2:00,58
a J. Zuberská 111 v čase 2:17,09.

Pre zaujímavosť uvádzame,
že v štartovej listine skončil na
poslednom mieste veľvyslanec
USA Vincent Obsitnik v čase
6:13,30 a svoj 500. maratón v živote si odbehol Alexander Simon
zo Žiliny, primátorov spolužiak z
vysokej školy.

Päťkoruna z Poľska

Tridsiaty ročník maratónu vo Varšave
(28.9.) absolvoval aj V. Fonfer z Tvrdošína.
Bol to už jeho 38. maratón v jeho kariére.
V medzinárodnej konkurencii si pred košickým maratónom zabehol svoj najlepší
tohtoročný čas 3:16,30 a vo svojej kategórii skončil na 105. mieste. Celkovo do
cieľa dobehlo 2640 maratóncov.
Ako nám povedal, počasie bolo
priam ideálne a aj divákov v starej časti
Varšavy, kde sa uvedený pretek bežal
bolo dostatok.
Maratón chcel zabehnúť aj preto, aby
si pripísal na svoje konto päť najväčších
maratónov v Poľsku (Varšava, Poznaň,
Debno, Vroclav a Krakov) a získal takzvanú „Päťkorunu“. Ďalšou motiváciou bolo
aj to, že chcel mať za sebou aj takzvanú
maratónsku vyšegradskú štvorku, keď
zabehol maratóny aj v Prahe, Bratislave
a Budapešti.
(jh)

Na úvod sezóny víťazne
Tv r d o š í n
B - Trstená 5,5
: 2,5; bodovali:
M. Španko, J. Broz, Š. Kružliak,
J. Šebesta, remizovali: J. Špan-

ko, F. Medvecký a P. Chmelár
Šachisti Tvrdošína na domácej
pôde začali novú šachovú sezónu víťazstvom v derby zápase s
Trstenou.

Prvoligoví mladší žiaci: zľava Slavomír Zaťko, Michal Lajš, Peter Gallas, Lukáš
Repka, Filip Bakoš, Matúš Čajka, Filip Mravec, Pavol Bielopotocký, tréner
Jaroslav Florek, v podrepe Ľubomír Gerát, Adam Balún, Matej Janol, Patrik
Medvecký, Matej Lajš, Erik Pikna a v popredí Dejan Bača. Foto: J. Horňák

Úspešná cesta tvrdošínskych futbalových mládežníckych družstiev
V mládežníckom futbale v Tvrdošíne som začal pracovať po skončení
jesennej časti sezóny 2004/05 a naším
cieľom bol postup do vyšších súťaží.
Hlavne u žiakov bolo cieľom postúpiť z 3. do 2. ligy. Postup dvojičky
starších a mladších žiakov sa nevydaril aj preto, lebo do tejto súťaže bol
preradený, pretransformovaný Fomat
Martin - športové triedy. V sezóne
2004/05 to bolo A družstvo Fomatu a
v sezóne 2005/06 jeho B družstvo. V
týchto dvoch sezónach hrali za starších
žiakov chlapci narodení v roku 1990,
1991 a 1992. Za mladších žiakov to
boli ročníky 1992, 1993 a 1994, že sa
dá aj s takým silným súperom hrať
dokázali mladší žiaci, ktorí v obidvoch
sezónach 3. ligu vyhrali.
V nasledujúcej sezóne 2006/07 boli
ambície mládežníckeho futbalu naplnené, keď dvojička starších a mladších žiakov postúpila z 3. do 2. ligy.
Družstvo starších žiakov tvorili ročníky 1992 a 1993 a družstvo mladších
žiakov, ktoré skončilo tiež na prvom
mieste ročníky 1994 a 1995. Aj dorastenci dokázali v tejto sezóne postúpiť
z 5. do 4. ligy a okrem dominantných

ročníkov 1988 a 1989 tvorili jeho
káder aj bývalí hráči ročníkov 1990 a
1991. Netreba zabudnúť na družstvo
prípravky, ktoré úspešne účinkovalo
v súťaži, víťaz Oravy družstvo tvorili
chlapci ročníkov 1996 a 1997.
Doteraz najplodnejšou sezónou
mládežníckeho futbalu v Tvrdošíne
bola sezóna 2007/08, keď starší a
mladší žiaci roč. 1993 a 1994 postúpili
do 1. ligy, dorastenci roč. 1989, 1990,
1991 a čiastočne aj roč. 1992 do 3. ligy
a prípravka roč. 1997, 1998 sa stala
majstrom Oravy.
Za týmto úspechmi mládežníkov
je treba vidieť plnú angažovanosť
predstaviteľov mesta, či už po stránke
organizačnej, materiálneho zabezpečenia, dopravy a zabezpečenia tréningových podmienok, za čo im patrí
poďakovanie. Poďakovanie patrí tiež
ZŠ Márie Medveckej a Gymnáziu za
zabezpečenie tréningových podmienok v zimnom období a tiež rodičom
chlapcov. Nemôžeme zabudnúť ani
na trénerov a vedúcich družstiev,
ktoré v tomto úspešnom období pôsobili. Sú to J. Ondreják, J. Balún, P.
Balún, Ľ. Gregorec, Ing. F. Čajka, A.

Betuštiak, J. Pavčo a Ing. P. Kubala.
Náročnosť a kvalita vyšších súťaží
v práve prebiehajúcej jesennej časti
sezóny 2008/09 jasne naznačila, že nesmieme zaspať na vavrínoch a musíme
všetci naďalej tvrdo pracovať. Naznačila tiež, že nevystačíme s vlastnými
odchovancami a že s futbalom musia
začať chlapci už v útlom veku a to v
druhom, prípadne prvom ročníku ZŠ.
Určité kroky v tomto smere už boli
urobené a to, že okrem prípravky už
fungujú dve družstvá predprípravky.
V ZŠ M. Medveckej boli zriadené
dve športové triedy so zameraním
na futbal, v ktorých sú aj chlapci z
okolia. Do družstva starších žiakov,
mladších a starších dorastencov boli
získaní chlapci z iných klubov a to na
hosťovanie, alebo prestup.
V týchto aktivitách musíme pokračovať aj naďalej, už aj preto lebo
predstavitelia mesta vytvorili pre účinkovanie vo vybojovaných súťažiach po
každej stránke adekvátne podmienky
a majú záujem podporovať mládežnícky futbal v meste a tiež záujem
vybojované súťaže udržať.
Ing. Peter Kubala

Stolnotenisová súťaž sa začala
Prvými zápasmi sa začali stolnotenisové súťaže
vo vyšších súťažiach, ale aj oravské
súťaže. V 1. lige mužov už samostatný
klub Tvrdošína hral obidva stretnutia
vonku a v jednom z nich bodoval
naplno.
1. liga muži
Geológ Rožňava A - Tvrdošín

10:4, body: R. Belopotočan 3, Z.
Takáč 0,5, J. Argaláš 0,5
STK Lok. Košice B - Tvrdošín A 6:8, body: R. Belopotočan
3,5; Z. Takáč 2, J. Buczacki 1,5;
J. Argaláš 1.
Martin – Tvrdošín 2:12, body:
Z. Takáč 3,5; R. Belopotočan 2,5;
J. Teplanský 2,5; J. Argaláš 2, J.
Buczacki 1,5;

7. liga muži
Or. Poruba A -Tvrdošín C 7:11,
Breza B – Tvrdošín C 2:16,
body: M. Kyseľ 4,5; M. Čáni 4,5;
P. Eckert 3,5; J. Vrábeľ 3,5.
8. liga muži
Tvrdošín D - Párnica A 14:4,
Párnica B – Tvrdošín D 0:18,
body: M. Murín 4,5; S. Bartek 4,5;
J. Smatana 4,5; M. Čáni 4,5.

Zlatá a bronzová medaila z olympiády do Tvrdošína
Olympijských hier hasičov a záchranárov (World Firefíghters Games
08), ktoré sa konali sa konali od 24.
augusta do 2. septembra v anglickom
Liverpoole sa zúčastnilo vyše tritisíc
športovcov z 31 štátov sveta. Svoje
sily si záchranári a hasiči zmerali v
67 športových dis-ciplínach.
V deväťčlennej skupine športovcov zo Slovenska bol aj 31-ročný profesionálny hasič a záchranár Zdenko
Drbiak z Tvrdošína, ktorý si v stolnotenisovom turnaji počínal vynikajúco,
v súťaži jednotlivcov si vybojoval
bronzovú medailu. Mimoriadne sa
mu darilo vo štvorhre so spoluhráčom Róbertom Zacherom z Revúcej,
keď postupne porazili všetky dvojice
a vo finále aj nebezpečnú dvojicu z
Hongkongu.
„Je to neopísateľný úspech. Vôbec
som nerátal, že sa mi na vrcholnom
svetovom podujatí podarí dosiahnuť
takéto niečo. Ešte ani teraz neviem
úspech poriadne stráviť, pretože ho
pokladám za svoj životný. Dosiahol
som ho vo vynikajúcej atmosfére športovcov z celého sveta a v športe, v ktorom dominujú predovšetkým športovci
z Ázie, veď práve tých sme sa najviac
obávali. Snom každého slovenského
stolného tenistu je na vrcholnom sveto-

vom podujatí poraziť stolného tenistu
z tohto kontinentu. Tí vzhľadom na
ich herný štýl, vyplývajúci z ázijského
držania rakety, vedia byť veľmi nepríjemní. Do Liverpoolu sme odchádzali
skromní a vrátili sme sa slávni,“ povedal Zdenko Drbiak, ktorý pôsobí
už viac ako päť rokov ako profesio-

nálny hasič a záchranár v Tvrdošíne.
Úspech našich športovcov ocenili
aj u nás na Slovensku, pretože úspešných hasičov prijali a za úspech im
poďakovali od ministra vnútra SR cez
čelných predstaviteľov HaZZ SR aj
predstavitelia v našom kraji a na Orave.
Jozef Medvecký

Mladí boxeri pod dohľadom Pavla Šebestu sa začali
venovať thajskému boxu.
Foto J. Horňák
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